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WOORD VOORAF 

Dankbaarheid vervult mijn hart jegens den God mijns levens, Die mij 
het groote voorrecht schenkt om mijn academische studie met het leveren 
van dit proefschrift te besluiten . De omstandigheden, tengevolge waarvan 
dit later het geval is dan ik gaarne had gewenscht, hebben mij in het besef 
dat ook alle wetenschappelijke arbeid geheel afhankelijk is van Zijn zegen , 
versterkt. 

Dankbaarheid en waardeering gevoel ik ook jegens degenen , die mij met 
het pad der wetenschap vertrouwd hebben gemaakt, niet het minst jegens 
de Hoogleeraren aan de Vrije Universiteit. Dan denk ik allereerst aan wijlen 
Or H . Bavinck en wijlen Dr G . H . J. W . J. Geesink, wier onderwijs bij 
mij een onvergetelijken indruk heeft achtergela ten. Zij hebben, in vereeni
ging met hun ambtgenooten, den rijkdom der Gereformeerde theologie mij 
ontsloten. Gaarne betuig ik mijn dank aan u, Hooggeleerde Van Gelderen, 
Grosheide en Aalders , die op onderscheidene wijze tot mijn wetenschappelijke 
vorming hebt bijgedragen . Uw beginseltrouw en uw wetenschappelijke akribie 
heb ik steeds als voorbeeld voor mijn geest. Ook u, Hooggeleerde Hepp en 
Waterink, wier colleges ik niet meer heb kunnen volgen , betrek ik in mijn 
dankwoord ; want van uw geschriften heb ik in meer dan één opzicht profijt 
getrokken. 

Erkentelijk ben ik evenzeer voor wat ik bij mijn propaedeutische studie, 
Hooggeleerde Woltjer, van u heb geleerd ; en voor de colleges in de ge
schiedenis . welke ik van u. Hooggeleerde Goslinga en Van Schelven. ge
durende een tweetal jaren heb mogen volgen. Inzonderheid u, Hooggeleerde 
Van Schelven. dank ik zeer voor uw hartelijke belangstelling . welke u mij 
meermalen hebt getoond . en voor de bezieling tot de studie der geschiedenis 
die ik van u ontving . 

Niet het minst geldt mijn dank u, Hooggeleerde Kuyper, die als mijn 
promotor optreedt. Veel hebt u ons steeds op uw colleges gegeven; en dan 
denk ik daarbij niet enkel aan de colleges in de Kerkgeschiedenis en in het 
Kerkrecht, maar ook aan de geheel eenige wijze waarop u de Symboliek 
gewoon waart te onderwijzen. U hebt mijn aandacht op het onderwerp dezer 
dissertatie willen vestigen. Zeer waardeer ik het. dat u bij deze studie mij 
de volle vrijheid hebt gelaten. maar evenzeer dat u, na binnen een buiten
gewoon korten tijd van mijn arbeid kennis te hebben genomen, mij met uw 
wijze raadgevingen uit den schat uwer kennis en ervaring van dienst hebt 
willen zijn. Ik twijfel niet . of uw opmerkingen zijn aan mijn proefschrift ten 
goede gekomen. 



VIII WOORD VOORAF 

Voorts is het mij een behoefte om aan allen, die mij bij mijn onderzoekingen 
in bibliotheken en archieven behulpzaam zijn geweest, mijn hartelijken dank 
te brengen. Ik noem in het bijzonder de Universiteitsbibliotheek te Leiden 
en de Koninklijke bibliotheek in Den Haag, welke talrijke boeken uit het 
buitenland voor mij hebben opgevraagd. Bij het opsporen der benoodigde 
bronnen heeft speciaal het Auskunftsbureau der Deutschen Bibliotheken te 
Berlijn mij zijn gewaardeerde diensten bewezen. Onderscheidene bibliotheken 
in België en in Duitschland hebben zonder bezwaar zeldzame boeken naar hier 
overgezonden. Erkentelijk ben ik eveneens voor de medewerking, welke ik 
bij mijn bezoek aan de bibliotheken te Londen, Oxford en Parijs heb onder
vonden, en voor de diensten welke de bibliotheken te Basel, Geneve, Göt
tingen en Zürich mij bij het toezenden van photographieën van daar be
waarde brieven hebben bewezen. 

Door de Bibliothèque Wallonne in Leiden te noemen , maak ik den over
gang naar de archieven. Haar directeur, pasteur L. G. M. Bresson, heeft , 
bijgestaan door den heer W. H . D. Rosier, mij groote diensten bewezen 
door mij toegang te verschaffen tot de archieven der Waalsche kerken. 
Ik dank de archivarissen van Maastricht, 's Hertogenbosch, Utrecht , 
Groningen en Goes voor het verstrekken van inlichtingen en het uit
leen'en van zeer zeldzame boekjes. In het bijzonder noem ik Mr W . C. 
Schuylenburg , den archivaris van Utrecht, die mij waardevolle inlich
tingen wilde geven. Voor de medewerking , op de rijksarchieven in 
Den Haag, Groningen en Arnhem ondervonden, heb ik niet anders dan 
lof , evenals voor de welwillendheid waarmee mij de toegang tot de archieven 
van de Curatoren en den Senaat der Groningsche Hoogeschool en 
van de Curatoren der Leidsche Hoogeschool werd geopend. Ook aan 
Or L. W. A . M. Lasonder, archivaris der Ned. Herv. kerk, door wien ik 
uit het synodaal archief en uit het archief van het provinciaal kerkbestuur 
van Groningen stukken ter inzage ontving, breng ik dank, alsmede aan 
Os C. W . Coolsma die mij toegang verschafte tot het archief van de Ned . 
Herv. Gemeente te Groningen. 

Met bijzondere waardeering noem ik Ds W . Bax te Maastricht, pasteur 
M. Mousseaux te Sedan, Dr J. Pannier den directeur van de Bibliothèque 
de la Société de I'Histoire du Protestantisme français te Parijs en Prof. 
Or J. Sebestyen te Boedapest, die mij in verschillende opzichten hulp en 
raad hebben gegeven. 

Tenslotte dank ik de heeren M . Schenkeveld, theo!. candidaat te Koude
kerk, en C. Versteegt , onderwijzer te Rijnsburg , voor de hulp welke zij bij 
het corrigeeren der proeven en bij het samenstellen van het register hebben 
geboden. 
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HOOFDSTUK I 

INLEIDING 

BELANG. BRONNEN EN INDEELING 

Het is bevreemdend. dat een invloedrijk theoloog gelijk Samuel Maresius 
ongetwijfeld is geweest. tot heden zijn biograaf niet heeft gevonden. Wel 
bezitten wij verscheidene. soms voortreffelijke artikelen over hem in biogra~ 
phische woordenboeken. 1) en wel verschaffen tal van kerkhistorici waarde~ 
volle mededeelingen en beschouwingen omtrent dezen zeventiende~eeuwschen 
theoloog. 2) maar een uit de bronnen bewerkte beschrijving van zijn leven 
en zijn werken ontbreekt nog altijd. Nu zou men stellig de juiste proporties 
uit het oog verliezen. door aan hem een even monumentale levensbeschrijving 
te wijden als zijn groote mede~Picardiër 3) uit de zestiende eeuw. Jean Calvin. 
door Doumergue heeft ontvangen. Een meer opzettelijke belangstelling dan 
hij tot dusver heeft genoten. verdient Maresius echter wel. 

Vrij algemeen heeft men hem als een der vruchtbaarste en geleerdste 
theologen der zeventiende eeuw geprezen. Een enkele stem moge zich in 
mi.nder vleienden zin hebben uitgelaten. en op gebrekkige elementen in zijn 
kennis en op gemis aan diepte van inzicht bij hem hebben gewezen. 4) Sepp 
kon toch terecht verklaren 5) .. Hulde te brengen aan den rijkdom zijner 
kennis en afkeurend te spreken over de bitterheid van den toon. dien hij 

1) De voornaamste artikelen zijn: P . Freherus. Theatrum virorum, 1688. p. 704-707 
(steunt vooral op de nog te noemen autobiographische schets in: Effigies et vitae, 1654) ; 
Nicéron. Mémoires, 1734. XXVIII. p. 46-91 ; P . Bayle. Dict. hist. et crit., 1740. lIl. p . 
322- 326; L. Moreri. Le grand D iet . histor. 1740. VI. p. 137, 138; Paquot. M émoires pour 
servir à l'hist. litteraire, 1765. I. p. 274-283; B. Glasius. Godg. Nederland II. 1853. blz. 
441-451; Eug. et Em. Haag. La France Protest., IV. 1853. p. 249-257; .....-".!. V . 1886. 
col. 320-333; Nou velle Biogr. Gén., XIII. 1855. col. 851. 852; W . J. A. Jonckbloet. Gedenk~ 

boek, 1864. Bijlagen. blz. 27-29; A. J. van der Aa. Biogr. Woordenb., XII. 1869. blz. 198-
212; F . Lichtenberger. EncycI. des sciences relig., lIl. 1878. p. 691 . (art. Ch. Dardier); 
AUg. Deutsche Biogr., XX. 1884. S. 313-315 (art. J. C. van Slee); PRE, XII. 1903. S. 298. 
299 (art. Al. Schweizer~S. D. van Veen) ; Nieuw Ned. Biogr. Woord., 11. 1912. kol. 868-
870 (art. C. Serrurier); RGG2. lIl. 1929. Sp. 1994 (art . Brouwer ) ; Christel. Encycl., z.j. 
IV. blz. 68. 69 (art. H. Kaaj an) . 

2) Ik noem bij v. C. Sepp. H et godgeleerd onderwijs, II . passim.; en A. C. Duker. Gisb. 
V oetius, passim. 

3) Verg. Maresius. Breve apologeticon pro Salmasio, in: Iustus Kriex. Animadversiones 
de Trapezitis. 1658. p. XXIVs .. waar hij als zijn mede~Picardiërs noemt: Calvijn. Ramus. 
Fernelius. Faber. Vatablus. T agaultius. 

4) Aldus Paquot. Mémoires, I. p. 276. 
5) Verg. C. Sepp. t .a.p., 11. blz. 315. 

Maresius 
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doorgaande aansloeg. ziedaar het eenstemmige in het oordeel dat vroeger en 
later over hem uitgebragt is. " Natuurlijk hebben vele van Maresius ' ge
schriften reeds lang hun actualiteit verloren. en schuilt er daarom eenige 
waarheid in de opmerking van denzelfden oordeelkundigen schrijver. wan
neer hij. doelende op die overmatige hoeveelheid van boeken en pamfletten. 
verklaart: .. Rond gezegd. ik geloof dat wij tijd verspillen. met al die geschrif
ten te raadplegen ... " 6) Toch heeft Sepp zelf bij meer dan één werk uitvoerig 
stilgestaan en er kortere of langere citaten aan ontleend. 7) En ook wat de 
overige geschriften. welke hij liefst aan de vergetelheid wilde prijsgeven. 
betreft . valt niet te vergeten. dat ze voor het verkrijgen van een inzicht in 
den strijd dier dagen beteekenis hebben. 

Het belang van dit onderzoek springt nog meer in het oog . wanneer wij 
letten op eenige saillante punten in Maresius' levenswerkzaamheid. Hij heeft 
namelijk den eersten commentaar geleverd op de Nederlandsche Geloofsbe
lijdenis. Verder werd zijn .. Systema theologicum". dat ettelijke drukken be
leefde. aan verscheidene Academies als handboek gaarne gebruikt. Ook heeft 
hij het aangedurfd. om met Voetius ten aanzien van allerlei kwesties van 
meening te verschillen. 

Overwegingen genoeg om de wenschelijkheid van een biographie te be
pleiten! Daarnaast zou ik nog op een bepaalde omstandigheid de aandacht 
willen vestigen. Het is vooral Maresius ' karakter geweest. dat zoowel van 
den kant van zijn tijdgenooten als van dien van latere beoordeelaars aan 
aanvallen heeft blootgestaan. Onsympathieke trekken heeft men daarin mee
nen te ontdekken. Zoo heeft -- om slechts dit eene voorbeeld te noemen -
Or K. Dijk. na den strijd over het object der praedestinatie tusschen Maresius 
en Voetius uitvoerig besproken te hebben , tenslotte als zijn oordeel uitge
sproken : .. Op de houding van Maresius. die toch vooraan staat in de be
strijding van Gomarus. valt in deze quaestie geen mooi licht. Eerst heeft hij 
in zijn privaat college en daarna in zijn Apologie Gomarus bestreden en diens 
gevoelens voor anti-Dordtsch geoordeeld; het Groninger verbod van 1640 
keurt hij goed en de beweringen van Clant vinden in hem een warm ver
dediger; hij dicht dus Gomarus feitelijk toe zich op de Synode aan huichelarij 
en na de Synode aan ongehoorzaamheid jegens de synodale decreten schuldig 
gemaakt te hebben -- terwijl hij tenslotte zich toch in zijn schulp terug trekt 
en ineens zijn aanval van Gomarus af. tegen Voetius en de editores keert en 
vromelijk zijne hoogachting voor zijnen voorganger uitspreekt. " 8) Het zal 
daarom in het licht van heel zijn persoonlijkheid en van zijn levensgang te 
onderzoeken zijn. of en in hoeverre de bedoelde trek voor Maresius typeerend 
is geweest. Alleen door zulk een uitgebreid onderzoek kunnen wij geraken tot 
een welgefundeerd oordeel omtrent Maresius ' karakter . 

Geheel onbegrijpelijk is het intusschen niet . dat tot op heden geen uit
voerige levensbeschrijving van Maresius het licht heeft gezien . Zijn door
loopend twistgeschrij f maakt hem niet tot een der aantrekkelijkste figuren 

6) T .a.p .• blz. 80. 
7) T .a.p .• blz. 114, 417-432. 429 v .. 47 1- 488. 
8) K. Dijk. De strijd over lnfra- en Supralapsarisme, blz. 266. 



BELANG, BRONNEN EN INDEELING 3 

onder de theologen der zeventiende eeuw. Bovendien heeft het feit dat tal 
van zijn geschriften uiterst zeldzaam zijn geworden, een bezwarende om
standigheid opgeleverd. 

Het is de bedoeling van dit werk om, met overwinning der genoemde moei
lijkheden, aan de behoefte van een wetenschappelijk-bewerkte biographie 
tegemoet te komen. 

De B ron n e n, welke ik voor deze studie heb gebruikt , meen ik het best 
als volgt te kunnen indeelen: Maresius' eigen geschriften, brieven zoowel van 
en aan als aangaande Maresius, archivalia en andere bronnen . 

A - MARESlUS' OPERA 

In de eerste plaats geef ik een lijst van gedrukte werken, vervolgens 
een lijst van disputaties welke Maresius onder zijn leiding door zijn stu
denten heeft laten houden ("Disputationes praeside"), om tenslotte eenige 
onuitgegeven werken te noemen. 

I - Gedrukte werken 9 ) 

1 - Sermon de la Predestination in 2 Tim. Il, 19. 1623. - 24° . 
Vermeld in de lijst van Maresius ' geschriften opgenomen in Effigies. p. 154: Inscio 

a uthore nee ipso nominato, editus, et saepius reeusus in Gallia. Maresius, Theo/. Eleneht .• 
Il (1648), p. 104, vertelt dat de preek onder de letters P . C. werd uitgegeven door de 
Rhotomagenses: ook noemt hij een herdruk uit het jaar 1640 op naam van Pierre Ou 
Moulin. 

2 - Disputatio inauguralis de Iustificatione hominis coram Deo. Quam ex 
authoritate Magnifici Domini Rectoris D. A n ton i i Wal a ei, consensu 
amplissimi Senatus Academici, et Theologicae Facultatis decreto, pro gradu 
Doctoratus in SS. Theologia consequendo, in celeberrima Lugd.-Batavorum 

9) Mijn onderzoek heeft zich uitgestrekt over de bibliotheken in Nederland, België, 
Duitschland, Zwitserland, Frankrijk, Hongarije en Engeland. Inzonderheid het Auskunfts
bureau der Deutschen Bibliotheken te Berlijn heeft mij daarbij belangrijke diensten bewezen, 
waarvoor ik hier openlijk mijn dank betuig. Voor Hongarije genoot ik de gewaardeerde hulp 
van Prof. Or J. Sebestyen te Boedapest. Het is niet onmogelijk, dat ondanks een nauwkeurig 
onderzoek enkele werken mij zijn ontsnapt. Zelf kwamen mij door toevallige omstandig
heden uit Duitsche bibliotheken een paar boeken in handen, waarvan het volijverige Aus
kunfts-bureau te Berlijn mij geen opgave had kunnen verstrekken. In de bibliographie noem 
ik de vindplaatsen der boeken, daar vrijwel al Maresius' werken zeldzaam zijn: ook in de 
gevallen, dat een geschrift minder zeldzaam is, heb ik toch één vindplaats opgegeven. Met 
opgave van één bibliotheek meen ik daarbij te mogen volstaan: naar een vaste volgorde ga 
ik ten opzichte der Nederlandsche bibliotheken te werk (Groningen, Leiden, Den Haag, 
Utrecht, Amsterdam), zoodat men een boek, waarbij niet naar de Univ. bib!. te Groningen 
wordt verwezen, niet aldaar behoeft te zoeken enz. ; pas wanneer de groote bibliotheken mij 
in de steek lieten, vermeld ik een kleinere bibliotheek. Wat de buitenlandsche bibliotheken 
betreft, heb ik zooveel mogelijk steeds die genoemd, welke haar boeken ook uitleent naar 
ons land. Vandaar dat Parijs (zie de gedrukte Catalogue i.V. Des Marets) en Londen. 
waar Maresius' Opera overigens vrij goed zijn vertegenwoordigd, slechts zelden worden 
vermeld. Met een * duid ik aan, dat het betreffende boek in de N ede r I a n d s c h e 
bibliotheken slechts in één exemplaar aanwezig is, terwijl ** beteekent dat het hoogst
waarschijnlijk een unicum is. Als ik een bepaald geschrift niet heb kunnen ontdekken, dan 
heb ik steeds een verwijzing gegeven naar de bron, waar de titel vermeld staat. 
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Academia. publice Deo Opt. Max. Praeside. exagitandum proponit. S a m u e I 
D e s~M are t sPi c a r dus. Ad diem B. Iulij. horis locoque solitis. Lugduni 
Batavorum. ex officinä I s a a c i EI z e v i r i. Iurati Academiae Typographi. 
CIJDCXXV (16 p.). 4°. **Bibl. Nat .. Paris. 

Opdracht aan Fridericus Mauritius de la Tour. Dux Bullionaeus. Princeps supremus 
Sedanensis. etc. -

Herdrukt in: Sylloge disputationum selectiorum. 1660. p. 1-11 (zie nr 91 van deze 
lijst) en in: Theses Sedanenses, 1661 . II. p. 769-777 (zie nr 93 van deze lijst) . 

3 ~ 10) Theses Theologicae de iudice controversiarum. quas omnium ludice 
Deo praeside. professionem Theologicam exorsurus in Academiä Sedanensi, 
publice disputandas proponet. (oratione prius habitä. de iniqua nobiscum 
disputandi methodo à Iesuitis nuper excogitata) S a m u e I D e s-M are t s 
S.S. Theologiae Doctor. et verbi Divini Minister in Ecclesia Sedanensi. 
Ad diem 24. Novemb, horis locoque solitis. Sedani. typis I 0 a nni s I a n
noni Academiae typographi. M.DC.XXV. (16 p.). 4°. 

** Bibl. Nat. Paris. 
Opdracht aan Henricus Turraeus D . De Tureune etc. 

Herdrukt in: Sylloge disputationum selectiorum. 1660. p. 32-50 (zie nr 91 van deze 
lijst). en in: Theses Sedanenses, 1661. II p. 777-791 (zie nr 93 van deze lijst). 

4 ~ Preservatif contre la Revolte. Par Sa m u e 1 De s-M are t s Ministre 
de la parole de Dieu. D. et Professeur en Theologie en l'Eglise et Academie 
de Sedan. Sois fidele iusques à la mort et ie te donneray la couronne de vie. 
Apocal. 2. 10. A Sedan. par I e a n I a nno n 11) Imprimeur de l'Academie. 
M.DC.XXVIII. (XIV. 176 p.). BO. 

u Bibl. de la Soc. du Prot. Franç .. Paris. 
Epistre aan Princesse Madame Elisabeth de Nassau née Princesse d'Orange. Duchesse 

de Bouillon. etc.; gedateerd: Sedan ce 1 er Aoust 1628. . 

4a ~ Duitsche vertaling. 
Vermeld in Effigies. p . 154: fuit ex Gallico postea translatus in linguam Germanicam. 

4b ~ Preservatyf. of Bewaringe tegen den Afval. in de Franse taal be
schreven door Sa m u e 1 des Mar ets. eerst bedienaar des Goddelijcken 
Woorts in de Gemeynte tot Sedan. en Professor in de Theologie aldaar. en 
laatst tot Groeningen: overgeset door 0 tt h 0 Z a u n s I i f f e r, dienaar Jesu 

10 ) France Protest. 2. V . col. 323, noemt nog: De iniquä disputandi nobiscum methodo à 
Jesuitis usurpatä. 1625; en voegt er aan toe: .. Peut-être la réponse de Des Marets à Mad. 
d'Hurtebize." De laatste veronderstelling is in elk geval onjuist, gelijk overtuigend blijkt uit 
den titel van nr 3. Bedoeld wordt Maresius ' oratie aan de Academie van Sedan: De iniqua 
nobiscum diputandi methodo à lesuitis nuper excogitata. Ik heb haar niet in de lijst der 
geschriften opgenomen, omdat Maresius zelf haar nergens onder zijn uitgegeven werken 
vermeldt en zij evenmin voorkomt in één zijner later verschenen verzamelwerken. Mij zijn 
ook geen mededeelingen bekend van personen. die zelf het geschrift gezien hebben; het 
laatste kan, blijkens de door hem geopperde veronderstelling, ook met den auteur van 
France Protest. niet het geval zijn geweest. Vermoedelijk is deze oratie niet in druk uit
gegeven. 

11) Zie over den uitgever: J. B. Brincourt, Jean Jannon. Sedan, 1902. 
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Chris ti in de Nederduytsche Gemeynte tot Franckendaal. Nevens des-selfs 
Historisch verhaal van de opkomste des Antichrists in 't Oosten en Westen. 
Zijt getrouw tot der doodt, ende ick sal u geven de kroone des levens, 
Apoc. 2 : 10. t'Amsterdam, by Jo c hem van Dij c k, boeckverkooper op 
den Dam, aan de hoeck van 't Stadthuys, in C. Huygens Wercken, 1.687. 
(X, 275 blz.). 8°. **Univ.bibl., A'dam. 

Voorreden aan den Leser; gedateerd 1 Aug. 1687. Gedight, tot lof deses Boecks, 
schrijvers, en O versetters van Guilliam Bernard. 

5 - Esprit du Bourguemaistre Be c kma n retourné de l'autre monde, aux 
fideles Bourgeois de la Cité de Liege. (16 p.). 12°. -

** Bibl. Centr., Liège. 
Dit exemplaar komt voor in de Coll.-Capitaine onder no 62<Yl . Een andere editie van 

dit pamflet, vermeld als no 621, is verdwenen. 

Herdrukt in: Pièces relatives au Mandement publiè à Liège Ie 19 Avril 1633 contre 
les Protestants. Liège, 1854 (par M. Capitaine), p. 13-20. Ten onrechte merkt Capi
taine echter op, dat dit pamflet gedrukt zou zijn bij Ez. Boucher te Maastricht. Zie nr 10 
van deze lijst. 

6 - Abregé de la Voie de salut, ou Declaration familiere de la verité Chres
tienne, par forme de Cathechisme, pour confirmer les Catholiques et instruire 
les douteux ou errants. A vec les observations der RR. Peres Iesuites de la 
ville de Maestrech sur iceluy, addressées à Monsieur Ie Grand Vicaire de 
Liege. Iouxte la copie impnmee à Liege , chez I e a n T 0 urn a y. 
CDCIXXXIII (sic!). (122 p.). 8°. "BibI. de rUniv., Liège. 

Approbatie van lean de Chokier Vicaire general. 8 Avril 1633. Epistre aan Mon
sieur de Chokier; gedateerd: Maestrecht, ce 1. jour de May 1633, door de PP. Jesuites de 
Maëstrecht. 

Dit pseudonieme geschrift is in werkelijkheid te Sedan gedrukt bij lean lannon , met 
behulp van Maresius' vroegeren collega aldaar, Rambour; verg. Maresius, Bonum Sig
num (ongepag.) in: Epigraphè Athenaei Groningae, 1645. 

7 - Remonstrance treshumbIe sur Ie Mandement du 19. d'Avril 1633. de 
Messieurs du Conseil de la cité de Liège. En l'An du (sic!) nostre Seigneur 
1633. (20 p.). 8°. Pamfl. Meulman, 2240 (Univ .bibl., Gent). 

Ik neem aa n, dat dit anonieme pamflet identiek is met wat staat genoemd in Effig ies, 
p. 154, als: Apologie et Requeste pour ceux qui tont profession de la R eligion retormèe 
à M essieurs les Deputes des treis E stats, des Citè, bonnes vil/es et pays de Liege. Deze 
veronderstelling wordt eveneens geopperd door D. Lenoir, Histoire de la Rèformation 
dans ['ancien pays de Liège, p. 275. 

Herdrukt in het onder nr 5 hierboven aangehaalde werkje op p. 6-12, zonder het 
Mandement echter; blijkbaar naar een ander origineel, aldus beschreven: "in - 12, de 12 
pp., publicé à Maestr. en avri1 1633 eh ez Ezeehiel Boueher (sans date ni indication de 
Iieee). " 12) Zie echter de opmerking bij nr 10 van deze lijst. 

8 - Prosopopee, ou discours de l'epée qui a descapité Sim 0 net, aux 
Espagnols. - 1633. 

Vermeld in Etfigies. p. 154. 
--------- ---------------------------------------------------

J2) Capitaine laat in zijn uitgave dit pamflet voorafgaan aan Esprit du bourguemaistre 
Beckman (nr 5 van mijn lijst) . Ik houd mij echter aan de volgorde, door Maresius in de 
Effigies, p. 154, aangegeven. 
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9 - Acta Disputationis habitae Traiecti, inter Anonymum quendam Francis
canum, qui Lovanio eum in finem venerat , et Ministros Traiectenses, Dicata 
Clero Ecclesiae Romanae, qui est Trajecti. Praefatio ad Canonicos, Mona
chos. Mendicantes, aliosque Ecclesiae Romanae M ystas. qui sunt Traiecti. 
Hagae-Comitum. apud A r nol d u mMe u ris. bibliopolam ad insigne Bi
bliorum. Anno Domini 1633, (32 p. ). 4 0

. 

"* Pamfl. Meulman. 2269 (Univ.bibl .. G ent) . 
Herdrukt in: Monachomachia. zie nr 13 van deze lijst. 

10 - Traitté de la procession anniversaire des Battus ou Flagellants soubs 
la conduitte des Dominicains ; avec un essay populaire de la Doctrine d 'un 
des principaux du mes me ordre. - 1634. 

Vermeld in Effigies. p. 154. 
Maresi us deelt in Bonum Sig num (ongepagineerd) , in: Epigeaphe Athenaei Gcon. et 

Oml.. 1645. mee. dat dit het eerste werkje is. gedrukt op de ten behoeve der Gerefor
meerden in Maastricht opgerichte drukkerij . Hiermee wordt bedoeld de bekende drukkerij 
van Ezechiel Boucher. 

11 - L'imposture Monachale. ou la fable du monstre des-couverte. 1634. 
Vermeld in Eftigies. p. 154. 

12 - La voix du peuple et de Dieu. ou treshumbIe et catholique remon
strance à Messieurs du Clergé 1634. 

Vermeld in Effigies. p. 154. 

13 - Monachomachia sive Vindiciae pro veritate religionis reformatae. 
adversus Mat t h i a e H a u z eu r Franciscani Leodiensis . ac nonnullorum 
aliorum Monachorum strophas. argutias et calumnias per S a m u e I e m M a
re s i u m SS. Theologiae Doctorem. et Pastorem Ecclesiae Gallicanae Traiecti 
ad Mosam. Quid in his Vindicijs contineatur. sequens pagina indicabit. Mosae 
Traiecti . ex Typographia Ez e c h i e I i sB u c her i i. M.DC.XXXIII (sic!). 
(X. 365 p . ). 8° . ··Stadsbibl .. Maastricht 

Epistola dedicatoria aan Abraham van Beveren en Com. Adr. Terrestenius; ge
dateerd: Traiecti ad Mosam ult. Iunii 1634. 

Epistolacis dissertatio intee Matthiam H auzeue monachum. et Samuelem Maresium -
Monachus ad anticyras, sive R efutatio eorum quae Matth. Hauzeur fide monachali. in 
lucem emisit adveesus quasdam lacinias superiorum Epistolarum. ad ipsum privatim. à 
Maresio perscriptarum - Schrijven van Petrus Mareschal. predikant te SOiron, aan 
Maresius, gedateerd : I Martii 1634 - Monachus rhapsodus. sive iudicium Maresii de 
praciudiciis Augustini nuper editis. per Matthiam Hauzeue Minoriam - A cta disputa
tionis Traiectinae super Missae sacri[icio - Vindiciae pro disputatione Traiectina. contra 
Monachalia scripta - Monachus excucullatus - Approbatio door deputaten der eccle
siae Gallicae Ultramosanae. 

In dit exemplaar ontbreken de p. 7-22 en 153-160. Een volledig exemplaar is mij 
niet bekend. Op het schutblad staat geschreven: .. Alexander van der Lith ex dono 
Authoris est possessor huius libri." 

14 - La chandelle mise sous Ie boisseau pa r Ie Clerge Romain, ou Conside
rations Theologiques sur Ie Mandement Episcopal publié par tout Ie diocese 
de Liege Ie 24. de May. reiteré Ie 5. de luillet ensuivant, deffendu et soustenu 
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par Ie Sieur deC hok ier Vicaire GeneraI. en sa Parenese aux Heretiques. 
auquel la lecture des livres des Reformés. et notamment celle des Sainctes 
Escritures en langue vulgaire est absolument prohibeé. Par S a m u e I des 
Mar ets. Docteur en Theologie. et Ministre de I'Eglise Françoise à 
Maestrecht. A Maestrecht. par Ez e c h i e lBo u c her. M.DC.xXXV. 
(XXXVIII . 280 p. ) . - 8°. *Stadsbibl ., Maastr. ; Bibl. de I'Univ. , Liège. 

Epistre Dedicatoire aan den hertog van Bouillon - Préface a Messieurs de Liege. 
Approbatie door Jacques de la Grève. gedateerd : ce I Decembre 1634. 

Aan het exemplaar te Maastricht ontbreekt het titelblad. 
In de BodI. Libt'. te Oxford berust een exemplaar. waarin op het titelblad staat ge

schreven: "Constanter. don de I'Autheur". 

15 - Responce faciIe et peremptoire à I' argument pretendu invincible tou
chant la lecture des Sainctes lettres en langue vulgaire - 1635. 

Vermeld in Effigies, p. 155. 

16 - Brevis ad Theodorum (sic!) Tranquillum paraenesis. ad
dita Virgidemiae Ph i 1. Lu d 0 v i c i adversus eundem. - 1635. 

Vermeld in Effigies, p. 155. 
Bedoeld wordt Theodosius Tranqui1lus (schuilnaam voor onbekende?). die tegen 

Maresius geschreven had: La chandelle esteinte et puante de Samuel des Marets . 

17 - Salus Reformatorum asserta ; sive Romanensium. de reformatis ; 
eorumque damnatione aeterna. iudicium temerarium ad Charitatis et Veritatis 
limam exactum et castigatum. Authore Sa m u e I e Mar e s i o . SS. Theol. 
Doctore et Verbi Divini . in Ecclesia Gallicana quae Trajecti est. Ministro. 
Mosae-Traiecti. ex typographia Ez e c h i e I is B u c her i i. M.DC.XXXVI. 
(VII . 156 p.) - 8° . **Stadsbibl., Maastricht. 

Opdracht aan Corn. van Beveren en Joh . van Weede. gedep. der Staten Generaal 
"ad Traiectensia et Ultra-Mosana negotia"; gedateerd : Traiecti ad Mosam. 15 Junij 1635. 

ID dit exemplaar ontbreken p. 5-12 eD 81-88. 
In Effigies, p. 155. wordt het boek genoemd op het jaar 1635; wat in overeeDstem

ming is met de dateering der opdracht. 

17a - - Authore Sa m u e I e Mar e s i 0 SS. Theol. Doct. et Prof. Editio 
secunda. Groningae. ex officinä Joh a nni s Ni col a i , M .DC.L. (VIII. 
156 p. ) - 8°. StaatsbibI., Ber/in . 

Typographus ad Lectorem; gedateerd: Groningae XV. Kal. Nov. 1650. 
Inhoud is gelijk; aIleeD zijn er aan het slot Errata opgenomen. 

18 - Scholae Illustris Sylvaeducensis inauguratio. - 1637. 
Vermeld in Effigies, p. 155. De redevoering is gedrukt bij Jan van Dockum te 

's HertogeDbosch; verg. Van Zuylen. Stadsrekeningen, Il. blz. H04. Sepp heeft de rede 
blijkbaar nog onder oogen gehad; verg . Godg. Onderwijs, Il. blz. lH. 

19 - Specimen I uris-Consulti Orthodoxi; sive Enucleatio quaestionis iuri
dico-politicae. an Iuris-periti Catholico-Romani ex Iustiniani Codice. satis 
firma habeant argumenta remanendi in Communione Ecclesiae Romanae. nee 
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nel Authore S a m u e I e Mar e s i 0 SS. Theologiae Doctore et Professore 
in Illustri Schola Buscoducensi, Ecclesiaeque Gallicanae Ministro. Sylvae
ducis. Apud Ioannem à Doccum. 1638. (IV, 61 p . ) _ 8 0 

. 

.. .. Bodl. Libr., Ox[ord. 
Opdracht aan den Magistraat van 's Hertogenbosch; gedateerd: Id. Aug . 1638. 

20 - Dissertatio de Antichristo, qua expenditur et refutatur nupera commen
tatio ad illustriora ea de re Novi Testamenti loca , I!. V. Hu 9 0 nis G rot i i 
credita , simulque Ecclesiarum Reformatarum senten ti a de Antichristo Romano 
defenditur et confirmatur; Authore S a m u e I e Mar e s i 0 SS. Theo!. Doc
tore et Professore, in Schola lIlustri Sylvaeducensi nec non ibidem Ecclesiae 
Gallo-Belgicae Pastore. Amstelrodami , apud 10 a n n e m I a n s s 0 n i u m. 
An. Dom. CIJ.IJ .CXXXx. (157p. ). 8 0

• 

Univ .bibl., Gron. 
Opdracht aan den Raad van State. 

21 - Sa m u eli s Mar e s i i, S.S. Theo!. Doct. et Prof. ad Nobilissimum 
Virum D . Jac 0 b u m Z u e r i u m, Brabantiae, quae Foederatorum Ordinum 
est, Quaestorem supremum, Dissertatio Epistolica de Trapezitis. Cum notis 
Theod. I. F . Graswinckelii, I. C. Delphensis, C I::::> I::::> CXLI; (142 p.) . 
80

; opgenomen met aparte pagineering achter: Mar c i Z u e r i i B 0 x
hor n i i de Trapezitis , qui in Foederato Belgio mensas foenebres exercent, 
Dissertatio. Accedunt S a m u e I i s Mar e s i i, Theologi , et Th e 0 dor i 
G ras win c keI i i, I.e. de eä judicia, ejusdemque argumenti Epistolicae 
Dissertationes. Lugduni Batavorum apud I s a a cum C 0 mme I i n u m, anno 

CIJI::::>CXLII. Univ.bibl., Leiden . 
Dissertatio Epistolica - Notae; gedateerd VIn Kal. Iunias 1642. - Typographus 

Lectori: buiten weten der auteurs uitgegeven. 

Maresius noemt dit geschrift niet onder zijn uitgegeven werken. 
Zijn missive bevindt zich in originali op het Gem. archief te Utrecht, Archief Bank 

van Leening (Cat. van bij het stadsarchief bewaarde archieven, I1, no 1241). 
Zie ook nr 75 van deze lijst. 

22 - Eschantillon des maximes du Clerg~ Romain es Provinces Unies; 
Representé par Ie chapitre onziesme de la seconde partie du livre intitulé 
Mar s F r anc 0 i s, escrit contre la justice des armes et des alliances du Roy 
Treschrestien; avec un discours sur iceluy, à Messieurs les Catholiques Ro
mains de la nation Françoise qui sont au service de ce pais, pour les justifier 
et esclaircir en ce sujet. Par Samuel Des-Mare'ts Docteur et Professeur 
en Theologie et Ministre de J'Eglise Francoise à Bosleduc. En Amsterdam 
chez I e a n I a n s sen, rAn 1641. (62 p . ). 80

• 

u Herzog August BibI., Wol[enbüttel. 
Opdracht aan den gouverneur van 's Hertogenbosch, Brederode; gedateerd: 1 Juin 1640. 

23 - Vindiciae pro salute Reformatorum; sive Decas argumentorum quibus 
Anonymus quidam Leodiensis pertendit nullam spem salutis superesse pro 
Reformatis , cum eorum refutatione; Authore Sa m u e I e Mar e s i 0 S.S. 
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TheoJogiae Doctore et Professore in lJlustri Gymnasio Sylvaeducensi , et 
Gallo Belgicae Ecclesiae ibidem Ministro. Sylvae~ducis. Ex officina Joh a n~ 
nis à Do c cum, CIJ.lJCXLI. (X, 52 p . ). ~ 8° . "Bib!. Nat., Paris. 

Opdracht aan de kerkeraden en leden der Geref. kerken te Maastricht. 

23a ~ Een scherm of schilt voor de salicheyt der Gereformeerde waermede 
de thien redenen dewelcke een naemloos Iesuwijt van Luyck tegen ha er 
salicheyt in het licht heeft derven brengen, seer meesterlijck. en op het gron~ 
dichste, en bondichste worden wederleyt. Eerst in 't Latijn beschreven door 
den Hoochge1eerden DD. Sa m u e I e m Mar e s i u m Doct. en Professo 
TheoJogiae in de vermaerde A cademie tot Groningen . ende nu ten dienste 
van de eenvoudige vertaelt door E v er har d u m S c h u y I i u m Bedienaer 
des H . Evangelii tot 's Hertogenbosch. Tot Groningen, by I anC I a e s se n , 
Anno 1646 (XX, 88 blz.) . * * Bib!. Centr., Liège. 

Opdracht aan den magistraat en aan de gilden van 's Hertogenbosch; gedateerd : 
1 Jan. 1646. 

In het boekje is even~ns opgenomen de tekst der Ned. Geloofsbelijdenis (XXIII. 
134 blz.). alsmede: E verhardi Schuylii Antwoord. op deese vraghe. otmen in het oud 
Catholijck-Roomsch ot Roomsch-Catholijck geloof. religie of leere wel can behouden en 
salich worden; met een opdracht aan den kerke raad (XII, 35 blz.). 

24 - Abbregé famil ier du Catechisme ordinaire des Eglises reformées es 
Provinces unies , distribué en douze sections pour I'instruction particuliere de 
la jeunesse, en I'Eglise et es Eschoies de la langue Francoise à Bosleduc. 1641. 

Vermeld in Effigies. p. 155. 

25 - Cursus Philosophici contracti pars practica, continens Logicam et 
Ethicam, cum Oeconomicae Synopsi et Isagoge ad Politicam, in usum Scholae 
Sylvaeducensis. 1642. 

Vermeld in Effigies. p. 155. 

26 ~ Concordia Discors et Antichristus Revelatus . Id est 111. Vi ri H u 9 o~ 
nis G rot i i Apologia pro Papa et Papismo: quam praetextu concordiae 
inter Christianos sarciendae , exhibet illius Appendix ad Interpretationem 
locorum Novi Testamenti de Antichristo , modeste refutata duobus Libris , per 
S a m u e I e m Mar e s i u m S. Theol. Doctorem et Professorem in Scholä 
Buscoducensi et Eccl. Gallo~Be1gicae ibidem Ministrum. Liber primus. Am~ 

stelodami apud I 0 a n n e met I 0 d 0 cum I a n s s 0 ni 0 s anno Aerae 
Christi MDC XL 11. (XXVI , 744, 11 p . ) . Liber secundus. (586, 11 p.) . 8°. 

Univ.bibl., Gron. 
Opdracht aan de Staten Generaal; gedateerd : Sylvaeducis Kal. Nov. 1642 - Lof-

dicht op 's Bosch en op Maresius door Albinus Vellerius. - Approbatio, gedateerd: 
26 Oct. 1642. 

27 ~ Defensio pietatis et synceritatis Optimatum Sylvae~ducensium in 
negotio Sodalitatis quae à B. Virgine nomen habet , testibus veritate et chari~ 
tate ; per Sa m u el e m Mar e s i u m, S . Theo!. D. et Professo in Schola Syl~ 

R t t V1/)· 
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vaed. et Ecd. Gallo-Belg. Pastorem. Sylvae-Oucis. ex officina Joh a nni s 
à Do c cum. scholae IJl. typographi. CI::)OCXLII. (64 . IV p.). 4°. 

Univ .bibl., Gron. 
Aan het slot: Epistola Sam. Maresii ad Clarissimum Voetium. cum ei misit defen

sionem Optimatum Sylvaeducensium; geda teerd : Sylvae-ducis. XXV Augusti 1642. 

Herdrukt in: Ultima Patientia, 1645 (zie nr 35 van deze lijst). p. 1-87. 

27a - luxta exemplar Sylvae-ducense. apud 10 h a n n e m à Do c cum 
Scholae IIIust. Typographi (sic!) . Anno 1643. (129 p . ) --- 12° . 

!l6i,u.1J.'U . Kon . Bibl. , 's Hage. 
Typogr. Ad Lectorem. Inhoud overigens gelijk aan de editie van 1642; slechts de 

opgave der Errata ontbreekt. 

Blijkens de opgave in Eftigies, p. 156. is deze editie te Utrecht verschenen bij den 
uitgever van Voetius' Specimen assertionum en van diens Gebrielis Albaspini AW'elia
nensis episcopi notae et observationes. gelijk blijkt uit de vergelijking der titelbladen. 
Zoo ook Maresius. Auctarium primum. 1652. p. 6. 

28 - V . Cl. On. O . Sa m u e I i s Mar es i i. Oratio Inauguralis de usu 
et abusu rationis in rebus Theologicis et fidei habita in frequentissima Reip. 
Procerum Virorumque ac J uvenum eruditorum panegyri. cum S.S. Theologiae 
Professionem in iIIustri Groningae et Omlandiae Academia. publice. ritu 
solemni capesseret a. d . XIII. Kal. Febr. Cr::> IJ CXLIII. Groningae. typis 
Joh a nni s Sas Ordinum et Academiae typographi. Anno M.OC.XLIII. 
(36 p. ) - 4 °. *Univ.bibl., Gron . 

Herdrukt in: Collegium Theologicum (1656). p. 630-652; (1659) . p .650-672; (1662) . 
p.547-566. 

29 - Sa m u e I i s Mar e s i i S. Theologiae O. et Professoris in Academia 
Provinciali Groningae et Omblandiae. Epistola apologetica ad Amicum. qua 
rationem reddit cur non respondeat libro contra se edito sub hac inscriptione . 
Spe cim e n a s' ser t ion u m par t i mam big u a rum a u t 1 u b r i c a
r u m. par t imp e r i c u los a rum etc. Groningae. ex officina typogra
phica A u 9 us tin i Eis sen s. 1643. (52 p. ) - 8°. **Bibl. Nat., Paris. 

De Epistola is gedateerd: Idibus Maij. anni Jul. 1643; en richt zich tegen Voetius' 
bestrijding der Bossche broederschap. 

Herdrukt in: Ultima Patientia. 1645 (zie nr 35 van deze lijst) p. 88-118. 

30 - Sapientiae domus et epulum. ex Prov.: IX . Sive oratio habita à S a
m u e I e Mar e s i 0 S. Theologiae Ooctore et Professore ordinario in Aca
demia Illustrium Ordinum Groningae et Omlandiae. cum ejusdem Academiae 
Rector renunciaretur. XXIII. Aug . 1644. Groningae. typis Joh a nni s 
Ni col a i. CIJOC XLIV. - (XVI p.) - 4°. Univ .bibl. , Gron. 

Opdracht aan de Curatoren der Academie. 

31 - Oratio funebris in luctuosissimum obitum Theologi celeberrimi D. 
Hen r i c i A I tin g . in Academiis Heidelbergensi per IX. et Groningo Om
landica per ipsos XVII annos Ooctoris ac Professoris meritissimi. Concinnata. 
et prid . Cal. Septemb. in choro templi Academici recitata ab admodum Reve-
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rendo Charissimoque viro D. Sa m u e I e Mar e si 0 SS. Theol. Doet. 
et Prof. p. t. Acad . Reet. Adjecta sunt Programma ejus et quaedam 
Epicedia. Groningae. excudebat Joh a n nes N i col a i typographus 
MDe. XLIV ~ (XVI p . ) ~ 4°. Univ .bibl., Gron. 

Het Programma is gedateerd: XXX Augusti MDC. XLIV. 
De Epidecia zijn van T. Andreae en Christianus Alting. 
De biographie van Henricus A1ting in: Eftigies et vitae Professorum Academiae Gro

ningac et Omlandiae. 1654. p. 88-101. welke ten deele zelfs letterlijk met den inhoud 
der Oratio funebris overeenstemt. is hoogstwaarschijnlijk eveneens van Maresius ' hand. 13) 

32 ~ Collegium Theologicum; sive breve Systema universae TheoJogiae. 
comprehensum octodecim Disputationibus privatim habitis in Academia Pro~ 
vinciali IJl. Ord. Groningae et Omlandiae, à S a m u e I e Mar e s i 0 SS. 
Theologiae Doctore et Professore ordinario ac p. t. Academiae Rectore . 
Groningae. ex officina Jo a nni s N ie 0 I a i typographi . anno M.De.XLV. 
~ (XV. 364. IV p.) ~ 4°. Staatsbibi. , Berlin . 

Opdracht aan de Staten van Gron. en Oml.; gedateerd: 17 Febr. 1645 Ad Lectorem. 

32a - - 14). à Sa m u e I e Mar e si 0 SS. Theologiae Doctore. ejusdemque 
Facultatis Professore primario. Editio secunda , priori multo accuratior et 
duplo fere auctior. ut ex immediate sequenti indiculo patebit. Groningae. apud 
Jo a n n e m Ni col a u m typographum. Anno M.DC.XLIX. (XXXII . 
616 p.) ~ 4°. Univ.bibl., Utrecht . 

Opdracht aan de Curatoren; gedateerd: XIV Julij 1649. -Opdracht aan de Staten. als 
in de eerste editie. - Distributio totius operis, ad Lectorem. - Alia ad Lectorem Prae
fatio super secunda hac Editione. in qua agitur fuse de Collegiis pricatis. et hujus 
Systematis usu ad illa. - Ad Lectorem: lofdicht door Antonius Perizonius. scholae 
Dammonensis rector. 

Assertionum ex universa Theologia selectarum, Decades viginti; in usum Collegiorum. 
praesertim examinatoriorum. - Elenchus praecipuarum Controversiarum etc. Breuis 
Methodus sacrarum concionum ad populum habendarum. per aphorismos digesta. -
Ode van A. P. T. D. S. S. T. S. 

32b - - 15) à Sa m u e I e Mar e s i 0 -, historiae ecclesiasticae ordinario . 
et Pastore Gall. Ecclesiae. Editio tertia . praecedentibus multo accuratior et 
priori duplo fere auctior. ut ex collatione et indiculo post epistolas Iiminares 
legendo patebit. Groningae. typis Fr anc is c i B ron c hor s t i i. civitatis 
Groninganae ordin . typogr. Anno MD.C.LVI. (XLI. 665 p.) ~ 4°. 

** Bodl. Dbr., Oxford. 
Tegenover het titelblad een portret met het volgende onderschrift: Samuel Maresius 

Picardus S .S . Theol. Doet. ejusdemque Facult. Prof. Pro in Acad. Groning. Oml. et 
Eccl. Gall. Pastor. Aet. L VI. A o. MDCL V. I. V. Meurs sculp. 

13) Ten bewijze noem ik slechts één volzin; als er sprake is van Jacobus Capellus. prof. in 
de theol. te Sedan (p. 90) . staat er bij: cui post Cl. Samuel Maresius in Professione Theo
logica et Ecclesiae ministerio ibidem successit. Het opnemen van dezen volzin wat in de Oratio 
funebri s verklaarbaar is (daar luidt hij : cui ego postea in Professione Theologica et Ecclesiae 
ministerio. olim ibidem successi) . is m.i. alleen begrijpelijk. wanneer Maresius zelf de auteur 
is geweest. 

14) De titel is gelijk aan die der eerste editie. slechts met dit verschil dat "privatim" is 
vervangen door "coIlegialiter". 

15) Na "collegialiter" staat thans ingevoegd: "olim". 
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De inhoud is gelijk aan 3, behalve dat is toegevoegd een opdracht aan zijn beide 
zonen Henricus en Daniel. - gedateerd: 18/8 Aug. 1656; een Catalogus locorum prae
cipuorum Noui Testamenti, de quorum sensu et usu in controuersis de R eligione 
capitibus, inter Ecclesiae Reformatae Theo/ogos et eorum aduersarios multiplices prae
cipua lis est. Editus olim Londini ad calcem Noui Test. Graeci,lG) nunc commodiori 
paullo ordine recusus in usum Collegiorum Examinatoriorum; de Oratio inauguralis en 
een Elenchus scriptorum Maresii. 

32c - - Editio quarta et ultima, ab Authore recognita , praecedentibus multo 
accuratior, et priori duplo fere auctior, ut ex collatione et indiculo post episto
las liminares legendo patebit. Groningae Frisiorum typis Joh a nni s C ö 1-
leni, bibliopolae et typographi , anno M.OC.UX. (XLIV, 688 p.) . 

Bibl. W all., Leiden . 
Tegenover het titelblad een portret van Samuel Maresius Picardus, Aet. LX, A 0 1659, 

Baltzar Lölinck sc. 
De opdracht aan ziJn zoons is hier gedateerd: 18 Nov. 1658. 

32d - - Editio novissima ad quartam et uItimam ab Authore recognita. 
praecedentibus tribus prioribus muIto accuratior, et priori duplo fere auctior , ut 
ex collatione et ' indiculo post epistolas liminares legenda patebit. Groningae, 
typis F r anc i s c i B ron eh 0 r s t i i, civitatis Groninganae ordin. typogr. 
Anno 1659. (LXXII , 1007 p.) - 12°. Bod!. Libr., Oxford. 

De opdracht aan zijn zonen heeft tot datum: 1 Julii 1659; terwijl nieuwe lofdichten 
werden opgenomen van den dichter der "Ode" alsmede van Henr. Picardt (Amstelrodami, 
XII Kal. Jun. 1659). 

32e - - . Editio sexta iuxta exemplar quartae et quintae ab Authore ultimo 
recognitae, excusa. Huic tres accesserunt Oisputationes Celebres, I. De syn
cretismo et reconciliatione Partium in Religione dissidentiurn. 11. De legitimis 
eaus is nostrae ab ecclesia Romana secessionis. III. De peccato in Spiritum 
Sanctum. Genevae, sumpt. I 0 a nni s A n ton i i et S a m u eli s d e T 0 u r
nes. M .OC.LXII. (XL, 581 , 53 p. ) . - 4°. Univ.bibl. , Gron. 

Toegevoegd is een nieuw lofdicht, door 10ann. Iacobus Sartorius, D. v. M. et Acad. 
Gen. rector. 

De Dispufationes hebben een afzonderlijk titelblad en een afzonderlijke pagineering. 

32f - S a m u e I i s Mar e s i i, S.S. Th. Doet. ejusdemque Professo Primo 
in Acad. Provinciali III. et PP. Ord. Groningae et Omlandiae, Systema Theo
logicum: ha eten us saepius recusum, nunc vero locupletatum prolixis Annota
tionibus , ad illius explicationem et defensionem facientibus . Praeter indices 
necessarios ad calcem subjicitur Appendix Variorum, maxime ad Collegia 
privata spectantium. Groningae, apud A e m i I i u m Spi n nek e r, biblio
polam , Anno MDCLXXIII. Cum privilegio. (XII, 1057, 79 p. ) _ 4°. 

Univ .bibl.. Gron. 
Opdracht aan Prins Willem; gedateerd: Groningae 12 Aprilis, 1673. - Prae/oquium 

ad lectorem. - Opgenomen is een Syllabus nouarum quarundam opinionum. - Na het 
Systema volgt de afzonderlijk gepagineerde Appendix. 

32g - -. Editio novissima, ad septimam et ultimam ab Authore recognita , 

16) Uit de vierde editie blijkt, dat bedoeld is een Londensche uitgave van 1622. Zie ook 
hieronder, noot 24. 
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praecedentibus omnibus auctior et accuratior. Groningae, apud A e m i I i u m 
Spi n nek e r , MDCLXXIII. (IV, 1104 p .. 73 p.) . _ 12° . 

*Bibl. Theol. School. Kampen . 

33 - Enchiridion candidatorum S. Ministerii. quo possint tam ad conciones 
sacras quam ad ecclesiasticam gubernationem formari. Ex decreto facultatis 
theologicae in Academia Groning.-Omlandica. in us urn studiosae Juventutis 
editurn; ijsque constans partibus quas versa pagina jndicabit. Groningae. typis 
Johannis Nicolai. CI:)DXLV. (298 p.) - 8°. *Univ.bibl .. Gron. 

Opdracht door den drukker aan Curatoren. gedateerd: \0 Juni 1645. - Admonitio ad 
Lectorem van S . Maresius. - Guilielmi Bucani Ecclesiastes seu de methodo concionandi 
tractatus duo . - Tractatus de ministerio, potestate et disciplina ecclesiae, excerptus ex 
Guilielmi Bucani .. .. lnstitutionibus Theologicis. - Canones Ecclesiastici conditi in 
Synodo Nationali . ... 1618 et 1619. - Liturgie der Geref. kerken. 

Uit de Admonitio blijkt. dat deze uitgave eigenlijk is verzorgd door H . Alting. die 
echter tijdens het afdrukken is gestorven. waarna Maresius diens taak heeft voltooid. 
Dit zal de reden zijn. waarom Maresius in de lijst zijner geschriften deze uitgave niet 
heeft vermeld. 

34 - Sa m u eli s Mar e s i i. S. Theologiae. D. et ejusdem Facult. Pro
fessioris. EIIIrPAflJH Athenaei Groningae e't Omlandiae: sive oratio habita 
ab eo die XXIII. Augusti hujus anni . in choro templi Academici. cum Rectu
ram Academiae deponeret: necnon ejusdem brevis Refutatio libelli famosi . à 
quodam Jesuito-Sycophanta se falso W . Gut her t hom a vocante. ante 
biennium emissi. ac nuper huc remissi. sub titulo M u n e ris a d ven t i tij 
etc .. Groningae typis Joh a nni s Ni col a i, typographi. Anno MDC.XLV. 
(44 p.). - 40

• Univ.bibl .. Gron . 
Opdracht aan rector en professoren der Academie; gedateerd: 30 Oct. 1645. 
Het tweede gedeelte van dit geschrift. dat de weerlegging geeft van een Roomsch 

pamflet. draag t tot titel : Bonum signum ex mala causa. 

35 - S a m u e I i s M a r e s i i Theologi. Ultima Patientia tandem expug
na ta . à D . G . V 0 e ti o . Ultrajectino Professore et quibusdam illius asseclis; 
sive Modesta et necessaria defensio tripertita tum sui-ipsius. turn ea occasione 
ca usae Procerum Sylvaeducensium et Decretorum Synodicorum circa illam ; 
ipsi extorta varia et longä contumeliarum serie. ac praesertim nupero libello 
famoso Belgice edito et inscripto Kor ten deo pre c h t ver h a e 1 van 
het oprichten ende invoeren der nieuwe Broederschap 
etc .. Groningae. typis Joh a nni s N ic 0 1 a i typographi. anno MDCXLV. 
- (XLVI. 436 p.) - 8°. ·Univ.bibl .• Leiden. 

Opdracht aan zijn broeder Charles; gedateerd: 20 Oct. anno Jul. 1645. - Judicium et 
testimonium der theol. fac. te Groningen. Ad Lectorem - Parasceue ad Defensionem 
tripeditam. - Lofdicht op Maresius door 1. BeruilJius. Picardo-Francus.-Pars prior. met 
een herdruk van D efensio pietatis (zie nr 27 van deze lijst) en van Epistola apologetica 
(zie nr 29 van deze lijst). Pars secunda: sive Apologia pro Judicio RR. D eputatorum Sy
nodi Gelricae in negotio Syluaeducensi lato. 13. A prilis 1644 et ab ipsa ueneranda S ynodo 
Zutphaniae contirmato, in Septembri ejusdem anni; opposita Praejudiciis contra editis 
in gratiam D . Voetij, Latine et Belgice. - Pars tertia: sive D epulsioJ praecipuarum 
injuriarum et calumniarum quibus Samuel M aresius affectus fuit occasione causae Syluae
Ducensis. - Appendicula continens R esponsum septem consultissimorum virorum de 
negotio Syluaeducensi; aliquoties supra commemoratum. 
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36 - Bonae fide i sacrum ; sive Documenta omni exceptione ma jora veracita
tis et innocentiae S a m u e I i s Mar e s i i Theologi, in causa Schoockio-Voe
tianä: necnon ejusdem seria et Christiana ÈTcavóe{}watç ad C V . D . Gis be r
tu m V 0 e t i u m Theologum UItrajectinum, super Libello quem haud ita pie 
P iet a t i s nomine nuper inscripsit. Beati qui sunt Paci[ici quoniam [ilij Dei 
vocabuntur; Matth. V. 9 . Groningae, apud Joh a n n e m N i col a i 
MDCXLVI. (IX, 92 p.) - 8° . Univ. bibl. , A 'dam . 

Praefatio ad Lectorem christianum. - Documenta pub/ica et ex A ctis pub/icis, quibus 
praecipuae ca/umniBe Pietatis VoetiBnae in Maresium reteguntur et refutantur. - Car
tesiano-Voetianae caussae breuis Deductio, door Schoock opgesteld. - Se ria et Chris

tiBna EJIANOP€H)2II. 

37 - Theologiae Elenchticae nova synopsis; sive Index controversiarum 
fidei ex Sacris Scripturis, à Jac 0 boT i rin 0 Jesuita concinnatus, et censura 
perpetua auctus, emendatus, refutatus per S a m u e I e m M a r e s i u m, S . 
Th. D. ejusdemque Facultatis Professorem ordinarium in Academia Provin
ciali Groningae et Omlandiae. Tomus primus. Groningae, apud Jo a n n e m 
Ni col a u m, anno MDCXLVI. - (XXXVI, 649 p . ) _ 4 °. 

Tomus secundus. Anno MDCXLVIII - (UV, 1100 p.) _ 4°. 
Rem.-Geref. Gem., 17 ) Rotterdam. 

Tomus I: Opdracht aan de overheid der stad Groningen, gedateerd: Kal. Oct. 1616. -
Prae[Btio ad Lectorem. - Lofdichten van Abdias Widmarius en Matth. Pasor. -

Tomus 11: Opdracht a an de Staten der Ommelanden; gedateerd: 21 Febr. 1618. -
Lofdichten van Widmarius, Pasor, Antonius Deusingius, T . Andreae, Joh. Melchior 
Steinberg, Joachimus Borgesius. - PrBelBtio ad Lectorem. 

38 - S a m u e I i s Mar e s i i S . Theo!. D . et Prof . ord. in Academia Pro
vinciali Groningae et Omlandiae Dissertatio Theologica de usu et honore sacri 
ministerii in Ecclesiis reformatis; opposita nupero Anonymi cujusdam eruditi 
periculoso libeIlo, qui inscribitur A dIe gem e t t es t i m 0 n i u m, s i v e 
E rot e mat i c ap rop 0 s i t i 0 et de d u c ti 0 etc . Groningae, typis 
Joann i s Ni c ola i, typographi , anno M .DCXLVI. (VIII , 40 p.). _ 4° . 

* U niv.bibl., U tr . 
Episto/a Dedicatoria aan Andreas Rivet; gedateerd : Groningae Frisiorum. Id. O ct. 

styIo veteri 1646. 

38a - - . Editio altera , ab Authore recognita , accuratior et novä ad calcem 
Mantissä auctior priori , factae anno 1646. Groningae , typis F r a n c is c i 
B ron c hor s t i i, civitatis Groninganae ordinarij typographi . Anno 1658. 
(VIII , 48 p.) - 4°. *Univ.bibL Gron. 

Herdrukt in: FBScicu/us myrrhBe, 1660, p. 311- 391 (zie nr 88 van deze lijst). 

39 - Lingua abortiva à D . Gis b e r t 0 V 0 e t i 0 Theologo Ultrajectino 
refossa , et adhibita ad atroces calumnias ex suo Tri bun a 1 i i n i quo, 
judicio pseudo-Riveriano, et similibus Libellorum Famosorum quisquillis vel 
jam editis vel porro edendis, pronunciandas in S a m u e I e m Mar e s i u m 
S. Theologiae D . et Professorem, ab illis ad aequissimum Dei Tribunal provo-

17) Ook tomus I van dit exemplaar draagt het jaartal: MOe. XLVIII. 
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cantem. Appelatio est iniquitatis sententiae querela, ex I. 17. H. de Minor. 
inventa ad praesidium innocentiae : vel , ut placet Pacio Definit. Iuris lib. 7. 
N. 135 est quere1a de gravamine per minoris judicis sententiam iIIato, quod 
per superiorem tolli petitur. Groningae, apud Joh a n n e m N i col a i 
MDCXL\TJ . (Il, 98 p.). - 8° . *Univ.bibl., A ·dam. 

Lectori Salutem; gedateerd: Sylvaeducis, KaJ. Julii 1646. 

40 - Biga Fanaticorum eversa ; sive Oissertationes duae Theologicae; qua
rum Prior continet Vindicias pro SS. Trinitatis mysterio, adversus Epistolam 
A n d rea e 0 u dit h i i quondam Quinquecclesiensis Episcopi; Posterior 
exhibet Refutationem XXVIII. objectionum D. N. N . contra varia Religionis 
Christianae capita; authore Sa m u e I e Mar e s i 0 S . Theo!. D. et Pro
fessore ordinario in Academia Provinciali Groningae et Omlandiae. Gro
ningae, typis I 0 a nni s N i col a i. Anno M .OC.XLVII. (XVI, 398 p.) 
- 12°. U niv.bibl.. Greifswald. 

Epistola Dedicatoria aan de Curatoren; gedateerd: I Jan. 1647. 

41 - Lettre escrite par un Gentilhomme François, faisant profession de la 
religion reformée à un amy HoJlandois , au sujet des LibeJles diffamatoires 
qui se publient en HoJlande contre les François, et pour faire voir, que !'in
terest et seureté de la vraye Religion, tant dehors que de dans les Provinces 
unies , exige queJles demeurent jointes comme par Ie passé avec la France, et 
ne concluent aucun traitte de paix sans e1le. 1647. 

Vermeld in: Effigies, p. 157. De opgave ontbreekt echter in latere lijsten. als bijv. 
Collegium Theologicum, 1662. 

42 - Sa m u eli s Mar e s i i Expostulatio ad D. G . V 0 e t i u m. Theol. 
Ultrajectinum. de viola ta fide publica , editione Epistolae virulentissimae quam 
nuper emisit Ultrajecti , sub nomine Is. C h a ban a e i; cum brevi ejusdem 
epistolae confutatione, et paradoxorum quae D. V 0 e t i u s in Theologia 
fovet Specimine. Groningae, typis J 0 a nni s N i col a i typographi. Anno 
M.DC.XLVII. (113 p.) - 8° . Univ.bibl ., Erlangen. 

Uit een mededeeling van den Typographus ad Lectorem, p. IlO, lil. blijkt, dat de 
druk op 3 April 1647 gereed was. Het boek werd echter eerst in 1648 gepubliceerd. 

43 - Sa m u e I i s Mar es i i, in Academia Provinciali Groningae et Om
landiae Theologiae D. et Professoris, Exorcista sive de Exorcismis, liber 
singularis; cui adijciuntur Dissertationes tres , 1. De Deo Maozim. 2. Oe 
Calice eucharistico. 3. De Precibus pro mortuis . Groningae, typis J 0 a nni s 
N ic 0 I a i. Anno 1648. (XV, 276 p.) - 16°. Univ.bibl., Gron. 

Opdracht aan Claudius Sarravius, senator in Suprema Parisiensi Curia ; aan David de 
Willem, raadsheer van den prins van Oranj e; en aan GuilI . Makdowelus, toparcha in 
Hoochkerke en Ferwert; gedateerd: ipsis Maij Kalendis stylo lul. 1648. 

44 - Quaestionum aliquot Theologicarum, regimen, ordinem, praxim et 
eutaxiam ecclesiae spectantium, Decisio Academica; authore Sa m u e I e 
Mar e si 0 , S. Theologiae Doctore, Ejusdemque Facultatis Professore ordi
nario et prima rio in Academia Provinciali Groningae et Omlandiae. Gro-
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ningae. typis Jo h a nni s 
90. II p.) ~ 4°. 

N i col a i typographi. anno M.DC.XLVIII. (X. 
Univ.bibL., Leiden . 

Opdracht aan zijn vader David Maresius; gedateerd: 10/20 Junij 1648. 

44a ~ -. Editio secunda auctior et accuratior ea quae prodiit ante decen
nium; accesserunt duae aliae Epistolicae Dissertationes. olim etiam editae et 
hujus Decisionis defensioni destinatae. Groningae. typis Fr anc i s c i 
B ron c hor s ti i. civitatis Groninganae odinar. (sic!) typogr. Anno 1659. 
(VII . 154 p.) - 4°. Staatsbibl., Berlin . 

De bedoelde Dissertationes zijn: Popularis ad populBrem, etc. (zie nr 47 van deze lijst). 
en: Ad epistolam R. D . N. N. ex Transsylvania nuper scriptBm. brevis Responsio. etc. 
(zie nr 48 van deze lijst) . 

Herdrukt in: Fasciculus myrrhae. 1660, p. 395-554 (zie nr 88 van deze lijst). 

45 - Munera sacra sapientum; sive Diatribae tres Theologicae. de Auro. 
Thure. et Myrrha. quae mag i ex Oriente apertis suis thesauris Christo 
obtulerunt. Authore S a m u e I e Mar e s i o . in Academia Provinciali Gro
ningae et Omlandiae. S. Theologiae D. et Professore. Groningae. ex officinä 
Joannis Nicolai. anno M.DC.xLVIII. (XII. 50 p.) _ 4°. 

Kon. Bibl. , 's Hage. 
Opdracht aan prins Willem van Oranje; gedateerd: 3 Oct .. st. Jul.. 1648. 

46 - Theologus paradox us retectus et refutatus. Sive S a m u e I i s Mar e
s i i Exercitationes aliquot Academicae. oppositae duodecim paradoxis et plus 
aequo virulentis Disputationibus. ex professo contra ipsum habitis in Lyceo 
Ultrajectino. authore et praeside D. D. Gis b e r t 0 V 0 e t i 0 ibidem pri
mario Theologo; cujus centum Assertiones lubricae. periculosae et plane 
paradoxae. bona fide referuntur et confutantur. Groningae. ex officina J 0-

a nni s Ni col a i. anno M .DC.xUX. (LVIII. 318 p.) _ 12° . 
**Univ.bibl., Marburg. 

Opdracht aan den Curator Henricus van Heeck, toparcha te Lutteke-gast en 
Opende c. annexis; gedateerd: 12 Febr. 1649. Praetatio; gedateerd: 18 Jan. 1649. 

46a ~ -. Editio secunda ad exemplar anni 1649. Groningae. typis Fr a n~ 
cis c i B ron c hor s t i i. civitatis Groninganae ordin. typogr. Anno 1658. 
(245 p . ) - 4°. Staatsbibl., Berlin. 

H erdrukt in: Fasciculus myrrhae. 1660, p. 1-245 (zie nr 88 van deze lijst) . 

47 ~ Popularis ad popularem. sive Ir e n a eiS imp I i c i i Ph i I a de l
p h i epistola. partim increpatoria. partim apologetica ad D. Pet rum B a c
c a Szatthmári Ungarum. super libello quem nuper emisit Franekerae sub 
hoc titulo D e fen s i 0 sim p I i c i t a ti sec c les i a e. a d ver sus non 
nul las quaestiones practicas anno superiori publice 
G ron i n 9 a e ven til a tas duo bus U n 9 a ris re spo n den t i bus. 
e t pos tea a b a u t hor eet p r a e s i dei n u n u m col I e c tas e t e d i
tas cum h a c ins cri p t ion e: Q u a est ion u m a I i quo t t h e 0 I 0-

9 i c a rum reg i men. 0 r din e m. p r a x i met e u t a x i a mee C 1 e-
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s i a esp e c t a n t i u mOe cis i 0 a cad e m i c a. 18) Groningae, N i c o~ 
I a i, 1649. • * Geref. Bibl., Debrecen. 

Herdrukt in : Q u a est ion u m a I i quo t Th e 0 log i c a rum...... 0 e cis i 0 

Academica 2 , 1659, p. 81-110 (zie nr 11a van deze lijst). 

48 ~ Sa m u e I i s Mar e s i i, Ad epistolam R. D. N. N. ex Transsylvania 
nuper scriptam, Brevis Responsio; sive Judicium liberum et consilium Theo
logicum ac Christianum de controversiis in Ecclesiis Transsylvaniae et Hun~ 
gariae ab aliquo tempore agitatis , praesertim circa regimen Ecclesiasticum, et 
illarum componendarum recta ratione. 1649. ** Geref. Bibl .. Debrecen. 19) 

Vermeld in Effigies. p. 158. 

Herdrukt in : Quaestionum aliquot Theologicacum ... D ecisio Academica 2, 1659, p. 
111-151 (zie nr Ha van deze lijst) . De brief is gedateerd: Groningae Frisiorum, Kal. 
Novembris 1619. 

49 ~ S t e var t u s lJeyX0ftBI'or;, sive Jon a t h a nis Hel 0 s i i Gallo
Belgae spongia destinata acerbissimo ac convicioso libello, quem nuperrime 
sub hoc titulo Addenda delenda etc. emisit A dam u sSt e var t u s Phi
losophus Leydensis. ad hos suos quatuor errores capitales propugnandos; I. 
Quod idem homo unus et vivus possit esse simul praesens multis in locis à 
se mutuo magnä intercapedine separatio. 2. Quod nulla detur notitia Dei natu
raliter omnium mentibus insita. 3. Quod iustitia originalis non fuerit naturalis 
in primo homine. 4. Quod peccatum originale non sit naturaIe , ceu subjecto 
debitum vi generationis ordinariae ex Adamo post peccatum. 1649. 

Vermeld in Effigies. p. 158, waar Maresius vóór den titel van dit werk zet: .. Pro 
Maresio eodem anno editus est". Dat wij hier te maken hebben met een pseudoniem 
geschrift van Maresius, blijkt uit diens eigen mededeeling in Hydra Socinianismi. lIl. 
1662, Praef., p. XXI. Z ie ook het geschrift, onde r nr 55 in deze lijst opgenomen. 

50 ~ S a m u eli s Mar e s i i Xenia Academica ; sive 1. Disputatio 
Theologica de personalitate adeoque divinitate Spiritus Sancti contra Soci
nianos. 2. Apologia trimembris pro Decisione Synodi Nationalis Dordracenae 
de objecto praedestinationis, opposita operosae cuidam Disputationi anti~syno
dicae, alibi habitae 31. Octobris 1649. Cum Praefatione de Varijs ad Reve
ren dos et Clarissimos DO. Professores Facultatis Theologicae in inclyta 
Academia Groning-Omlandica, collegas suos plurimum honorandos. Nihil 
possumus contra verÏlatem sed pro veritate . Groningae, typis J 0 a nni s N i
c 0 I a i typographi. 1650. (XXIII 20 ) fol., 152 p . ) ~ 4 0

• 

Univ .bibl .. Leiden. 
De Praefatio de Variis is gedateerd : Ipsis Kalendis Januarij Aerae Christianae 1650. 

18) Deze bibliografische mededeeling dank ik aan de welwillendheid van den bibliothecaris 
der genoemde bibliotheek (A Debreceni Református Kollegiumi Nagykönyutár) . 

19) Ik doe deze opgave in de veronderstelling, dat het in den tekst vermelde geschrift 
hetzelfde is als het in genoemde bibliotheek aanwezige, welks titel door den bibliothecaris, 
Prof. Varga, mij aldus werd opgegeven: Consilium de componendis transylu. hungaricarumque 
ecclesiacum controuersis circa regimen ecclesiasticum. 

20) Dit is het werkelijke getal folio 's, da t de Praefatio telt ; de eigen opgave in het boek is' 
XXII; m:l3r fol. XXII komt dubbel voor. 

Maresius 2 
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Herdruk in: Fasciculus myrrhae, 1660. p. 555-742 (zie nr 88 van deze lijst); terwijl 
de Disput. Theol. de personalitate etc. eveneens voorkomt in: Sylloge Disputationum, 
1660. p . 364-392 (zie nr 91 van deze lijst). 

SOa - -. Huic editioni accesserunt duo alia Opuscula antea seorsim edita. 
ad hanc eandem materiam spectantia. - Groningae. typis F ra n cis c i 
Bronchorstii. civitatis Groninganae ord. typogr. Anno 1660. (XLVI. 
243 p. 21)). 4°. Bibl. Nat., Paris. 

De toegevoegde werken zijn: Epistola antapologetica pro Synodi Nationalis Dordra
cenae Judicio de objecto praedestinationis, etc. (zie nr 51 van deze lijst). en Dissertatio 
Theologica de peccato in Spiritum Sanctum, etc. (zie nr 56 van deze lijst). 

51 - S a m u e I i s Mar e s i i Theologi Epistola antapologetica pro Sy
nodi Nationalis Dordracenae judicio de objecto praedestinationis; decretis 
publicis lIl. ac PP. DO. Ordinum Groningae et Omlandiae ideo factis 10.11 
et 16 J unij 1640. et aliquot alijs Quaestionibus Theologicis; opposita Libello 
nuper edito Amsterodami sub hoc titulo. F r anc i s c 0 Gom a r i. V . C. 
Disputatio Theologica de divinae praedestinationis 
o b j e c t o. cum n e ces sar i a e t m 0 des tap roe 0 d e m 
A p ol 0 9 i a. Groningae. ex officina J 0 a nni s N i col a i typographi. anno 
M .DC.L!. (67 p.) - 4° . Univ.bibl.. Leiden. 

Deze Epistola is gericht aan Petrus Eyssinghe. Reip. Groning. Consul Senior. etc.; 
zij is gedateerd: Groningae ex meo Musaeo VIII. Januarij 1651. 

Herdrukt in: Fasciculus myrrhae, 1660. p. 743- 801 (Zie nr 88 van deze lijst) ; als
mede in : Xenia Academica 2. 1660. p. 141-199 (zie nr 50a van deze lijst). 

52 - Theologus Pacificus; sive Dissertatio Theologica de syncretismo et 
reconciliatione partium in religione dissidentium; quousque et quibuscum op
ta ri et urgeri possit. Authore Sa m u e I e Mar e s i 0 , S. Th. D . ejusdemque 
Facultatis Professore prima rio in Academia Provinciali Groningae et Om
landiae. Groningae, typis Jo a nni s N ic 0 I a i typographi . MDCL!. (VI. 
31 p.) - 4°. *Univ.bibl.. Utrecht. 

Opdracht aan curator Albertus Hooftman ab Echlenberch. gedateerd: 30 Jan. 1651. 
Herdrukt in: Sylloge Disputationum, 1660. p. 533-563 (zie nr 91 van deze lijst); als

mede in: Dissert. selectae, achter het Collegium the%g. 6 • 1662. p. 1-26 (zie nr 32e van 
deze lijst) ; beide malen zonder de opdracht. 

53 - Hydra Socinianismi expuguata: sive Joh a nni s V 0 I keI i i Mis
nici. de vera religione. (ut falso inscribuntur) libri quinque; quibus praefix us 
est Joh a nni s Cr e I I i i Franci (ejusdem commatis) liber de Deo et 
ejus attributis . ita ut unum cum iIlis opus (integrumque Socinianae impietatis 
Systema) constituat: Cum eorundem refutatione exacta per additas Anno
tationes et Censuras necessarias. authore S a m u e I e Mar e s i o. S. Th. 
Doctore ejusdemque Facultatis in Academia lIIust. Ord. Groningae et Om
landiae primario Professore. ac in templo academico Verbi Divini linqua 
Gallica Administro ordinario. Cum indicibus necessariis. Tomus primus. Gro-

21) Het laatste gedeelte is abusievelijk gepagineerd van p. 100-143. 
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ningae, apud J 0 a n n e m N ic 0 I a u m 
(XXVIII , 785, LXXIX p.) _ 4°. 

typographum. Anno MDCL! 
Bib!. Wall ., Leiden. 

Opdracht aan zijn broeder Carolus Des-Marets, Dominus de Cannessierre, du Feret, 
ete.; gedateerd: Groningae Frisiorum, pridie Paschatis, anno Christi MDC.LI. 

Praefatio ad Leetorem. 

Tomus secundus. Groningae, apud viduam J 0 a nni s Ni col a i, incly
tae civitatis Groningae ordin. typogr. Anno MDCLIV. (X , 761, LXXXV 
p.) - 4 0

• Bib!. Wall ., Leiden. 
Christiano Leetori Salutem; gedateerd : 12/2 Aug . 1654. 

Tomus tertius et ultimus. Groningae, typis Fr anc i s c î B ron c h 0 r
st i i, civitatis Groninganae ordin. typographi. Anno MDCLXII. (XL, 879, 
XCIII p.) - 4°. Bib!. Walt ., Leiden . 

Praefatio dedieatoria aan de Curat. der Academie; gedateerd: Ex meo Musaeo 
Groningae Nonis Sept. MDCLXIl. 

Ad Lectorem. - Lofdichten van Abd. Widmarius en Joannes NicJenius. 

54 - Synopsis verae catholicaeque doctrinae de gratia et annexis quaestioni
bus: proposita partim Libello qui anno superiori à Jansenitis in communione 
Romana Gallice prodiit sub hoc titulo , Cat e c h i s mus G rat i a e. et 
postea recusus {uit sub isto, E I u cid a ti 0 nes q u a run dam di { f i
c uIt a t u m d e 9 rat i a; partim brevibus ad ilIum Scholiis Theologicis: 
interprete ilIius, et horum authore S a m u e Ie Mar e s i 0 , S.S. Theologiae 
Doctore ejusdemque Facultatis Professore primario in Academia Provin
ciali Groningae et Omlandiae, ac in Templo Academico Ecclesiaste ordinario. 
Groningae, typis Jo a nn i s Ni col a i tvpographi, M.DC.L!. (VIII, 112 
p.) .4°. *Univ.bibl., Utr. 

Epistola Dedicatoria aan Johannes baron à Gent. gedeputeerde ter Staten-Generaal 
voor Gelderland ; gedateerd: 12 Juli 1651. 

54a - -. Secunda editio, cui quid accesserit, versa pagina indicabit. Gro
ningae, apud viduam J 0 a nni s N ic 0 I a i, incIytae civitatis Groningae 
ordin. typogr. Anno 1654. (XXXVI; VII , 163 p . ) _ 4°. 

Bibl. Vrije Univ., A'dam. 
Opdracht aan de Curatoren der Academie, aan Joh . baron à Gent, en aan Otto Copes; 

gedateerd: 15 Juli 1654. - Lorica Synopseös verae eatholieaeque doctrinae de Gratia ae 
quaestionibus annexis, opposita hae seeundá editione In veetivae in illam habitae Duaci 
in F/andria. ante biennium, à Va/en ti no Randour Theo/: Doetore et Professo re. uti se 
vocat. R egio. 

Na den herdruk der Synopsis. vermeerderd met een Mantissa volgen: Diss. The%g. 
de libero hominis arbitrio; - de praecipuis quibusdam seopu/is in quos incidunt. et' 
absurdis quae vel palam tuentur vel tenentur adoptare. gratiae universa/is. defensores; -
de peeeati originEl/is existentia et natura. 

Deze disputaties zijn herdrukt in: Sylloge D isputationum. 1660 (zie nr 91 van deze lijst). 

55 - Jon a th a nis Hel 0 s i i Hyperaspistes, sive Epistola Nat ha n a
e I i s A 9 a men i i Frisii ad iIIustrem virum C I a u d i u m S a I m a s i u m 
de novis quibusdam deliramentis et portentosis haeresibus A dam i 
S t e var t i Philosophi Leydensis , speciminis ergo breviter enotatis ex ilIius 
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conVlclosissimo et famoso libello. quem nuper propriis sumptibus. suppresso 
nomine urbis et typographi atque. ut aiunt. contra expressum Superiorum 
suorum interdictum. sub titulo I 9 nor a n t i a e e I ene h i Mar e s i a n a e 
etc.. emisit adversus S a m u e I e m Mar e s i u m Theologiae professorem 
Groningae; qua occasione eiusdem Mar e s i i orthodox ia adversus Stevar
tianas et recentissimas Ultrajeetinas criminationes obiter vindicatur. Groningae. 
ex officina Joannis Nicolai. anno 1651. (108 p. ) _ 8°. 

*" Univ .bibl.. Leipzig. 
De brief is gedateerd: Ex agro Frisico. XVI. Julii 1651. 

Effigies. p. 159. heeft: Pro Maresio iterum prodiit. Maar blijkens den inhoud moeten 
wij met een pseudoniem werk van Maresius zelf te maken hebben . Zie ook or 49 van 
deze lijst. 

56 - Sa m u e I i s Mar e s i i Dissertatio Theologica de peccato in 
Spiritum Sanctum necnon Appendix Ubbeniana ad trutinam rationis appensa; 
sive Liberum judicium de nupera Appendice D. Mar tin i U b ben i i. 
in qua, deserto Hcet patrocinio litis principalis, quam ultro in alterius gratiam, 
nee ullo modo lacessitus amoverat Mar es i 0 , orationeque tota in illius 
personam inique conversa . nihilominus priorem suam contumaciam adversus 
Synodi Nationalis Dordracenae apertam definitionem. et Rescripta III. ac PP. 
DO. Ordinum Groningae et Omlandiae. imo totius Foederati Belgii in IIIustri 
suo nupero Conventu art. 2 et 3 obstinate retinet . Appensus fuisti lancibus. 
et inventus es minore pondere; Dan. V.27. Groningae, typis Jo a nni s 
Nicolai typographi . MDCL!. (XIV. 31 p .) - 4°. *Univ .bibl .. Utrecht. 

Ad Lectorem. - De Appendix Ubbeniana etc. is gericht aan Johannes Isbrants. 
A. L. M. et J. U . D .• regionis suburbicariae Judex; en is gedateerd: 15 Nov. 1651. 

Herdrukt in: Fasciculus myrrhae. 1660. p. 802-844 (zie or 88 van deze lijst); en in 
Xenia Academica 2. 1660. p. 200-243 (zie nr SOa van deze lijst) . 

De Dissert. theol. de Peccato in Spiritum Sanctum komt afzonderlijk voor in: Syllog~ 
Disputationum. 1660. p. 595-610 (zie or 91 van deze lijst); en in Dissertationes se/ectae 
achter Collo The%g. 6 • 1662. p. 42-53 (zie nr 32e van deze lijst) . 

57 - Auctarium primum Bibliothecae Theologicae D. Gis b e r ti 
V 0 e ti i. nuper recusae cum virulenta praefatione; continens 1. Summariam 
deductionem litis Decennalis, quae ipsi cum Sa m u e I e Mar e s i 0 licet 
pacem et amnestiam semper dep ree ante et offerente. hactenus intercessit; 
Il. Vindicias conditionum amnestiae et reconciliationis partibus oblatarum 
à RR. Deputatis Synodi Groning-Omlandicae, ab hoc admissarum et ab illo 
rejectarum; lIl. Conditiones iniquissimas et impracticabiles ab ipso D. 
V 0 e t i 0 pro imperio praescriptas; ad ejus pertinax odium et ani mum 
invincibiliter irreconciliabilem toti Belgio demonstrandum. Loift WVOWy t<iJ 
àvnc5bup aov taxv, Ëwç otov el èv rij óc5<iJ f.J.f.l avrov. Matt: V . 25. Groningae. 
ex officina Joannis Nicolai. anno 1652. (IV. 116 p.) _ 8 °. 

*Univ.bibl .• Leiden. 
Opdracht aan de deputaten der Synode van Groningen; gedateerd: 26 Jan. st. J .• 1652. 

58 - Foederatum Belgium orthodoxum; sive Confessionis Ecclesiarum 
Belgicarum exegesis ; qua illius veritas ex Dei Verbo et Antiquitate Catholica 
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asseritur, et adversus oppositos errores vindicatur. Authore Sa m u e I e 
Mar e s i 0 S. Theologiae Doctore et Professore prima rio in Academia Pro-
vinciali Groningae et Omlandiae, et in tem plo Academico Ecclesiaste ordi-~'6t 1/rtU. 
nario. Groningae, apud Jo a n ne m Ni col a u m, anno CI:)I:)CLII. 
(XXVIII, 592, XI p.) - 4° . U niv.bibl., Gron. 

Opdracht aan de Staten Generaal; gedateerd : 20 Apr. 1652. Alloquium ad pastores alO 
reetores Ecclesiarum Foed. Belgii. 

59 - Munimen orthodoxiae et perseverantiae Evangelicae, contra tenta
tiones et scandalum defectionis illius ad Papismum, cujus lugubre exemplum, 
parario Val e r i a n 0 Mag n 0 Capuccino, non ita pridem in Principe 
magni nominis Germania vidit. Groningae, typis J 0 a nni s N i col a i 
typographi , anno M .OC.UI. (VIII, 152 p . ) - 4°. Univ .bibl., Utrecht. 

Opdracht aan prins Willem Frederik, stadhouder van Friesland enz. , gedateerd: 
28/18 Juli 1652. 

Het boekje bevat 4 Disputationes, t.w.: 1. De praecipuis praetextibus quibus suam 
defectionem colorant, qui re/ictá Evangelicorum ac Protestantium communione transeunt 
ad Papismum; 2. Reflexiones Theologicae ad 4 Erotemata per Germaniam non ita pridem 
disseminata, et eorum solutionem [actam à P . Valeriano Magno Capuccino; 3. Literac 
quas IIlustriss . et Celsiss. Princeps D. Ernestus Hassiae Lantgravius scripsit ad D. 
Georgium Calixtum, postquam Papismum publice professus est, una cum considerationibus 
Th eologicis ad ilias; 4. Dc legitimis causis desertae à praedecessoribus nostris Be poero 
deserendae ab omni homine pietatis et salutis suae studioso eommunionis P01ltificiac. -
Aan het slot is nog opgenomen: Epistola quam Princeps Ernestus scripsit ad Pontificem, 
obedientiam ei praestiturus, et benedietionem ejus impetraturae. 

Herdruk van 4. is te vinden in: Sylloge Disputationum, 1660, p. 627-643 (zie nr 91 
van deze lijst) , en in: Disput. se/ectae achter Coll. theol. u, 1662, p. 27-41 (zie nr. 32e 
van deze lijst) . 

60 - :!2) Senio sacrarum Dissertationurn , propositarum et habitarum in 
Academia Groning-Omlandica; à S a m u el e Mar e s i 0, SS. Theol. 
Doctore et Professore primario ejusdem Facultatis , necnon Ecclesiae Gall. 
Pastore. Groningae, typis J 0 a nni s N ic 0 I a i, civitatis Groninganae, ordi
narij typographi, anno 1653. (V, 132; II. 40 p.) - 4 0

. ·Univ.bibl., Utrecht. 
Opdracht aan de Curatoren der Academie; gedateerd: 18 Aug . 1653. 
Inhoud: Dissert. T heolog. , partim historica et [acti; partim dogmatiea et juris, quá 

demonstratur, 1. C yril/um Alexandrinum et coneilium Ephesinum, haereseös circa Per
sonam Christi non posse insimu/ari; 2. Nestorium Constantinopolitanum ab haeresi non 

22) France Prot. 2 , V , col. 328, noemt nog : La Bible qui est toute la Saincte Eeriture, 
revue et eonférée sur les textes hébreux et grees. Charenton, 1652; en kent deze uitgave op 
grond der Catal. de la Bibl. Nat. aan Maresius toe. Ik heb in dezen Bijbel echter geen enkel 
spoor kunnen ontdekken, waardoor dit vermoeden gerechtvaardigd zou zijn. Liever neem 
ik aan, dat wij hier te maken hebben met den Fransehen Bijbel, waarvan Maresius spreekt in 
Epicrisis theologica, 1658, p . 36 (zie nr 79 van deze lijst) , uitgegeven door de "Pastores 
Ecclesiae Parisiensis ex quorum cura et censura prodierunt ante triennium Biblia Gallica cum 
Psalterio et Ecclesiarum nostrarurn Liturgia in 12°, multis vocabulis quae jam obsolverant 
repurgata, qua in re optime meriti sunt de publico." Deze mededeelingen kloppen v rijwel op 
de bovengenoemde Bijbeluitgaaf. vooral wanneer men bedenkt dat het titelblad van het N . T. 
het jaartal 1656 draagt, en het titelblad der Psalmen enz. het jaartal 1654. Verg. ook 
Maresius' Bijbeluitgave, welke in 1669 is verschenen (Zie nr 105 van deze lijst) , in het 
Avertissement des Imprimeurs. 



22 INLEIDING 

posse libecari; 3. B. Virginem Mariam, eeoloxov, sive Deiparam et Matrem Dei, posse 
ac debere appellari. 

Quaestio Theolog. de Ubi Animae Lazari quatriduani et aliorum qui ad hane vitam 
modalem ex mortuis resurrexerunt. 

Synopsis quaestionum de Coena Domini, inter Reformatos et eos qui se Lutherano:! 
vocant, hodie controversarum , pcout pcoponuntur et tractantur in suo Systemate à 
C. V. D. Casparo Ecasmo Brochmanno Theologo Hafniensi celebeccimo; in qua Ortho~ 
doxorum argumenta ab illius exceptionibus vindicantur, ejusdemque in contrarium objec~ 
tiones diluuntur. 

Ad L ectorem - Orationes tres in tribus solemnioribus actibus habitae, de Cauponis 
vitandis; Aristotelis salute non asserenda; Convenientia Mosis et Christi 2'<). 

Deze oraties zijn resp. gehouden : in adeundo Rectoratu (23 Aug . 1651) . in Rectoratu 
deponendo (23 Aug. 1652). en: in actu Inaugurationis publicae D . D. Johannis Henrici 
Goeddaei SS. Theo!. Doct. etc. (10 Oct. 1651) . 

De Quaestio Theo/. de Ubi animae Lazari etc. is herdrukt in: Sylloge Disputationum, 
1660, p . 771-781 (zie nr 91 van deze lijst) met een Ad Lectorem er bij, p. 781. 782 . 

De Disput. Theol. de Nestorio et Nestorianismo etc. en de Synopsis quaestionum de 
Coena Domini zijn herdrukt in: Syll. Disputat., II. 1663. p. 1-2,.4. 24-108. (Zie nr 91. 
pars Il . van deze lijst). 

61 - 24 ) Sa m u eli s Mar e s i i Apologia novissima pro S. Augustino, 
Jansenio et Jansenitis . contra Pontificem, et }esuitas; sive Examen Theolo
gicum tripertitum Constitutionis nuperae Innocentii X .P.R. quä in gratiam 
Jesuitarum et Pelagianorum contra Augustini et Iansenij sequaces declarantur 
et definiuntur quinque Propositiones in materiä fidei . Praemittitur Praefatio 
ad }ansenitas, et adijcitur ad calcem iterata editio PI anc t u s A u 9 u s
t i n i a n a e ver i ta ti sin Bel 9 i 0 pat i ent i s. ante aliquot annos 
in Brabantiä emissi. Groningae . apud viduam Joh a nni s N i col a i, 
inclytae civitatis Groninganae ord . typog . 1654. (XVIII. 128 p.) _ 40

. 

Univ.bibl., Utrecht. 
Opdracht aan de Gedeputeerde Staten van Groningen en Ommelanden gedateerd: 

24 Dec. 1653. - Praefatio, gericht tot de Jansenisten. 

62 - S a m u e 1 Mar e s i u s . In: EHigies et vitae Professorum Aca
demiae Groningae et Omlandiae; cum historiolä fundationis ejusdem Acad. 
Apud } 0 h a ne m Ni col a i. Groningae 1654. p. 134-160. 

Univ.bibl., Gron. 
Autobiographie 25). met een Elenchus scriptorum Maresii . Zie ook achterin: Com~ 

missa et Omissa. Portret A o. MDCLIlI. I. I. D. Stomme pinx .• Theod. M atham sculp. 

63 - Val e r i a niM a 9 n i Capuccini. Methodus AMEeOLJ02:; et 
Ignis Fatuus: sive I. Examen Theologicum novae methodi ab ipso nuper 

23) Dit gedeelte is afzonderlijk gepagineerd. maar ik heb geen enkel gegeven gevonden 
dat wijst op een afzonderlijke uitgave. Een afzonderlijk exemplaar van dit gedeelte in de 
Univ . bibl. te Utrecht mist het titelblad. en zal uit een ex. van het geheele werk zijn genomen. 

24) In France Pcot.2 • V. vo!. 328. wordt onder het jaar 1653 nog vermeld: Catalogus libcorum 
N. T . de quibus lis est inter Chcistianos, Gron .• 1653. in 4 0

• Maresius zelf noemt dit geschrift 
niet; ook is mij geen exemplaar er van in handen gekomen. Ik vermoed daarom dat bedoeld is: 
Catalogus locorum praecipuocum Novi Testamenti etc .• welke voor het eerst is opgenomen in 
de derde uitgave van het Collo theologicum, 1656 (zie nr 32b van deze lijst) . Haag heeft wel 
vaker onjuiste jaartallen in zijn opgaven. 

25) Dat de levensbeschrijvingen in dit verzamelwerk. althans voor wat de toen nog levende 
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procusae ad retrahendos Protestantes sub jugum Pontificis. 11. Brevis refu~ 
tatio libelli alterius quem postea sub titulo Luc i sin ten e b ris 1 u c e n~ 
ti semisit. Utrique inseritur integer textus opusculi Monachalis ; addunturque 
ad calcem, Observationes aliquot Theologicae in Epistolam peremptoriam 
editam sub nomine IIIustrissimi ac Celsissimi Principis E r nes ti Lantgravii, 
ac inscriptam R. D . Doctori Cal i x t 0 26 Febr. 1654. Authore Sa m u e I e 
Mar e s i 0 , S.S. Theo!. Doet. ejusdemque FacuItatis Professore prima r io 
in Academia Groning.~Omlandica , et ibidem Ecclesiae GalI. Pastore. Gronin~ 
gae, apud viduam J 0 a nni s N ic 0 I a i inclytae civitatis Groninganae or
din . typogr. Anno 1654. (X , 236 p.) ~ 4° . * Univ .bibl .. Ulf. 

Opdracht aan prinses Elizabeth, oudste dochter van Frederik, keurvorst van de Paltz; 
gedateerd : 17/27 Aug . 1654. 

64 ~ S a m u eli s Mar e s i i E xemptio scrupulorum, quos Missionarii 
Pontificii injicere conantur conscientiis Protestantium , ad eos seclucendos , in 
libello quem nuper Anonymus Jesuita Monasterii edidit lingua Germanica , 
sub hoc fallaci mendacique titulo , S cru p u I i con s c i e nt i a e et cl u~ 
b i a q u a e 0 m n i bus Pro t est a n t i bus T h eo log i s , à quo cl a m 
Pro t es t a n t i u m rel i 9 ion i a cl cl i c t 0, q u i c i r c a h 0 cl ier n a s 
multiplices Religionis controversias in conscienti a 
s u a a n git u r , a cl i n cl a gat ion e m ver i t a t i spI a c i cl e s 0 l ~ 

ven d apr 0 pon u n t u r. Groningae, typis Fr anc i sc i B ron c h 0 r~ 

st i i, civitatis Groninganae orclin. typogr. Anno M.DC.LV. (X, 158 p.) ~ 4 °. 
StaalsbibI .. Eer/in . 26 ) 

O pdracht aan August, hertog van Brunswijk; gedateerd 28 Maart Jul. st. 1655. 

65 ~ Sa m u e I i s Mar e s i i Dissertatio Theologica, qua per sa turam 
ostenditur variis exxemplis (sic!) , quomoclo ex vitiosa Grammatica falsa 
Theologia na ta sit. Groningae, typis Dan iel i s à S a n den , Acaclemiae 
typographi ordinarii , habitantis in platea Bottringana sub signo ejusdem; 
anno 1655. (XXXII p. ) ~ 4° . Univ.bibt., Gron . 

Opdracht aan Philippus Ernestus V eg ilinus de Claerbergen; gedateerd: 3 Kal. 
April. 1655. 

Herdrukt 'in: Sy/loge D isputationum, Il , 1663 , p. 188-214 (zie nr. 9 1. pars Il, van 
deze lijst). 

hoogleeraren betreft , een a utobiographisch karakter dragen, meen ik met Jonckbloet, 
Gedenkboek, blz. 7v., te mogen aannemen. Naast de aldaar gegeven indirecte bewijsvoering 
kan ik op een direct getuigenis mij beroepen, n.l. van Maresius in diens Oratio funebris in 
A . Widmar, 1668, p. 15 (zie nr 104 van deze lijst); daar heet het omtrent Widmars beroep naa r 
Gouda in 1628: .. ea occasione quam ipse prolixius rdert in sua vita ". Zie ook aldaar, p. 21. 
Bovendien werd dezelfde meening ook door tijdgenooten gehuldigd; verg. P . Voet, De usu 
juris civ. et canon., p. 275 : N eque quisquam Professo rum Groninganorum adeo prolixe aut 
pompatice suae vitae historiam conscripsit .. .. quam ille. Voet noemt de beschrijving eerder 
een .. panegyrica oratio" dan een .. historica narratio" . In deze kenschets'ing heeft hij niet 
heelemaal ongelijk. Natuurlijk zal met het autobiographisch karakter va n dit werk zijn te 
rekenen bij het gebruik als bron. 

2U ) Dit exemplaar, met 4 andere werken in één band, is afkomstig uit de bib!. van Ezech. 
Spanheim. 
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66 - S a m u e I i s Mar e s i i Diatribae tres Theologieae , quarum duae 
priores sunt Miseellaneae, tertia de gradibus proximitatis matrimonium 
impedientibus. Groningae, typis 0 a n iel i s à Sa n den, Aeademiae typo
graphi ordinarii , habitantis in platea Boteringana sub Aeademiae signo. 
Anno 1655. (L p.) - 8°. **Geref. Bibi., Sárospatak. 27 ) 

Opdracht aan Gerh. Ten Bergen. -
Disp. miscellanea. - Tetradecas assertionum theologie. - Theses theologicae. -

Herdrukt in: Sylloge Disput., 11, 1663, p. 214-260 (zie nr 91 , pars 11, van deze lijst) . 

67 - S a m u eli s Mar e s i i l:rr.bt(!tatç Theologiea et amica ad quaes
tiones de gratia et redemptione universali Pars prior ; opposita primae parti 
Apologiae nuper in Belgio editae adversus Ecclesiarum et Seholarum Belgieae 
Foederatae eonstantem sententiam. Groningae, typis F ra n cis e i· B ron e
hor st i i, eivitatis Groninganae ord. typogr. Anno M .DC.LVI. (VIII, 
72 p.) - -4 0. Bodl. Libr., Oxford. 

Editor ad Lectorem; gedateerd : VI Martii stylo lul. 1656. 
M aresius richt zich in dit geschrift tegen Dallaeus. Zie ook nr 79 van deze lijst. 

68 - S a m u e I i s Mar e s i i Refutatio fabulae Prae-adamitieae, absoluta 
septem primariis quaestionibus, cum praefatione apologetica pro av{}evti~ 

Seripturarum. Groningae , typis Fr anc i s c i B ron c hor s t i i, civitatis 
Groninganae ord. typogr. Anno MD.C.LVI. - (IV, XLIV, 266 p . ) _ 4°. 

Univ.bibl., A'dam. 
Opdracht aan de Staten van Groningen. 

68a - - 28) Editio altera. Anno M .D.C.LVI. (IV, CXVI. 692 p.) _ 12°. 
Univ .bibl., Gron. 

Deze editie is voorzoover ik heb kunnen nagaan, geheel gelijk aan de vorige, behalve 
dat er verschil bestaat in de opgave der Errata, hoewel die Errata in het boek zelf in 
beide uitgaven voorkomen. 

69 - S a m u e I i s Mar e s i i Disputatio apologetica ex Seripturis, 
ratione et patribus, de novitate et absurditate Transsubstantiationis Pontifi
ciae; in hoc unum corpus ex septem partialibus Disputationibus Academicis 
eadem de re recollecta , et opposita Schediasmati manuscripto Anonymi 
cujusdam Jesuitae , qui dicitur esse P. Wit fel d i u s Monasteriensis , cujus 
scriptum integrum hic boná fide repraesentatur, et :>ta'ra :rr.oc5a refutatur, 
Groningae, typis 0 a n iel i s à S a n den, Academiae typographi ordinarii, 
habitantis in platea Bottringana sub Academiae signo; An. 1656. (VIII, 
146 p . ) - 4 °. *Univ .bibl., Gron . 

Opdracht aan Ernestus Wilhelmus en Philippus Conradus, comites in Benthem etc.; 
gedateerd: 10 Juli 1656. 

27) Deze bibliographische opgave dank ik aan de welwillendheid van den bibliothecaris 
min; doch slechts de beide bovengenoemde edities. 
dezer Hongaarsche bibliotheek (A Sárospataki Ref. Föiskola Nagykönyvtára). 

28) France Prot. 2, V , col. 328, vermeldt bovendien een editie uit 1658 te Sylv., in4 °. lkheb 
deze echter nergens aangetroffen; en Maresius zelf noemt haar in de lijst zijner Opera even-
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70 - Oissertatio theologico-historica de sphaerulis praecatoriis. quae 
Rosaria vulgo dicuntur; necnon Observationes aliquot theologicae et apologe
ticae ad Iibrum non ita pridem Ultrajecti editum sub hac inscriptione. 
T h e 0 log i a nat u r a I i s r e f 0 r mat a. Groningae. typis 0 a n i e I i s 
à Sa n den. 1656. - 4 °. **Geref. Bibl., Debrecen . :.19) 

Vermeld in: Collo theologicum, 1662. 
Het tweede gedeelte van dit geschrift richt zich tegen Paulus Voet. 

De bedoelde Dissertatio is herdrukt in: Sylloge Disput., Il. - 1663. p. 274-288 (zie 
nr 91. pars II van deze lijst) . 

71 - Magni Ca r t e s i i manes ab ipsomet defensi; sive N.V. Ren a ti 
Des c art e s querela apologetica ad amplissimum Magistratum Ultrajec
tinum , qua technae . calumniae. mendacia. falsorum testimoniorum fabricae, 
aliaque crimina V 0 e t i 0 rum et 0 e mat i i. plene reteguntur. Opusculum 
ante ineditum. nunc vero opponendum quotidianis V 0 e t i i et Voetianorum 
criminationibus . iis nominatim quas sub Th e 0 log i a e nat u r a I i s 
re f 0 r mat a e titulo haud ita pridem emiserunt. Vristadii . apud La n c e 1-
lot u 111 Mis 0 P 0 d e m ad insigne fortunae volatilis insuburbio . 1656. 
(IV, 28 p.) - 4 ° . **Gemeentebibl., Goes . 30) 

Ad Lectorem; geda tee rd: Vris tadii, X Aug. 1656. 
Maresius zelf vermeldt dit geschrift niet in de lijst zijner Opera. maar zoowel uit

wendige als inwendige gronden geven mij de overtuiging. dat het van hem afkomstig 
moet zijn. Zie ook nr 70 van deze lijst. Verg. A. Ypey. Gesch. der system . godgeleerdh., 
Il. blz. 110. 

72 - Sa m u e I i s Mar e s i i Oratio Theologica de duobus extremis in 
peste declinandis; habita in auditorio Theologico 4. Septembris 1656. cum 
ad Lectiones publicas transactis jam feriis canicularibus ex ordine rediretur. 
Cui ob affinitatem materiae adjungitur Diatriba . qua disquiritur An possit 
et debeat homo Christianus in suis morbis medicos advocare et eorum curae 
se committere? Habita in choro templi Academici. 23. Aug. 1653 cum Author 
prorectoris vices obeundo Clariss. et Experientiss. O . O. 0 e u sin 9 i u m 
insequentis anni Rectorem Magnificum renunciaret. Groningae. typis F ra n
cis c i B ron c hor s t i i. civitatis Groninganae ordin. typogr. Anno 
M.OC.LVI. 31) (VIII. 34 p.) - 4° . Univ.bibl., Gron. 

Opdracht aan Burgemeesters en Raden van Groningen; gedateerd : Ex musaeo meo 
28/18 Sept. 1656. 

73 - S a m u e I i s Mar e s i i. S.S. Theologiae Ooctoris et Professoris 
in Academia Provinciali IIIust. et PP. Ordinum Groningae et Omlandiae . 

2!J ) Bovens taande bibliog raphische opgave dank ik aan een welwillende mededeeling van 
den bibliothecaris. Prof. Varga. 

30) V erg. Catalog us eener ver::ameling van pamtl., tract. en andere stukken. Bibl. ten raad
huize der stad Goes, no 915. 

31) France Protest. 2, V, col. 329. noemt nog een druk van 1661 in 4 °. die mij onbekend 
bleef; en vermeldt. col. 328. behalve deze oratie een andere oratie .. de duobus extremis in 
quaestu vitandis. Ultraj., 1656". welke opgave vermoedelijk op een misverstand berust . 
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Denunciatio amica ad B e rna r d u m Ras fel d t typographum Monaste
riensem , super libelJo nuper ab ipso edito lingua Germanica, absque nomine 
Authoris, cum hac inscriptione, A I t u n d jet z i ges u b ere ins t i m
mendes Pabstumb ausz den Schrifften der heiligen 
Va e t ter, wel c hei n den ers ten F u u n f f ode r Sec h s hu n
der tJa h ren n ach C h ris t i H i mme I f a h r t das E v a n g e
I i u m gel e h r t, u n d g e pre d i g t h a ben, kür s z I i c h b e w i e
sen, u n d Her n S a m u e I i Mar e s i aPr 0 fes sar i z u G ron i n
gen z u e x a min i ren, u n d z u b e a n t wor ten f u r ges tel t van 
e i n e m der War hei t u n d s e i n ers e e I e n s e I i g hei t L i e b
h a b e r. - (VII p.) - 4 0

• **Univ .bibl. , Königsberg. 
Het titelblad ontbreekt; te oordeelen naar den druk zal het pamflet uitgegeven zijn 

bij Franc. Bronchorst. 
Het schrijven is gedateerd: Groningae, 20/30 Septembris 1656. 

74 - S a m u e I i s Mar e s i i, S.S. Theologiae Doctoris et Professoris. 
Judicium et responsum Theologicum, conforme decreto Synodi Nationalis 
Ecclesiarum Foederati Belgii celebratae Medioburgi anno 1581. ac illius con
firmativum. ad Quaestionem sibi propositam de Canonicis Ultrajectinis qui 
Reformatam Religionem profitentur. Groningae. typis Fr anc i sc i B r 0 n
c hor s t i i civitatis Groningae ord. typog . Anno 1656. 32) - (XVI. 248 
p.) - 80

• Univ .bibl. . Leiden . 
Opdracht aan de decanen en kanunniken der 5 Collegia Ultra ject.; gedateerd: XI Kal. 

Jan. 1657. Prae10quium ad Lectorem Christianum. 

74a - - Editio secunda , priori auctior, maxime hinc inde inspersa Refutatione 
eorum quae illi, postquam prodiit, opposita fuêre. Groningae, typis F r a n
cis c i B ron c hor s t i i, civitatis Groninganae ordin. typogr. Anno 1657. 
(XXXII, 184 p. ) - 4 0

. Kon . Bibl., 's Hage . 
Praeloquium ad Lectorem Christianum; gedateerd: 30 Sept. st . Jul. 1657. 

74b - S a m u e I i s Mar e s i i, Doctoris ende Professoris inde Godt
heyt, Theologisch oordeel en antwoort. gelijckformich het decreet vande 
Nationale Synode der Kercken des Vereenichden Nederlandts gehouden 
tot Middelburgh in 't J aer 1581 ende desselfs bevestinge op de qua es tie 
hem voorgestelt aengaende de Utrechtsche canonicken die belijdenisse doen 
van de Gereformeerde religie. Uyt 't Latijn vertaelt door A. War end 0 r p, 
S .M .e. Tot Groningen, by Fr a nsB ron c hor st, ordinaris stadts boeck
drucker. Anno 1657. (XVI, 288 blz.) - 8 0

• Univ.bibl. , Gron . 
Vertaling van 74. 

Aenspraecke des uertaelers aenden goet-aerdigen leser; gedateerd: In Musaeo meo den 
11. Jan. 1657. 33 } 

32} Toev allig kwam mij onder oog en een ex. uit de Uniu . bibl. te Erlangen, dat het jaartal 
1657 draagt. doch overigens geheel gelijk is aan de boven beschreven editie . 

33} Blijkbaar is deze dateering in den nieuwen stijl ; want de vertaalde opdracht heeft 
I Jan. 1657 als datum. 
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75 - Amplissimi, Consultissimi et Eruditissimi cujusdam vm Considera
tiones erotematicae circa Foenus Trapeziticum, cum Sa m u e I i s Mar e s i i 
S.S. Th . Doctoris et Professoris ~ Brevi et sincera ad eas Responsione. Prae
mittitur ejusdem Praefatio, de famosa praefatione nu per admodum praefixa 
libro qui inscribitur, Nova Ph i los 0 p h i aRe f 0 r mat a. Groningae, 
typis F r anc i s c i B ron c hor s t i i, civitatis Groninganae ordin . typogr. 
Anno 1657. (XVI, 47 p.) - 4°. Univ .bibl., Gron. 

Pcae{atio ad Lectocem, welke gedateerd is: 23 Mrt. 1657. 
Zie nr 21 van deze lijst. 

75a - Consideratien raeckende 't stuck van Leeninge op interest ende 
panden . V raegs-wijse voorgestelt van seecker achtbaer ende seer geleert 
Man. Met een korte ende oprechte antwoort op deselve in 't Latijn be
schreven door de Heer S a m u e I Mar e s i u s Doctor en Professor der 
Heylige Theologie, in de Academie van Groeningen en Ommelanden. Daer 
achter by gevoeght zijn Klare , en Krachtige Bewijs-redenen dat de houder 
van de Leen-banck tot Leyden, en oock a lle andere Banck-houders, leenende 
volgens ordonnantie haer van de Christelij cke Overigheyt voor-geschreven , 
niet en konnen, of behooren van het H . Avondtmael des Heeren geweert te 
werden . Gestelt van de Eerwaarde, Godtsalige, Hoogh-geleerde heeren 
Be rna r dus Wij n 9 a e r den, S.S. Theo!. Doct. en Pet rus Cab e 1-
i ei U w, L. A. M. getrouwe Bedienaers der gemeynte Jesu Chtisti binnen 
Leyden, uyt-gegeven door H . e. V. S. M. en P. S. Tot Leyden voor He n
dl' ic k Ver bie s t, boeck-verkooper op de Lange-brugh , 1657 (IV, LX, 
XXXVI p.) - 4° . Kon. Bib!., 's Hage (Knuttel-7906) . 

76 - S a m u e I i s Mar e s i i S. Theo!. Doct. et Professoris , Examen 
Theologicum quatuor insignium quaestionum de Episcoporum origine, Cleri
corum iurisdictione temporali , divortiis, annihilatione mundi: oppositum earum 
Decisioni praeposterae per R.V.D. Joh a n n e m P r i d e a u x, nuperum 
Episcopum Wigorniensem. Groningae Frisiorum, typis Joh a nni s C ö 1-
leni, bibliopolae et typographi: Anno M. De. LVII. - (VIII , 176 p . ) _ 8°. 

Univ.bibl. , A'dam. 
Opdracht aan ridder Henricus Thibautius, Heer van Agathokerckia enz., gedateerd: 

24 Maart, st. Jul. , 1657. 

77 - I 0 h a nni s G rat i a n i presbyteri, Querela et appellatio ad futu
rum Concilium, instituta nomine B. A ure I i i A u 9 u s tin i Hipponensis 
Episcopi , circa Bullam nuperrime emissam ubique affixam ex authoritate 
A I e x a n dl' i V I I P.R. hodie sedentis. Gratianopoli , apud C h ris t i a
num Liberum, anno M.D. CLVII (44 p. ) _ 4°. 

**Univ.bibl., Königsberg . 
Het auteurschap van Maresius blijkt uit zijn eigen opgave in Collo Theol. G, 1662, 

p. 574 (zie nr 32 e van deze lijst). 

78 - . Breve Apologeticon pro incomparabili S a I m a s i 0 , in: I u s t i 
Kr i e x Animadversiones in Mar c i Z u er i i Box hor n i i de Tra pezitis 
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dissertationem: ante annos fere sedecim conscriptae, postmodum curis 
secundis auctae, denique nuperis Theologorum Trajectensium insultationibus 
in lucem protractae. Accedunt post authoris praefationem et aliquot epistolas 
incomparabilis S alm a s i i, pro eodem summo viro S a m u eli s Mar e s i i 
breve apologeticon; et ad operis calcem Lu d 0 v i c i P. F. Mo 1 i n a e i pro
fessoris Oxoniensis, epistola de usuris. Groningae, typis F r anc i s c i 
B ron c hor s t i i, civitatis Groninganae ordinarii typographi. Anno 1658. 
(XL, 78 p.) - 4° . Univ.bibl., Leiden. 

Het Apologeticon is gedateerd: Ex musaeo meo Groningae 2 Novemb. 1657. 

79 - S a m u e I i s Mar e s i i Epicrisis Theologica ad quaestiones de 
gratia et redemptione universali. Pars à)!ao%waou,,~ constans Exercitationi
bus decem; adversus Joh a nni s DalI a e i Apologiam , editam in Belgio 
contra Ecclesiarum et Scholarum Belgicae Foederatae , et omnium aliarum 
Reformatarum , communem et constantem sententiam. Accedunt Breves Stric
turae ad ejusdem DalI a e i nuperrimas Vindicias, quas verbosissimas et 
contumeliosissimas, tribus prioribus harum Exercitationum, ipsi libuit op po
nere. Groningae, typis F. B ron c hor st i i civitatis Groning. ordin. typo
gr. Anno 1658. (CCXVI. 919 p.) - 12°. Univ.bibL Gron. 

Opdracht aan alle Geref. Kerken, m.n. in Frankrijk; gedateerd: KaJ. April 1658. -
Prolegomena - Epistola Blondelli ad Maresium ; gedateerd: Amsterdam, 3 Sept. 1651.
Responsio Maresii; gedateerd 15/5 Sept. 1651. 

Zie nr 67 van deze lijst; en voor het vervolg van dit werk nr 94. 

80 - S a m u e I i s Mar e s i i S. Theo!. Doct. et Professoris, J 0 a n n a 
Papissa restituta: sive Animadversiones et annotationes historicae, ad D a
v i dis Blo n d e II i Catalaunensis, dum viveret Historiae Ecclesiasticae 
in Illustri Schola Amstelaedamensi Professoris, librum posthumurn , anno 
superiori editum Amstelaedami sub hoc titulo , D e J 0 a n naP a pis s a, 
s i v e f a mos a e q u a est ion i s, A nfo e min a u I I a int e r L e 0-

nem IV et Benedictum 111. Romanos Pontifices media 
s ede rit, A NAK PI X I I . His additur Brevis refutatio praefationis apolo
geticae quam Anacrisi praefixit St e p h a n u s C u r cel I a e u s , illius edi
tor; et Appendicis loco, Dissertatio Theologica pro S.S. Trinitate eidem 
Cu r cel I a e 0 Antitrinitario opposita. Groningae Frisiorum, typis J o
h a nni s C ö I 1 e n i, bibliopolae et typographi , anno M .DC.LVIII. (XVI. 
352, 35 p.) - 4° . Univ.bibl. , Gron. 

Epistola Dedicatoria aan de Curatoren der Academie; gedateerd: KaJ. April 1658. 
De Dissert. The%g. is getiteld: De Vocibus Trinitatis, Essentiae, Personae, 

ÓP.OOVOLOV, et similibus. in E cclesia retinendis, ad"crsus Stephanum Curcellaeum, 
Sociniano-Remonstrantem. Zie ook nr 96 van deze lijst. 

81 - Celebriorum Distinctionum turn Philosophicarum turn Theologicarum 
Synopsis: authore Hen r. Lu d 0 v. Cas ta n e 0, Rupipozaeo, Pictavorum 
Episcopo. Cum S a m u e I i s Mar e s i i notis perpetuis , quibus singularum 
Distinctionum usus vel ab usus in rebus Theologicis, breviter ostenditur. Gro-
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ningae Frisiorum, typis Joh a nni s C Ö 11 en i, bibliopolae et typographi, 
anno M.DC.LVIII. (XII. 312 p.) - 4°. Univ.bibl., Bonn . 

Praefatio aan Johannes Le Long, predikant der Waalse he kerk te Middelburg; ge
dateerd : Kal. April . 1658. 

81a - -. Tiguri , typ is Joh. Jac 0 biB 0 d mer i. anno MDCLIX. 
(XVI. 490, IX p . ) - 8°. Univ .bibl., Breslau. 

8Ib - -. Tiguri. Ex Typographeo Bodmeriano, MDCLXVII . (XVI , 
452 , IX p.) - 8°. Bibl. Nat. , Paris. 

82 - S a m u eli s Mar e s i i Oratio parentalis in obitum nobilissimi et 
amplissimi viri, D. D . Pet r i Eis sin 9 he, reipublicae Groninganae dum 
viveret consulis senioris , prudentissimi , et Academiae p. t. sapientissimi Cura
toris, de ipsa optime saepius meriti . Habita et recitata in choro Templi Aca
demici , apud amplissimam et frequentissimam Panegyrim, XXVI. Aprilis anni 
MDCLVIII. Groningae; typ is Fr anc i s c i B ron c hor s t i i, civitatis 
Groninganae ordin. typogr. Anno 1658. (XXXII p.) - 4°. Univ.bibl., Gron. 

Programma funebre, gedateerd : 24 April. 1658. 

83 - Considerations libres et charitables sur les Actes pretendus Authen
tiques du Sr. Blo n del. Groningue , 1658. 

Dit geschrift, opgesteld door den predikant Jaques Gau(l)tier, is op diens verzoek door 
Maresius anoniem uitgegeven. Maresius zelf plaatste er in een Advertissement au 
lecteur, touchant tAutheur et son ouvrage. Verg. Maresius, Coll. theol. , 1662, p. 575; 
Livre Synodal 1. p. 568. 

84 - S a m u eli s Mar e s i i, Compendiosa Papismi refutatio , per mo
dum Stricturarum et Animadversionum brevium ad propositiones doctrinae 
Catholicae (ut eas vocarunt) Praesulum et Theologorum Communionis Ro
manae in conventu Thoruniensi anni 1645. Editio secunda; ab authore aucta 
et recognita. Groningae, typis F r anc i s c i B ron c hor t i i (sic!), civi
tatis Groninganae ordin. typogr. Anno 1658. (p. 245-339) - 4°. 

Univ.bibl., Breslau . 

B. L. S.; gedateerd: Groningae 11/1 Augusti 1658. Mededeeling dat dit tractaat bestaat 
uit twee Disputationes publicae, die in 1648 gehouden zijn " respondentibus ad eas Petro 
Baumanno Moersensi , et Hectore Friesma. Leovardiensi ". :j~) 

Herdrukt in: Fasciculus myrrhae, 1660, p. 246-339 (zie nr 88 van deze lijst); waar 
de pagineering geheel gelijk is. behalve dat alleen ontbreekt de pag . met het Woord 
vooraf tot den lezer. 

Voorts in: Sylloge Disputationum., 1660, p. 393-474 (Zie nr 91 van deze lijst); en 
wel als afzonderlijke disputaties. 

3~) Deze mededeeling brengt de oplossing voor wat France Prot. 2, V. col. 329, heeft be
vreemd: "Aucun bibliographe ne fait mention de la première (sc. édition)". De bedoelde 
disputaties zullen in 1648 verschenen zijn als "Disputationes praeside"; vandaar dat Maresius 
in de lijst zijner geschriften den eersten druk niet heeft vermeld. 
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85 - Sa m u e I i s Mar e s i i Videntes; sive Dissertatio Theologica in 
tres Disputationes distributa de Prophetia et Prophetis . Groningae; typis 
Fr anc i s c i B ron c hor s t i i, civitatis Groninganae ordin. typogr. Anno 
1659 (VI , 58 p . ) - 4° . Staatsbibi ., Bedin. 

Praemonitio ad Lectorem; gedateerd: Ex meo Musaeo, sed accinctus ad iter in Patriam, 
2/12 Junii 1659. 

D e pagineering van het boek is niet geheel in orde. 

86 - Serrnon sur Ie Pseaume V. vers. 8 . Prononcé chez Monsieur I'Am
bassadeur de Messieurs des Estats des Provinces-Unies Ie 3. Aoust 1659. 
Par S a m u e I Des Mar ets, Ministre de la parole de Dieu, et Profes
seur en Theologie à Groningue. Se vend à Charenton . Par S a m u elP e
r ier, demeurant à Paris , dans la Court du Palais , au Roy de Suede. 
M .DC.LX. (36 p .) - 8°. 

**Bibl. de la Fac. de Théol. de rEgl. libre , Lausanne . 
Au Lecteur, waarin de uitgever mededeelt dat deze preek toevallig in zijn handen is 

gekomen en dat zij zonder toestemming van den auteur wordt uitgegeven. 

87 - S a m u eli s Mar e s i i Dissertatiuncula historico- theologica de 
Waldensibus . Groningae, typis Fr anc i s c i B ron c hor s t i i civitatis 
Groninganae ord. typogr. Anno 1660 (II , 11 p. ) _ 4°. 

* Bibl. Doopsg . Gem. , A'dam . 
L. S.; gedateerd: 20/30 Jan. 1660. 

88 - Sa m u e I i s Mar e s i i Theologi Fasciculus myrrhae; continens 
varios tractatus Theologicos, maxime polemicos, hactenus guidem editos, 
sed nunc, guod plerigue ex illis desiderarentur, in unum volumen recollectos. 
juxta Indicem et ordinem gui post praemonitionem ad Lectorem exhibetur. 
Groningae, typis Fr anc i s c i B ron c hor st i i, civitatis Groninganae 
ord. typogr. Anno 1660. (XIV, 844 p.) - 4°. Staatsbibi., Berlin . 

Opdracht aan Jodocus Leewius, op Klincken-borch en Hanzobe, heer van Cantes, enz.; 
gedateerd: Nonis Julii 1660. 

BreIJis ad lectorem Praemonitio. 
Inhoud: Theologus paradoxus etc. (or 46a); Compendiosa papismi refutatio etc. 

(or 84); De usu et honore sacri ministerii etc. (or 38a) ; Quaestionum .. . D ecisio Aca
demica (or 44a); Popularis ad popularem etc. (nr 44a) ; Ad epistolam R.. D. N . N . etc. 
(or 44a) Xenia Academica etc. (nr 50); Epistola antapologetica etc. (or 51) ; en Diss. 
Theolog. de pcccato in Spiritum Sanctum etc. (or 56) . 

89 - Sa m u e I i s Mar e s i i, Responsi et Judicii sui Theologici , de Ca
nonicis Ultraiectinis , V indiciae necessariae, adversus D . A n d rea e E s
sen i i, operosam et d irectam ilIius impugnationem, emissam sub titulo D e
fen s ion i s Co n s i I i i T h e 0 log i c i U I tra jee tin i. Groningae, typis 
Fr anc i s c i B ron c hor st i i, civitatis Groninganae ordin. typographi . 
Anno 1660. (XIV, 236 p.) - 4°. 34a ) Univ .bibl., Gron . 

348) Hier meen ik het beste te kunnen wijzen op een tweetal werkjes, welke door Van 
der Aa, Biog r. W oord., XII. blz. 211 aan Maresius worden toegeschreven, doch die ik zelf 
niet heb gezien en ook niet precies weet thuis te brengen. Ik bedoel: 

Zedig onderzoek en grondig berigt oIJer de geestelijke goederen. Amst. 1661. 4°. 
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Opdracht aan Johannes baron van Reede, Jacobus van Baexen, Justus Bor van 
Amerongen, Antonius Carolus Parmentier, Gerardus van Reede, Gasparus Schade, 
Christianus van Rodemburg en E verha rdus van Weede, kanunniken en geëligeerden 
naar de Staten van Utrecht; gedateerd: Groningae Frisiorum 10/20 Febr. 1660. -
Allocutio ad lectorem. 

90 - Institutionum juris canonici libri quatuor; M . A n ton ioC u c c h 0 

r.c. to authore; cum Sa m u e I i s Mar e s i i, Theologi, Scholiis et Anim
adversionibus; quibus praefigitur ejusdem Dissertatio Theologica de Jure Ca
nonico. Groningae, typis F r anc i s e i B ron e hor s t i i, eivitatis Gro
ninganae ordinarii typographi. Anno 1660. (XVI, 272 p.) _ 4 0

. 

*Univ.bibL Leiden. 
Opdracht aan Johannes Tiassens, toparcha in Loppersum, Garshuysen en Suydhoornen, 

burgemeester van Groningen ; gedateerd : E meo Musaeo, Kalendis Junii 1660. 

91 - Sylloge Disputationum aliquot seleetiorum, a Sa m u e I e Mar e s i 0, 

Theologo, habitarum, et seeundis iIIius euris , in hune fa seem reeolleetarum. 
Groningae Frisiorum, typis Joh a nni s C ö 11 e n i, bibliopolae et typo
graphi , anno CIJIJCLX. Cum privilegio ad annos tredecim. (XVI, 784 p.) 
- 4°. Univ .bibl., Gron . 

Portret van Maresius : Aet. LX. A 0 MDCLIX. Baltzar Lölinck sculp. 
D edicatio aan de Curatoren der Academie en aan Joannes à Schuylenborch, ge

deputeerde ter Stat.-Gen. voor Groningen; gedateerd : 23 Julii anno reparatae salutis 1660. 
Ad Lectorem . 
Disp. Inauguralis de Justitie. - Explicatio inauguralis. - Narratio brevis inaugu

ratio nis. - De judiee controversiarum. - De summo bono et beatitudine hominis. -
D e natura Dei et div inis attributis. -

In 's Hertogenbosch gehouden: Disp. Moralis: de bono et ma/o; de privata sui de
fensione, et inculpata tutela; de justitia. Disp. mixtae: de philos. in genere I. Il , lIl; 
de terminis; de genere; de specie; de individuo et singu/ari; de proprio; de univcrsa/ibus; 
de anima ratio na/i I, Il; de mundo; de coelo quae est de ipsius nomine, causis et prin
cipiis . 

Te Groningen gehouden, naar tijdsorde gerangschikt: De justitie. gratuita hominis 
coram Deo. De ca/ice eucharistico Laicis . . .. denegato et integra communione in saera 
Coena retinenda. De veritate meriti et satistactionis Christi pro nobis. Decas se/ectarum 
quaestionum Theologicarum. Disp. anti-anabaptistica. De usu et honore saeri ministerii 
in ecclesiis Reformatis etc .. De libero hominis arbitrio. D e persona/itate adeoque divini
tate Spiritus Sancti. De regu/a eredendi et justitia Christiana 35) etc. De sacramentis 
et publico Dei cu/tu. :35) etc .. De eommuni ct actuali D ei providentia. De omnipraesentia 
sive ubiquitate eorporis Christi etc .. De coena Domini. De syncretismo et reconciliatione 
partium in religione dissidentium. De termino vitae. De Mediatore. D e peceato in Spiri
tum Sanctum. De praecipuis quibusdam scopulis in quos incidunt, et absurdis quae vel 
pa/am tuentur vel tcnentur adoptare, gratiae universa/is detensores. De legitimis causis 
desertae etc .. D e peccati origina/is existentia et natura. De Melchisedeeo. D e M anna. 
D e tribus symbo/is apostolicis seil. Lutheranorum, uti se vocant, Pontiticiorum et R efor
matorum, nuper à The%go quodam Argentoratensi edito. Quaestio The%g. de Ubi 
animae Lazari etc .. 

en Advys berigt ten verzoeke van de H eeren van de vroedschap der stad Uytrecht, 1680, 4 °. 
In elk geval moeten het vertaalde geschriften zijn geweest, indien wij tenminste met werken 

van Maresius te maken hebben en er niet aan een vergissing moet worden gedacht. 
36) Deze beide disputaties vormen tezamen het werk, dat als Compendiosa papismi refu

tatio bekend staat (zie nr 84 van deze lijst) . 
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Pars secunda . 1663. (VIII , 904 p.) _ 4 °. Univ.bibl ., Gron. 
Dedicatio aan Allardus Petrus a Jongstall. praeses in Suprema Frisiorum Curia. 

curator der Franeker Academie; gedateerd : 14 Maart st. Jul. 1663. -
Disp. the%gicae: De Nestorio et Nestorianismo etc .. Synopsis quaestionum de Coena 

Domini etc .. De Sacra Scriptura. Theses the%g. miscellaneae. De gentilium virtutibus. 
De oratione. De purgatorio. Disp. brevem comparationem instituens inter re/igionem 
Pontiticiam et R eforma tam. D e tide intantium etc.. Dissert. qua per saturam ostenditur 
. . '" quomodo ex vitiosa grammatica falsa The%gia nata sit. Decas assertionum 
The%gicarum, difticiliores quasdam quaestiones spectantium. Tetradecas assert. The%g. 
etc .. De gradibus proximitatis matrimonium impedientibus. De Christi tunica insutili. De 
sphaeru/is precatoriis, quae Rosaria vu/go dicuntur. D e conscientia. Brevis sylloge capi
tum religionis Christ., in quibus Graeci dissentiunt à Romanis, et cum Protestantibus ac 
Reformatis consentiunt. Disp. quä disquirifur. quaenam sint opera /egis quae fidei oppo
nuntur in justificationis nostrae negotio? Disp. qua Roberti Bellarmini Jesuitae et Ecd. 
Rom. Cardina/is, orthodoxa sententia de mere gratuita hominum praedestinatione ad 
vitam, asseritur et vendicatur. adversus Martini Becani. itidem Jesuitae. et a/iorum ejus
dem Soda/itii, strophas et cavillationes. De Jure Canonico. De Muzarabum officio. De 
authoritate S cripturae etc.. De horto Hedensi. D e duabus arboribus in horto Hed. 
Disp. quä expenditur num vere statuant Pontiticii. sacrificium missae, qua/e propugnant. 
niti veterum Prophetarum vaticiniis. Idem, variis typis Vet. Test. adumbratum fuisse . 
D e matris sanctissimae Domini nostri Jesu Christi virgineo partu. De Sibyllis et libris 
Sibyllinis. Pentas quaestionum The% g. circa mandatum quo jubemur adhaerere Deo, 
Deut. X , 20. D e Aethiopum Christianorum re/igione, doctrina, et sacris. De jure Dei in 
homines. De t esto Epiphaniae etc .. De toedere D ei cum primo homine. De raptu Eliae . 
De Wa/densibus J, Il. Disp. qua ostenditur, baptismum Johannis, essentiä et efticaciä 
eundem fuisse cum eo qui hodie ce/ebratur in Ecd. Christ. De permissione peccati. De 
praecipuis signis extemis honoris et cultus in S cript. commemoratis. De anabaptismo 
ac irreiterabilitate baptismi. D e beatorum in coe/is cognitione ac scientia. D e Gnosticis. 
Liberum judicium de conditionibus nuperis, quasi Moguntinis, syncretismi ineundi inter 
Protestantes qui se Lutheranos vocant, et Pontificios. De synagogis. De origine, pro
gressu et tandem definitione nupera controversiae . .. . circa immacu/atam conceptionem 
B. Virginis. Disp. duplex, sed hic in unam contraeta. continens Viri cujusdam eruditi 
projectum pacis Christiano-catho/icae; constans momentosis quibusdam Erotematis, dis
secto hocce Christianismo, cujusvis conditio nis H enoticis ad dijudicandum ob/atum, ex 
singu/ari veritatis et pacis studio etc.. De ange/orum praedestinatione. Brevis relatio 
colloquii . .. . inter Theologos quosdam Marpurgenses et Rinte/enses etc.; Mantissa . De 
poen is impiorum post hanc vitam. De variis sedibus quibus pontifex Romanus imponitur 
die suae Inaugurationis etc .. 

92 - S a m u eli s Mar e s i i Reflexiones breves ad conceptum nuperri
mum Clarissimi D . Doctoris Mat t h i a eNe t hen i, Theologi Ultrajec
tini , circa reformationem quinque Capitulorum Ultrajectinorum. Groningae, 
typis F r anc is c i B ron c hor s t i i, civitatis Groningae ordin. typo
graph. Anno 1660 - (VIII, 14 p.) - 4° . Gem. B ibl., Utrecht. 

Opdracht aan Jacobus Marunacherus; gedateerd : 24 Juli, st. loci. 1660. 

92a - S a m u eli s Mar e s i i Corte aenmerckingen op het nieuw ont
werp vanden seer vermaerden Heere Doctor Mat t h i a s Net hen u s 
Utrechts Godt-geleerde. nopende de Reformatie ofte herstellinge vande vijf 
Capittelen tot Utrecht. Tot Utrecht. gedruckt by Gij sb e r t van 
Zijll. en Dirck van Ackersdijck, anno 1660. (XX p . ) _ 4°. 

Kon . Bibl .. 's Hage (Knuttel - 8402). 
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93 - Thesaurus Oisputationum Theologicarum in Alma Sedanensi Acade
mia variis temporibus habitarum .... Nunc primum collectus et in lucem 
emissus, ac in duos tomos distributus, indicibusque necessariis iIlustratus. 
Genevae, Sumptib. I 0 a nni s A n t. et S a m u e I isO e T 0 urn e s. 
M.OC.LXI. Cum Privilegio. - 4°. - Vol. II , p. 767-814: Reverendi et 
Celeberrimi viri S a m u e I i s Mar e s i i, S. Theologiae Doctoris , eiusdem
que facultatis in Sedanensi primum, nunc vero in 111. Ord. Groningae et 
Omlandiae Academia Professoris primarii , ibidemque Verbi Oivini lingua 
Gallica Administri ordinarii Disputationes aliquot Theologicae. 

Univ .bibl. , Gron. 
Theses The% g. de lustificatione hominis coram Deo; de ludice controuersiarum; de 

Summo bono et beatitudine hominis; de D eo et diuinis attributis. 

D e bezorger dezer uitgave, Ds Jacobus de Vaux, schrijft in zijn Epistola dedicatoria 
(vol. I), gedateerd: lOet. 1660, met bewondering over Maresius. 

94 - Epicrisis Theologica ad quaestiones de Hratia et redemptione uni
versali. Pars Karaoxwaoux1] . Qua proponuntur et vindicantur argumenta pro 
restrictione gratiae salutaris et redemptionis in Christo, ad solos electos. Ad
jicitur ad calcem Exercitatio cujusdam vi ri docti de sufficientia et efficacia 
mortis Christi, cum brevibus ad illam observationibus S a m u e I e Mar e
s i 0 authore. Groningae, typis Fr anc i s c i B ron c hor st i i, civitatis 
Groning. ord. typographi , anno 1661. - (XXII, 218 p .) _ 4° 

* Bibl. Rem.-Geref. Gem., R 'dam . 
Opdracht aan Jacobus de Vaux, predikant der Geref. kerk te Compendium, en aan 

Paulus Georgius, predikant der Geref. kerk te Avimontium, Maresius' verwanten; ge
dateerd: 20 Maart 1661. 

Dit geschrift geeft een vervolg op or 79 van deze lijst . 

95 - S a m u e I i s Mar e s i i Epistola ad amicum, de Reconciliatione 
iuter se et celeberrimum D . V 0 e t i u m. Groningae, typis Joh a nni s 
C ö 11 e n i, bibliopolae et typographi , anno 1661. (44 p .) - 4°. 

* U niv.bibl., Leiden . 
De Epistola is gedateerd: Groningae, 22 lunii 1661. 

96 - S a m u eli s Mar e s i i Oefensio fidei catholicae et orthodoxae 
de Sacro-sancta Trinitate, Peccato originali, Salute per solum Christurn , J us
tificatione ex illius fide ; opposita Quaternioni S te p h a n i C u r c e 11 a e i, 
Sociniani, de his quatuor capitibus adversus Maresium conscripto; atque haud 
diu postquam prodiit, per supremam Curiam Hollandiae et Zeelandiae impie
tatis ac blasphemiarum damnato, et ob impugnata religionis Christianae fun
damenta , publice proscripto. Groningae, typis Joh a nni s C ö 11 e n i, 
bibliopolae et typographi , anno 1662. Cum privilegio. (XLVIII , 
728 p.) - 4° . Univ .bibl., A'dam. 

Epistola dedicatoria aan de predikanten en ouderlingen der Geref. kerken te Amster
dam; gedateerd: 26 Aug . 1662, st. loc i. 

Praefatio. 
Zie or 80 van deze lijst . 

Maresius 3 
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97 - Brevis relatio colloquii authoritate Serenissimi, Celsissimique Principis 
ac Domini , Domini W i I hel m i H a s s i a e La n d 9 r a v i i, Principis 
Hersfeldiae , Comitis Cattimeliboci, Deciae, Ziegenhainae, Niddae et Schaum
burgi , etc. inter Theologos quosdam Marpurgenses et Rintelenses, Celsitu
dinis suae mandato convocatos, CasseIlis, die 1 Julii 1661 et aliquot seq. habiti. 
Una cum concluso eorundem Theologorum. Cum observationibus Sa m u e-
1 i s Mar e s i i irenico-theologicis, publico examini subjectis; respondente 
T h e 0 dor 0 Bie I. Genevae, sumpt. I 0 a nni s A n t. et S a m u e I i s 
De T 0 urn e s . M .DC.LXIII. - (VIII, 31 p , ) - 4°. Staatsbibl. , Berlin. 

Praefatio. 

H erdrukt in : Sylloge Disputationllm, Il , 1663, p . 819- 858, met eenige toe voegingen, 
p. 858-863 (zie nr 91, pars II. van deze lijst) . 

98 - Sa m u e I i s Mar es i i Epistola ad C.V. D . Joh a n n e m Co c
c e j u m, tam de suis responsionibus ad LXXXIII. quaestiones , sibi propo
sitas, et publicä Disputatione ventilatas in Academia Groning.-Omlandica, 
21. Januarii 1663; quam de praedicti Reverencli D. Coc c e j i animaclver
sionibus, eo spectantibus, nuper in publicum emissis. Groningae, typis J o
h a nni s C ö II e n i, bibliopolae et typographi. Anno 1663. (14 p. ) - 4°. 

Bibl. Nat ., Paris. 36) 

De Epistola is gedateerd : VIII Aprilis, styli Jul. 1663. 

99 - Disputatio de origine et conclitione fes ti communionis Romanae de 
sancto, ut loquuntur, sacramento, 1663. 

V erg . France Protest 2, V , col. 331. - Het boekje moet geweest zijn in de Sächs. 
Landesbibi., Dresden; het is echter, volgens mededeeling van den Bibliothecaris, thans 
spoorloos verdwenen. 

100 - Reponse sommaire au Iivre de Monsieur Ie Cardinal de Ri c h e
I i e u, intitulé Tra i t t é P 0 u r con ver tir c e u x q u i s e s 0 n t 
se par e z der Eg I i s e. Par Ie Sieur R. cl e I a Ru e I1 e . Avec une petite 
Preface de M. Sa m u e I cl e s Mar ets Docteur et premier Professeur en 
Theologie à Groningue. A Groningue, pour J e a n G i II 0 t, marchancl 
libraire. MDCLXIV. (XVI , 320 p. ) - 4°. Bib!. Nat., Paris. 

Preface au Lecteur van Samuel des Marets ; geda teerd : 1 Mars 1664. 

lOl - Chiliasmus enervatus , ad D . P . Serarium; Samuele Ma
re s i 0 authore. Groningae, typis Joh a nni s è ö I1 e n i, bibliopolae et 
typographi . Anno 1664 . (VI , 74 p.) - 4°. Staatsbibl ., Berlin. 

Brief aan Petrus Serarius; gedateerd: 12 Maart 1664. 
Disp. Theol. de conjunctione omnium planetarum in Sagittario, facta, ut ferunt 1. vel 

J J . Decembris anni 1662 et Us quae per illam portendi dicuntur. - Vindiciae de con
versione universali Judaeorum et populi Judaici restitutione in Palaestina; idem de aboli
tione Antichristi. 

~ Il ) Het boekje berust eveneens in de Vorm. Königl. und Provo Bibi., Hannover, doch 
wordt niet uitgeleend, omdat het, gelijk de Bibliothecaris mij berichtte "urschriftlich zurück
gereicht" is. 
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102 - S a m u e I i s Mar e s i i Epistola castigatoria, ineptissimae castiga
tionis, quam A . G. V 0 I u s i u s, ex Ministro Ecclesiae Evangelicae Hanno
viensis Moguntinus sacrificulus, recens opposuit ejusdem Mar e s i i Dis
sertationi theologicae ad Auroram Volusianam, 37) in se et alios Protestantes 
Doctores et Professores nominatim editam. Hîc autem proponuntur rationes, 
cur Autor cum V 0 I u s i 0 hanc serram reciprocare nolit. Groningae, typis 
Joh a nni s C ö 1I en i, bibliopolae et typographi, anno 1666. (18 p.) _ 4 0

• 

**Vormals Kgl. u. Prov o Bibl., Hannover. 
De Epistola is gericht aan Johannes Wilhelmus Sohnius, J. U. D ., praeses van het 

krijgsgerecht in Groningen; en gedateerd: XV Januarii , 1666. 

103 - Oratio funebris in obitum luctuosum Clarissimi D. A n ton i i 
D e u sin 9 i i, philosophiae et medicinae Doctoris experientissimi, et Medicae 
Facultatis in Academia Groning.-Omlandica Professoris primarii , medici 
provincialis et archiatri Celsissimi Principis Nassovici. Recitata in choro 
templi Academici 5. Februarii 1666 à Sa m u e I e Mar e s i 0, S.S. Theolog. 
Doct. et ejus Facult. in eadem Academia Professore primairio. Adduntur Epi
cedia à nonnullis Clariss. D.D. Professoribus conscripta , et catalogus operum 
'lOV ttaxae[wv, tam editorum quam ineditorum. Groningae, typis Joh a nni s 
Cölleni, bibliopolae et typographi , anno 1666. (30 p.) _ 4 ° . 

* * Provo Bibl., Leeuwarden. 

104 - Oratio funebris in obitum Reverendi admodum et Celeberrimi viri, 
Dn. A b d i a e W i d mar i i, S .S . Theologiae Doctoris ejusdemque Facul
tatis, dum viveret , Professoris ordinarii in Academia Provinciali Groningae 
et Omlandiae ; nati 13. Sept. 1591. denati 24 . et sepulti in choro templi 
Academici 30. Martii 1668. Habita ibidem postridie à S a m u e I e Mar e
s i 0, Th . Doctore ac ejusdem Facultatis Professore primario. Groningae, 
typis viduae E d z a r d i A 9 ri col a e, Provinciae et Academiae typographae 
ordinariae, anno 1668 (28 p.) - 4° . "Dr Williams's Library, London. 38) 

105 - La Sainte Bibie, qui contient Ie vieux et Ie nouveau Testament. 
Edition nouvelle, faite sur la version de Genêve, reveuë, et corrigée; enrichie, 
outre les anciennes Notes, de toutes celles de la Bible Flamande , de la plus
part de celles de M. Di 0 dat i, et de beaucoup d' autres; de plusieurs Cartes 
curieuses, et de Tables fort amples, pour Ie soulagement de ceux qui lisent 
I'Ecriture Sainte. Le tout disposé en cet ordre, par les soins de S a m u e 1 

37) Deze Dissertatio wordt in France Protest.2 , V , col. 328, vermeld als verschenen in 
1655: ditzelfde jaartal wordt aldaar opgegeven voor de Epistola castigatoria. Het laatste is 
onjuist; vermoedelijk het eerste eveneens. Ik veronderstel, dat de bedoelde Dissertatio een 
" Disputatio praeside" is geweest. 

38 ) De catalogus dezer bibliotheek bevindt zich, bij mijn weten, in geen der groote biblio
theken van ons land. Dit feit is te betreuren, daar de Or William's Library in het bezit is 
van verscheidene zeldzame werken, voor onze kerkgeschiedenis van belang; te meer daar 
deze bibliotheek haar boeken ook naar ons land uitleent. De bibliothecaris, St. K. Jones, wa.s 
zoo vriendelijk mij de toezegging te geven dat zood ra hem weer een exemplaar van den 
catalogus ten dienste zou staan, hij dit aan een Nederlandsche bibliotheek zou schenken. 
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des Mar ets. Docteur et premier Professeur en Theologie. en l'Université 
Provinciale de Groningue et d·Ommelande. et de Hen r y des Mar ets 
son fils. Ministre du S. Evangile. en I'Eglise Françoise de Delft . A Amster~ 
dam. chez L 0 u y s et 0 a n i e I EI z e v ier. CIJIJCLXIX. Avec Privi~ 
lege. 2 tomes~fol. Univ.bibl .• Gron . 

Averfissement des Imprimeurs. waaruit blijkt dat reeds vóór 5 jaren een proeve werd 
gepubliceerd. bevattende de vijf boeken van Mozes. Een exemplaar van deze proeve 
heb ik niet teruggevonden. 

106 ~ Audi alteram partem: sive Trias scriptorum exhibitorum Nobilissimis 
et Amplissimis Dominis Curatoribus Academiae Groning .-Omlandicae. a 
S a m u e I e Mar e s i 0 et Jac 0 boA I tin 9 i o. ibidem Theologiae Pro
fessoribus. De gravissimis quibusdam Theologiae. capitibus . cum sufficienti 
probatione. Edente suis sumptibus Professore Mar e s i o. ad meliorem infor~ 
mationem Judicum praesentium et futurorum . Bonum est mihi magis mori. 
quam ut gloriam meam quis evacuet, 1 Cor. 9. 15. Amstelodami. apud P e~ 
trum M esschaert. Anno MDCLXIX .. (1.224. IX p .) ~ 12° . 

* U niv .bibl .. Gron. 
Ad Lectorem. - Scriptum Maresii. 3 Nov. 1668. Idem à Altingio. 25 Nov. Idem à 

Maresio. 20 Jan. 1669. 39 ) Ad Lectorem. E xtract uyt de Notulen der Deput. Synodi 
Provo Gron .• 14 Oct. 1668. 

Een tweede deel . dat gericht was tegen Coccejus. heb ik niet gezien. 

1 07 ~ Sa m u eli s Mar e s i i Antirrheticus; sive Defensio pii zeli pro reti~ 

nenda recepta in EccIesiis Reformatis doctrina. praesertim adversus Chiliastas 
et Fanaticos; contra Joh. A . Co men i i Fanatici zelum amarum . scientiä et 
conscientiä destitutum. '0 naÀalàç 'Jl2'I'JO"l6u(!oç Èonv. Luc. 5. 39. Mos iste sem
per in Ecclesia viguit. ut quo quisque foret religiosior. eo promptius novellis 
adiuventionibus contrairet. Vincentius Lerinensis. comm. I. cap. 9. Groningae. 
typis Joh a nni s C ö 11 en i. Bibliopolae et typographi . anno 1669. 
(72 p.) ~ 4°. (Pamfl. Meulman . 4570) Univ .bibl .• G ent. 

108 - S a m u e I i s Mar e s i i Epistola ad amicum qua ostendit editione 
nuperä partis quintae Selelectarum (sic!) Disputationum Celeberrimi D. 
V 0 e t i i. non impediri eorum sinceram reconciliatonem. per mutuam et Chris~ 
tianam amnestiam. quam semper obtulit et petiit. quamque etiamnum per 
amicos communes promoveri et confici summopere cupit. Groningae . typis 
viduae E d z a r d i A 9 r i col a e . Provinciae et Academiae typographae 
ordinariae. anno 1669 ~ (20 p. ) ~ 4 ° . *Bibl. Wall .. Leiden . 

De Epistola. waar boven staat: R.D.Q.U.D.A.M.G.E.P.V.F .Q .• is gedateerd : Gron .• 
XXIII Augusti. hujus Academiae natali. MDCLXIX. 

Met de aangehaalde initialen wordt bedoeld de Groningsche predikant A . Matthaeus. 

109 ~ Messiae crucifixio asserta contra Judaeos ; sive Sa m u e I i s M a~ 
re s i i justa expostulatio adversus quemdam pseudo~Christianum . abutentem 
larvä et nomine hominis Judaei. ad virus suae maledicentiae effundendum. 

59 ) D e originee"le missives berusten in het Rijksarchief te Groningen (Stukken. nr 52) . 
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occasione notae wv Keri et Chethib, in nupera editione Hebraica Veteris 
Testamenti fraudulenter omissae, ad comma 17. Psal. XXII. Foderunt manus 
meas et pedes meos. Groningae, typis viduae E d z a r d i A g ri col a e , Pro
vinciae et Academiae typographae ordinariae, anno 1669. (62 p. ) _ 4° . 

Univ .bibl., Utrecht. 
Gedateerd : Kal. Dec. styl. Jul. 1669 (p. 6 1) . 

110 - Propempticon ad J. Lab a d i u m E x jesuitam autocraticon et heau
tontimoroumenon. Groningae, 1670. 

Ik ken dit werk alleen uit de vermelding er van bij H . Heppe, G esch. des Pietismus, 
S. 321, en W . Goeters, Vorbereitung des Pietismus, S. 282, N . 1. Beide auteurs schijnen 
echter het boek zelf nie t gezien te hebben . 40 ) 

II I - S a m u e I i s Mar e s i i de abusu philosophiae Cartesianae surre
pente et vitando in rebus Theologicis et fidei , Dissertatio theologica . Gro
ningae, apud Tie r c k E v e r t s bibliopolam in platea quae à sedilibus 
tornandis denominatur, 41 ) 1670. (X , 116 p.) - 4°. Univ. bibl., A 'dam . 

Praefatio ad omnes E cclesias Reformatas Foederati Belgii. 
Dit geschrift biedt in hoofdzaak een bestrijding van Ch. Wittichius, toen hoogleeraar 

te Nijmegen. 

112 - Sa m u e I i s Mar es i i Vindiciae dissertationis suae nuperae , de 
abusu philosophiae Cartesianae surrepente in rebus theologicis et fidei ; 
oppositae ejus ineptissimae confutationi, quae recens prodiit sub fictitio nomine 
Pet r i a bAn d I 0 Batavi. Groningae , apud Tie r c k E ver t s bibliopo
lam, in platea quae à sedilibus tornandis denominatur . 4 1) 1670. (68 p.) _ 4°. 

* * Univ .bibl., Kiel . 

11 3 - S a m u e I i s Mar e s i i Clypeus orthodox us : sive Vindiciarum 
suarum priorum pro sua dissertatione de abusu philosophiae Cartesianae in 
rebus theologicis et fidei , oppositarum cujusdam personati Pet r i ab 
A n d I 0 Batavi, convicioso et famoso specimini , Vindiciae posteriores ; ejus
dem Tenebrionis heterodox i novis animadversionibus injuriosis et insulsis, 
refutandis destinatae. Groningae, apud Tie r c k E ver t s bibliopolam , in 
platea Cygnea, anno 1671. (IV, 80 p. ) - 4°. • ·Univ.bibl., Kiel. 

Ad Lectorem benevolum. 

114 - Indiculus praecipuarum controversia rum contra C h . Wit tic h i i 
Th e 0 log i a m pa c if i cam. 1671. 

Dit geschrift, waarvan ik geen exemplaar heb kunnen vinden, laa t zich vrijwel geheel 

40 ) In verschillende werken, ook France Protest. 2 , V , col. 331, wordt aan Maresius toe
gekend de Histoire curieuse de la vie, de la conduite et des vrais sentimens du Sr Jean de 
Labadie, etc. A la H aye, eh ez Theodore Duurcant MDCLXX (Kon. Bibl., 's Hage) , doch 
dit geschiedt ten onrechte. Uit de Avertissement de /'imprimeur blijkt, dat diens zoons, 
predikanten te D elft en te 's Gravenhage, de auteurs zijn geweest. 

41 ) Drukker van dit geschrift is, blijkens de mededeeling "ad calcem", geweest: Henricus 
Cornelius Roosingh. 
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reconstrueeren uit het tegen geschrift van eh. Wittichius. Appendix ad Theologiam 
padficam. 1672. 

Zie B. Bekker. Defensio justa et necessaria. p. 22 s. 

115 ~ Catechesis publica Foederati Belgij ; et Sa m u e I i s Mar es i i 
porismata theologica ad singulas illius Dominicas. olim publice disputata . 
nunc verG plurimis flagitantibus recusa , ex a uthoris recognitione et emenda~ 

tione. GroninÇJae apud A e m i I i u m Spi nni k er CDIJCLXXI. (XXXII . 
416 p . ) ~ 8°. *Univ.bibl .. Utrecht . 

Praefatio ad Lectorem; gedateerd: Ex musaeo meo. 2 Augusti st. Juliano 1671. Aeta tis 
meae anno 73 au te triduum inchoato. 

In deze Praetatio richt Maresius zich vooral tegen Balth . Bekker. 

116 ~ Brevis discursus de revolutionibus hujus anni, ac nominatim de 
foeliciter soluto Groningae obsidio ; habitus in choro templi Academici 23. 
Augusti 1672. Cum fasces Academiae quartum susciperet Sa m u e I M a~ 
re s i u s , Theologus. Groningae Frisiorum excudebat Jac 0 bus Sip k e s , 
typographus ordinarius: et venduntur apud Tie r c k E ver t s et A I b e r~ 
tu m Her man n i, bibliopolas. MDCLXXII (26 p. ) ~ 4°. 

* U niv.bibl., Gron. 
Ad Lectorem: Maresius heeft op veler verzoek, tegen zijn oorspronkelijke bedoeling, 

deze rede uitgegeven. 

116a ~ - s. l. et d . (20 p . ) ~ 4° . • Kon . Bibl.: s H age. ( Knuttel ~ 10115) . 
Lofdichten van M. A .; en van R. Bresser G. Gr. Conrector. 

116b ~ -. Kurtzer Discurs von der Revolution oder Umlauff dieses Jahrs , 
und namentlich von glücklicher Aufhebung der Belägerung zu Groningen. 
Gehalten im Chor der akademischen Kirchen , den 23. Augst~monat 1672. 
Als S a m u e I Mar e s i u s , Theologus , das vierdtemal das Rectorat auE 
der Hohen Schul angetretten . Ausz dem Lateinischen ins Teutsche übersetzt. 
Das erstemal getrukt zu Groningen in Frieszland durch Jac 0 b Sip k e s, 
Stadt~Buchtrukkern. 1673. (28 S.) ~ 4°. Kon . Bibl., 's Hage . (Knuttel~101.16) . 

Naar nr 116. De Latijnsche en Duitsche tekst staan in kolommen naast elkaar gedrukt. 

117 ~ Sa m u eli s Mar e s i i Tractatus brevis de afflicto statu Studii 
Theologici in Foederato Belgio, et commoda illius restituendi ratione: ali~ 
quot diatribis expositus ab authore in Auditorio Theologico, cum post solutam 
obsidionem Groninganam rediret ad lectiones publicas. Veritatem et pacem 
amate. Z a ch. VII : 8. Groningae, apud Dom i n i cum L e n s . typographum 
et bibliopolam. 1672. 42 ) (IV, 36 p.) ~ 4 °. ·Univ.bibl., A 'dam. 

Ad Benevolum Lectorem; gedateerd: prid . Id. Oct. 1672. 

42 ) Sepp, Godg. Onderw .• Il , bI. 471 geeft van dit geschrift een breed excerpt; en con~ 
eludeert : "Mij is uit de 17e eeuw geen geschrift bekend, waarin een tot beoordeelen be~ 
voegde zoo uitvoerig zich over zijn eigen leeftijd heeft uitgelaten." 
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117a - Een kort en merck-weerdigh Tractaet, van den bedroefden toestant 
der H. Theologie in ons Vereenight Nederlandt en bequaem middel toOt herstel 
des selfs, ter neder gestelt, en uytgegeven na de belegeringe van Groeningen 
van den Hoogh-geleerden Heer Sa m u e I Mar e s i u s, seer dienstigh, 
om in desen droeven tijdt van so veel inkruypende, en ingekropene , soo 
Cartesiaensche, Coccejaensche , als andere Nieuwigheden, van alle liefheb
bers der waerheydt te worden behertight, en in 't bysonder, om de Dienaeren 
van Godts Woordt op te wecken , om met allen ernst en yver daer tegen 
te waecken. Gelijck het selve uyt het Latyn in 't Nederduyts is vertaelt. Ge
druckt in 't Jaer onses Heeren 1673. - (32 blz. ) - 4° . 

"Kon . Bibl ., 's Hage. (Knuttel - 11014). 
Voorop gaat een Extract uit de Resol. der Syn. van Noord-Holland te Enkhuizen, 

1672, art . 45, handelende over het waken tegen nieuwigheden. 

118 - J 0 a nni s Ge 0 r 9 i i G r a e v i i oratio de Cometis contra vulgi 
opinionem Cometas esse ma lorum .. . . Habita Trajecti ad Rhenum A. d. 
XVII. KI. Ian. 1665.:! Accesserunt A n d rea e 0 u dit i i, Sa m u e I i s 
Mar e s i i. - dissert. et judicia. Traj . ad Rhenum , 1681, typis et ex officina 
Ru dol p h i a Z y 11. (70 p. ) _ 4 0 . 

Kon. Bibl. , ' Hage. (Knuttel - 11793). 
De Dedicatio is gedateerd: KI. Febr. 1665. -
Op p. 49-58: Excerpta ex Academica dissertatione v iri perquam Reverendi et excel

lentissimi Samuelis M aresii. 5 .5. Th eologiae Doctoris et Professoris primarii in Acad. 
Groeningana quam habllit de stella qllae Magis fuit v isa Groeningae ad diem V. /ulii 

CIJIJCLXV. 

II - Disputationes praeside 

De Disputationes praeside , welke te mijner kennis zijn gekomen, rangschik 
ik naar de bibliotheken , waar zij zich bevinden . 

a - Universiteitsbibliotheek, Amsterdam 

1- 6 - Disputationes theologicae refutatoriae Libelli de philosophia inter
prete Scripturae. 

Respondentes: Jacobus Berchuis Groninganus . 19 Febr. 1667. 
Simon Hoisingh, Omlandus. 8 Maij 1667. 
Bartholdus van Beunen. Lingensis. 21 Maij 1667. 
Henricus Lanchorst , Nyep.husensis. 12 lunij 1667. 
Henricus Benthem, Transisalanus. 1 luW 1667. 
Joannes Blencke. Groninganus . ... lulii 1667. 

b - Universiteitsbibliotheek , Utrecht 
7 - Disputatio theologica de fide infantium: qua expenditur, num ulla fides , 

vel actualis, vel saltem habitualis , fidelium infantibus, ante omnem usum 
rationis tribui possit? - Resp.: Wenceslaus Libanus, Moravus. 14 Sept. 
1653. 43 ) 

Zie nr 91. pars Il, van de voorgaande lijst. 

43) Ook aanwezig in de G eref. Bib!.. Debrecen. 
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c ~ Sächsische Landesbibliothek, Dresden 

8 ~ Synopsis quaestionum de coena Domini inter Reformatos et eos qui 
se Lutheranos vocant , hodie controversarum, prout proponunnuntur (sic!) et 
tractantur in suo Systemate à C. V . D. Cas par 0 B roe h ~ a nno theo~ 
logo Hafniensi celeberrimo; in qua Orthodoxorum argumenta ab illius excep
tionibus vindicantur, ejusdemque in contrarium objectiones diluuntur. - Resp. 
Matthias Elsnerus Lesnä-Polonus .... 1653. 

Zie nr 60 en 91 van de voorgaande lijst. 

d ~ British Museum, London 

9 - Disputatio theologica de libero hominis arbitrio. 44 ) 

Resp. : Laurentius G . Varallyaj , Ungarus. 9 Junij 1648. 
Zie nr 54a en 91 van de voorgaande lijst. 

1 0 ~ Disputatio historico-theologica de origine, progressu et tandem defini
hone nupera controversiae diu in Communione Romana agitatae circa imma~ 
culatam conceptionem B. Virginis. - Resp.: Marcus de Muinek. Slusä~ 
Flander. 21 Martii 1662. 

Zie nr 91. pars I1, van de voorgaande lijst. 

e ~ Bodleian Library, Oxford 

11 ~ Disputatio theologica de templorum dedicatione et consecratione inter 
Christianos. - Resp.: Johannes Friderici , Emdä- Frisius Orient. 21 Sept. 1664. 

f ~ Bibliothèque Nationale, Paris 

12 ~ Theses theologicae de summo bono et beatitudine hominis. - Resp.: 
Michael Loridus Bellismensis. 8 Maij 1626. 

Zie nr 91 en 93 van de voorgaande lijst. 

13 - Thesium theologicarum de natura Dei et divinis attributis pars prima. 
Resp. : Daniel Castel Lugduno~Batavus . 10 Januarij 1631. 

Zie nr 91 en 93 van de voorgaande lijst. 

14 ~ Disputatio theologica de superstitioso ritu precandi pro mortuis. -
Resp .: Franciscus Goudartius, Lotharingus. 22 Martij 1641. 

15 - Disputatio theologica de calice eucharistico laicis , quos vocant, apud 
Pontificios denegato, et integra communione, in sacra coena retinenda. -
Resp. : Petrus Baumannus Moërsensis ... . Decembr. 1646. 

Zie nr 91 van de voorgaande lijst. 

16 ~ Decadis quaestionum quarundam theologico-practicarum pars prior. -
Resp.: Thomas Uyvari Hungarus ... . Maji 1648. 

Zie or 91 van de voorgaande lijst. 

44) Ook aanwezig in de Bib!. Nat. , Paris. 
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17 - Disputatio theologica de communi et actuali Dei providentia. - 16491 
Het titelblad ontbreekt. 
Zie nr 91 van de voorgaande lijst. 

18 - Disputatio theologica de omnipraesentia sive ubiquitate corporis 
Christi , ab ijs excogitata qui iIIius oralem manducationem, etiam ab indignis , 
in sacra coena, quo jure qua injuria tueri volunt. - Resp.: Michae1 B. Thalyai 
Ungarus. 1 Aprilis 1650. 

Zie nr 91 van de voorgaande lijst. 

19 - Theses theologicae de coena Domini. 
Resp.: Antonius à Dorth , Clivo-Vesaliensis. 1 Maij 1650. 

Zie nr 91 van de voorgaande lijst. 

20 - Disputatio theologica de syncretismo et reconciliatione partium in 
religione dissidentiurn. - Resp.: Nathanae1 Vechner Georg. Fil. Beithania
Silesius - 1650? 

Het titelblad ontbreekt. 
Zie nr 91 van de voorgaande lijst. 

21 - Disputatio theologica de termino vitae. - Resp.: Gregorius Thomson, 
Elbinga-Borussus .... Martij 1651. -

Zie nr 91 van de voorgaande lijst. 

22 - Theses theologicae de praecipuis quibusdam scopulis in quos incidunt , 
et absurdis quae vel palam tuentur, vel tenentur adoptare, gratiae universalis 
defensores. - Resp .: Petrus Carolinus, Elbingä-Borussus. 21 Martij 1651. 

Zie nr 91 van de voorgaande lijst. 

23 - Disputatio theologica de Mediatore, comprehensa novem brevibus 
aphorismis, cum eorum explicatione didactica et elenchtica. - Resp.: Johannes 
Grossius, Elbingensis Prutenus. 2 Septembr. 1651. 

Zie nr 91 van de voorgaande lijst. 

24 - Disputatio theologica de peccato in Spiritum Sanctum. - 16511 
Het titelblad ontbreekt. 
Zie nr 56 en 91 van de voorgaande lijst. 

25 - Disputatio theologica de peccati originalis existentia et natura. 
Resp.: Bernhardus Adolphus Scriba Mörsensis. 18 Februarij 1652. 

Zie nr 91 van de voorgaande lijst. 

26 - Disputatio theologica de Melchisedeco. - Resp.: Michae1 L. Szepsinus 
Hung . 31 Martij 1652. 

Zie nr 91 van de voorgaande lijst. 

27 - Disputatio theologica partim elenchtica, partim apologetica, ' de tribus 
symbolis apostolicis , scilicet Lutheranorum, uti se vocant , Pontificiorum et 
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Reformatorum. nuper à Theologo quodam Argentoratensi editis. - Resp.: 
Henricus Schmettavius. Bregä-Sil. . .'. Maij 1652. 

Zie nr 91 van de voorgaande lijst. 

28 - Disputatio theologica de manna. - Resp .: Franciscus Biro Wetesinus 
Ungarus. 29 I unij 1652. 

Zie nr 91 van de voorgaande lijst . 

29 - Disputatio theologica de Ubi animae La za r i quatriduani et aliorum 
qui ad hane vitam mortalem ex mortuis resurrexerunt. - Resp. : Ludovicus 
Philippus Agricola . Colon . March .... Mart. 1653. 

Z ie nr 60 en 91 van de voorgi1unde lijs t. 

9 - A Debreceni Református Kollégiumi Nagykönyvtar 4G) 

30 - Disputatio theologica de gentilium virtutibus. Groningae. Cöllen. 1653. 
Zie nr 91. pars Il. van de voorgaande lijst. 

31 - Disputationum theologicarum ad 613 praecepta leg is ... sexta. Gro
ningae. Nicolai . 1654. 

32 - Disputatio theologica continens examen breve argumentorum. 

33- 38 - Disputationes theologicae elenchticae de gratia et redemptione 
universali. 1656. 1657. 

Zie nr 67 en 79 van de voorgaande lijst. 

39 Disputatio theologica de episcopatus origine et jurisdictione. 1657. 

40 de clericorum. uti vocantar. jurisdictione temporali. 1657. 

41 de mundi annihilatione totali in die judicii. 1657. 

42 de matrimonii dissolubilitate. 1657. 

43 - Disputatio theologica qua disquiritur. quaenam sint opera legis . 1657. 
Zie nr 91 . pars Il. van de voorgaande lijst. 

44 - Disputatio theologica exhibens brevem syllogem capitum religionis 
christianae. 1657. 

45 - Selectiores quaedam positiones theologicae de conscientia? 

Hl - 0 n u i t 9 e 9 e ven we r ken 

In de Bodleian Library, Oxford bevinden zich de volgende onuitgegeven . 
eigenhandige geschriften van Maresius: 

45) De opgave der volgende disputaties dank ik weer aan de welwillendheid van den 
bibliothecaris te Debrecen. Tot mijn spijt zijn de gegevens echter niet volledig. 
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~ Commentarius in A ris tot e I i s physica. Chartaceus. 80
• 244 fol. 

(Mss. Rawlinson D 217). 
Anno salutis humanae 1627. 15°. die Septembris (fol. 243vO). 
Onder deze dateering staat een naam. die tengevolge van een vlek onleesbaar is 

geworden; vermoedelijk is het S. Maresius. 46 ) Uit vergelijking met het onder 2 volgend 
manuscript blijkt met zekerheid. dat dit vermoeden juist is. 

Op fol. 244 begint. met andere hand. een niet voltooide Index. 

2 ~ Compendium Ethicae traditum aD. J. B ris s a c 0 in Academia Sal~ 
muriensi professore. Anno 1627. scripsit Mar e s i u s. 47) Chartaceus 160 • 

124 fol. (Mss. Rawlinson D 255). 
Op fol. 1 staan. met Maresius' hand. a llerlei figuurtj es geteekend. alsmede een reeks 

verkorte titels van boeken (Biblia Hebraea. Inst. Sallust .• Alciati. Embl.. Tite Live. 
Vallesii contr. Mod.. ete.). 

Een Index is te vinden op fol. 121 - 123 . 

Bedoeld wordt de Ethica Nicomacheia van Aristoteles (verg. fol. 6) . 

B - BRIEVEN 

In de tweede plaats laat ik volgen een lijst van gedrukte en onuitgegeven 
brieven. Niet opgenomen heb ik de .. Epistolae dedicatoriae" . die in vele van 
Maresius' werken voorkomen. evenmin als de talrijke. kortere of langere 
aanhalingen uit oorspronkelijke brieven. welke hij vooral in zijn polemische 
geschriften tegen Voetius en de zijnen als bewijsmateriaal aan zijn lezers 
heeft voorgelegd. 

Gedrukte en onuitgegeven brieven vermeld ik afzonderlijk. telkens met een 
onderverdeeling al naardat zij door of aan Maresius zijn geschreven of op 
hem betrekking hebben. 

~ G e d ruk t e b r i e ven 48) 

a ~ Van M aresius 

1 ~ Aan Constantijn Huygens; Bosleduc. 8 Sept. 1640 (Brief~ 
wisseling van Const . Huygens, uitg. door Dr J. A. Worp, III. blz. 105). 

2 ~ Aan den zeI f d e; 16 Sept. 1641 (t .a .p. , III . blz. 231) . 

3 ~ Aan Joh a n nes Coc c e jus; Gron. , 25 Maii 1644 (Joh. Cocceji 
Opera anekdota theol. et philolog., II. fol. 658) . 

4 ~ Aan H. B run 0 ; Groeningae. 14/24 J ulii 1644 (Constantini H ugenii 
M omenta desultoria. Ed. altera. Rescripta de Momentis). 

'16) Maresius was toen hoogleeraar te Sedan. 
47) De opmerking in den gedrukten catalogus der Rawlinson-handschriften omtrent Mare

sius: qui anno 1627 inter studentes Salrnurienses recensebatur. is onjuist. daar hij in dat jaar 
reeds hoogleeraar was te Sedan. Jacques de Brissac, Sr des Loges. w as te Saumur prof. in 
de philos. van 1625 tot 1628 (verg . D. Bourchenin. Académies Protestantes. p. 463). zoodat 
Maresius ook als student te Saumur bij hem geen college heeft kunnen loopen. 

4 ) Verg. den Handschriftelijke ( n) catalogus van gedrukte brieven van en aan N ederlanders 
door P . C. Molhuysen (Univ .bibl. Leiden; Cat. Letterkunde. or 1643) . De gedrukte brieven 
geef ik in chronologische volgorde. 
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5 - Aan Constantijn Huygens; Groeningae 14/24 Jul. 1644 (l.i., 
Rescripta de Momentis). 

6 - Aan Johannes Coccejus; Gron. 3Jl3 Nov. 1645 (l.i, IJ, 
fol. 664). 

7 - Aan Ge r ar dus Joh a n nes Vos s i u s; Groningae 15/25 Aug. 
1646 (Ger. Joan Vossii et Claror. virorum ad eum Epistolae. Ad Voss. Epis
toiae, fol. 315). 

H et origineel bevindt zich in het Brit. Mus., London (Har!. 7012, fo!. 215). 

8 - Aan Joh a n nes Coc c e jus; Gron . 16/20 Sept. 1648 (l.I. , II. fol. 
677) . 

9 - Aan Ma de m 0 i s e II e Vos s i u s; Groningue 26 Mars / 5 Avril 
1649 (l.I. , Ad Voss . Epistolae, fol. 329). 

10 - Aan Jacobus Alting; 30 Jul. 1660 (J. Alting, Opera, I: Vita) . 

11 - Aan Ti man Ges s e I i u S; Groningae 6 December 1662 (Studiën 
en Bijdragen op 't gebied der historische Theologie , verzameld door W. Moll 
en J. G. de Hoop Scheffer, IV, blz. 267- 270). 

Het origineel bevindt zich in de Univ.bibI., Amsterdam ( lIl E 3, fol . 110). 

12 - Aan L 0 u i s de Wol zog u e; 2 Fevr./23 Janv. 1669 (Lettres sur 
la vie et sur la mort de Monsieur Louis de W oizogue (1692), p. 87- 91 ). 

13 - Aan C a rol u s D rel i n c u r t i u s ; Groningae Kal. Maii 1669 
(Caroli Drelincurtii Opuscuia medica, p. 125). 

14 - Aan Johannes van der Waeyen; 18/28 Jun. 1669 (Joh. 
van der Waeyen, De reconciliatione Gisb. Voetii et Sam . Maresii Epistoia, 
p. 4) . 

15 - Aan den zeI f d e; VI Aug. 1669 (l.I., p. 4 s. ). 

16 - Aan den zeI f d e; 17/7 Sept. 1669 (l.l., p. 5) . 

17 - Aan de V é n é r a bIe C 0 m p a 9 n iet e Gen è v e; 18/28 Oct. 
1669 (volgens G. Keizer, F. Turretini, p. 141 , gedrukt in: Succincta et solida 
ac genuina Formulae historia, en in: Verthädigte Formula consensus, 1723) . 

De genoemde werken zijn mij niet toegankelijk geweest, zoodat ik niet heb kunnen 
controleeren . Een afschrift van den brief bevindt zich echter ter Univ .-bibl. van Am
sterdam (A 25) . 

18 - Aan Johannes van der Waeyen; 3 Kal. Novemb. 1669 (l.i., 
p.9-11). 

19 - Aan Gisbertus Voetius; Groning. 20/30 Novem. 1669 (l.i ., 
p. 12 s. en A. C. Duker, Gisb. Voetius, III , blz. 261 ). 

20 - Aan B a I t h a sar Bek k e r ; Groningae 6/1 6 Aug . 1670 (B. Bek
ker, Defensio justa et necessaria, p. 4 s .). 
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21 - Aan B a I t h a sar Bek k e r; Groningae 11 (21 Nov. 1670 (aldaar, 
p. 11 s. en B. Bekker, De Friesehe Godgeleerdheid, blz . 383) . 

b - Aan M aresius 

1 - Van René Descartes;? 1643 (Descartes, CEuvres, publ. par 
Adam et Tannery, III, p. 605-607) . 

2 - Van Franc. de Wael. 'sBosch, 1645 (?) (P. Voet, Tribunal 
iniquum, p. 163-167) . 

3 - Van Gerardus Johannes Vossius; Amstelodami 1647. 
VIII Kal. Febr. (l .I., V ossii Epistolae, fol. 502) . 

4 - Van Johannes Coccejus; Lugd. a . d. 8. Aprilis 1663 (l.l. , 11, 
fol. 733). 

5 - Van Johannes v an der Waeyen;? Juni (?) 1669 (Joh . van 
der Waeyen, De reeoneiliatione Gisb . Voetii et S am. M aresii epistola, p. 3). 

6 - Van denzelfde;? Oct. 1669 (l.l. , p . 8s. ) . 

7 - Van Gis b . V 0 e t i u s; Ultrajecti Eidibus Nov. 1669 (l.I. , p . 11 S .; 

en A. C. Duker, Gisb . Voetius IIL blz. 260v.). 

8 - Van B a lth. Bekker; Franeq. 3 Kal. Sept. 1670 (Balth . Bekker , 
Defensio justa et neeessaria, p. 3 s . ). 

9 - V an denzelfd e; Franecrae, V Kal. Nov. 1670 (l.I., p. 8s. s.) . 

II - 0 n u i t 9 e 9 e v e n b r i e ven 4D ) 

a - Van M aresius 
AMSTERDAM (Univ. bibl .) 

- A an een ongenoemde; 11 (1 Nov. 1654 (43 Ed). 

ARNHEM (R.ijksarchief) 

2 - Aan (H e n r i c u s L e 0) , praeses der Geldersche synode ; Gronin
gae, 6 Augusti 1646 (Areh. van de Geld. Syn ., no 70). 

3 - Aan de Geldersche synode; Groningae Frisiorum, 6 Aug . 
stylo veteri, 1646 (aldaar) . 

BAS EL (Uni v .bibl.) 

4-IQ - Aan Johannes 11 Buxtorf (7); Groningae, 8(18 Juni 
1653, 28 Jul. / 7 Aug. 1653, 4(14 Jan. 1657, 4/14 Mart. 1657, 25 Juli 1660, 
29 Aug. 1662, 18/28 Mart. 1663 (G I 59, fol. 133-139) . 

11 - 17 - Aan Johannes Zwinger (7) ; Groningae, 3(13 Jan. 1657, 
7(17 O ct. 1658 , 25 Juli ( 4 Aug. 1660, 28 (18 M a rt. 1663, 27 Nov. ( 7 Dec . 
1669 , 15(25 M art. 1670, 2(1 2 Mart. 1671 (Fr. Gr. II 20, nr 112-118) . 

49) Deze brieven classificeer ik naar de v indplaatsen. 
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GENEVE (Bibl. publ.) 

18 - Aan de V é n é ra bie C 0 m p a 9 n iet e Gen è v e; Groningue . 
11 /21 Janv. 1662 (fnv . Mss ., 434) . 

GÖTTINGEN (Uni v .bibl.) 

19 - Aan G. C a I i x tu s; Groningae Frisiorum 14/4 Aug. 1655 (Philos. 
IlO, Band /, fol. 305; verg . Verzeichnis der Handschr . im Preuss. Staate, / . 
Die Handschr. in Göttingen , I. S. 213) . 

V erg . Henke. Calix tus und seine Zeit, 11 . 2. S . 287. 

GRONINGEN (Rijksarchief) 

20-24 - Aan G. U din c k (5) ; Gron .. 25 Janv. 1663. 19 /29 Juin 1663. 
17/27 Octob. 1663. I Febr. 1664. 3/13 Oct. 1665 (gewaarmerkte copieën in : 
Stukken nr 52, fol. 3- 6) . 

25 - Aan D. J u I sin 9 a . curator der Academie ; 28 Octob. 1668 (Stuk
ken nr 52, fol. 396. 397) . 

LEIDEN (Uni v.bibl.) 

26 - Aan Tob i a s A n d rea e. rector magnificus; 15/25 Junij 1660 (?) 
(B .P.L. 885). 

27 - A an C u rat 0 ren der Leidsche Universiteit ; Groningae. 13 Apri
lis . 1673 (B.P.L. 885) . 

Dit schrijven s taa t ook opgenomen in de R esoluties van Curatoren. 8 M ei 1673. Zie 
Or P . C. Molhuysen. Bronnen tot de gesch. der Leidsche Uni v .. lIl . blz. 273. 

28 - Aan God. Hot ton; Groeningue . 22 Juillet viel style 1643 (B .P.L. 
297. fol. 97. Copie va n de hand van A . Rivet) . 

29-97 - Aan A n d re a s R i vet (69) ; Camp a Walw iek. 22 Aouts 
1631 ; Maestricht. 29 Nov. 1632. 29 Dec . 1632. 3 May 1633. 21 M ars 1633. 
8 Avril 1633. 23 Avril 1633. 3 Aoust 1633, 19 Nov. 1633. I Mars. 1634 . 
14 Juin 1634. 21 Juin 1634. 14 Oct. 1634. 13 Dec. 1634 . 50 ) 31 Janv. 1635. 51 ) 

2 May 1635. 12 Sept. 1635. 8 Sept. 1635 . 6 Oct. 1635. 3 Nov. 1635. 6 Janv. 
1636; Sylvaeducis . 28 Maii 1637. 52 ) 9 Junii 1637. 17 Julii 1637. 23 Julii 1637. 
IV Kal. Jan . 1638. 23 Martii 1638. 8 Apr. 1638. prid. Kal. Jul. 1638. 9 Aug . 
1638. 10 Nov. 1638. Kal. Dec. 1638. 53 ) 13 Junii 1641 . 24 Oct. 1641 . 13 Nov. 
1641 . III Kal. Dec. 1641 . 19 Feb. 1642. 3 Martii 1642. 5 Martii 1642. 15 Sept. 
1642. VII Kal. Oct. 1642. 10 Dec. 1642. 22 Dec. 1642. 7 Jan. 1643. 25 Martii 

50) Dit schrijven gaat vergezeld van een memorie. bevattende: Conditions necessaires a 
la subsistence et liberté des E glises Reform ées de M aestricht et au pays de Limbourg en 
cas de vente ou engagement desdits lieux a S . M . T res chret ienne (3 fol.) . 

5~ ) Dit schrijven is vergezeld van een : E xtraict dun sermon fa it il y a pres de deux ans 
en rEgl. d e M aestricht sur Ie 6. vers et du Ps. 110 (I fol.) . 

52 ) T e beginnen met dit schrijven zijn de brieven aan Rive t in het Latijn gesteld. 
53 ) Het aanvangsgedeelte van dezen brief ontbreek t. 
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1643, III Kal. April. 1643; Groeningue, 23 May, anni Juliani 1643; 54) Groe
ninguae, 11 /21 Junii 1643, 18/28 Juin 1643,55 ) 12 Feb. A. Jul. 1644; Am
stelodami, 4 Aug. 1645; Gron., 6/16 Aug. (1645?) , 24 Dec. 1645/3 Jan. 1646, 
15/25 Aug. 1646, 13/23 Oct. 1646, 27 Jan./6 Febr. 1647, 8(?) Oct. 1647, 
13/23 Oct. 1647, 22 Jan. st. Jul. 1648, 8/18 Martii 1648, 16/26 Nov. 1648, 
24 Feb. st. Jul. 1649, 12/2 Nov. 1649,20 Febr./2 Martii 1650,56 ) 2/12 Januari 
1650,56) 8 Aprilis/29 Martii 1650, 17/27 Apr. 1650, 19/29 Sept. 1650. 
12/22 Nov. 1650 57 ) (B. P. L. 297; een foliant van 133 fol., waarvan folio. 
1-70, 72-89, 91-95, 98-129 door de brieven aan Rivet worden inge
nomen). 

Deze foliant behoort tot de ' verzameling Riuetiana. 

98 - Aan C h ris t. Sc hot a n u s ; Groningae, 24 Feb. 1664 (Pap . 2). 

99.100 - Aan De Vigne (2); zonder datum en adres (B.P.L. 297, 
fol. 130-133, Copieën) . 

101 - 118 - Aan De Willem (18) ; Bosleduc, 27 Dec. 1640; Syl
vaeducis, 19 Martii 1642, 24 Julii 1642, Kal. Oct. 1642, 25 Martii 1643; 
Groeningae, 5/15 Sept. 1643, 5/1 5 Jan. 1644, 13/23 Jan. 1644, 22/12 feb . 1644. 
29/19 Febr. 1644, 26 Apr. 1644 stylo vet ., 10/20 Martii 1646. 15/25 Aug . 
1646. 23/13 Oct. 1646, 1/11 Nov. 1646, 27 Jan./6 Febr. 1647, 14/24 Aoust 
1651 ,30/20 Maii 1652 (B . P. L. 293a) . 

LEIDEN (Bibi. Wall .) 

119 - Aan de Synode der Waalsche Kerken te 's Graven
hage; Groeningue . Ie 25e d'Avril 1653 (Livre des A ctes A . fol. 293. Copie) . 

120 - Aan de Synode der Waalsche K e rken te Vlissingen; 
Groningue, ce 10/20 Aoust 1658 (Livre des A ctes B . fol. I , 2. Copie) . 

121 - Aan de Synode der Waalsche Kerken te Campen; 
Gron . 26 Avr./6 Mai 1662 (Livre des A ctes B. fol. 73) . 

LONDON (Brit. Museum) 

122-123 - Aan Gerardus Johannes Vossius (2), Groningae, 
13 Oct. Jul. st. 1645, 26 Jul. st. Jul. 1648 (Har! . 7012. fol. 173, 302). 

De eerstgenoemde brief staat bij Brugmans. Verslag van een onderzoek in Engeland 
naar archivalia. Lv. opgegeven als gedateerd : 13 Sept. 1645. 

64) D it schrijven is weer in het Fransch opgesteld. terwijl het wordt gevolgd door een 
vrij getrouwe copie van het origineel (door twee verschilIende handen) . 

55) Eveneens in het Fransch geschreven en gevolgd door een copie. 
56) D eze volgorde word t in de foliant gevonden . 
57) Niet in eIken brief staat de adressant aangegeven, maar uit den inhoud blijkt genoeg

zaam, da t Rivet is bedoeld. Ook wordt niet steeds de plaats van verzending vermeld. 
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UTRECHT (Gemeente-arch .) 

124 - Aan Van Kat ten dy c k; ce 21 fll Avril 1665 (Areh. Bank 
van Leening; verg. Catal. van bij het stadsareh. bewaarde arch ., Il , no. 1209. 
Excerpt) . 

ZÜRICH (Zentrallbibl.) 

125-127 - Aan Joh. Henr. Heidegger (3) ; Groningae, Kal. 
Feb.?, 5/15 Feb. 1663, 21 /11 Apr. 1664. 

(Ms . F 84, nr 27; Ms. B 9, nr 20 en nr 28). 

128-129 - Aan Joh. H . Hottinger (2); Groningae , 15/25 Jan. 1653, 
28 Jan. st. Jul. 1653. 

(Ms . F 51, nr 613 en nr 614). 

130 - Aan J. Zo II i c 0 f( f)e r; Groningae, 27 Nov./7 Dec. 1656. 
(Ms. F 70, nr 262). 

b - Aan M aresius 
LEIDEN (Univ .bibl.) 

1 - Van Andreas Colvius, Dordrecht, 14 Oct. 1631 (B.P.L. 
293B) . 

2 - Van Joh. Polyander de Kerckhoven; Leide, 4 Nov. 1642 
(B.P.L. 297, fol. 71). 

Het adres ontbreekt. De brief is een begeleidend schrijven, dat Polyander heeft ge
schreven onder een advies der Theol. faculteit over de Lieve-Vrouwe-Broederschap te 
's Hertogenbosch (verg. S. Maresius, U/tima patientia etc., 1645, p. 143-145). Dit advies 

, komt niet voor bij Dr A. Eekhof. De Theologische Faculteit te Leiden in de 17de eeuw. 

3, 4 - V an A n d rea s R i vet (2), La Haye. 13 Juin style nouv. 1643; 
Amsterdam, 10 Juillet 1643 (B. P. L. 297, fol. 90, 96. Minuten of copieën) . 

Adressen ontbreken, doch de inhoud der brieven wijst uit dat ze voor Maresius 
bestemd waren. 

GRONINGEN (Univ.bibl.) 

5 - Van Joh. Dur a e u s; Amsterod. ad d. 25 Jan./4 Febr. 1657. (Ms. 
nr 36). 

Zie Dr J. Lindeboom, in Ned. Arch. v . Kerkgesch., N.S. XVI, blz. 263. 

GENEVE (BibI. pubI.) 

6 - Van de V énerable Compagnie te Genève; Genève, ce 1/11 
de May 1662 (Inv . Mss. , 434 Minuut). 

c - Met betrekking tot M aresius 
ARNHEM (Rijksareh.) 

1 - Van Gis b. V 0 e t i u s aan de Dep u t a ten der Gel der s c h e 
synode; Ultraject , Eid. Dec. 1646 (Areh . van de Geld. syn., nr 70) . 

GRONINGEN (Rijksarch.) 

2 - Van J. A I tin 9 aan curator J u I sin 9 h a; 13 Febr. 1669 (Stukken 
nr 52, fol. 491). 
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LEIDEN (Univ .bibl.) 

3 - Van P . du Moulin aan A. Rivet; de Sedan. ce 16 de Fevrier 
1633 (Rivetiana: B . P. L. 282, fol. 152) . 

4 - Van de pre dik a n ten der N ede r 1. k e r k teM a ast r i c h t 
(Philippus Ludovicus en Johannes Brelius) aan A n d rea s R i vet; niet 
gedateerd (Dec. 1634?) (Rivetiana: B. P. L. 282, fol. 139s). 

5 - Van de Th eo I. f a c. teL e i den (Jacobus Triglandius p. t. De
canus) aan A. Rivet; Leidae, 25 . Junii 1646 (Rivetiana: B . P . L., 282, 
fol. 143) . 

6 - Van 0 e I e c her p ier e aan D . de W i I hem; 29 Mart. sive III 
Kal. Apr. 1643 (B. P. L.. 293 A). 

7, 8 - Van Florentius Schuylius aan De Willem (2) ; Syl
vaeducis , 6. Junii 1646; 22 Novemb. 1646 (B. P. L.. 293 A). 

UTRECHT (Gemeente-arch.) 

9 - Van Carolus de M ae ts aan ongenoemde; Ultrajecti VI 
Kal. Mai 1646 (Cat . BibI., Suppl., nr 157). 

C - ARCHIVALl A 

Van de volgende archiefstukken heb ik gebruik gemaakt : 

I - K e r kei ij k e h a n d s c h rif ten 

a - ARNHEM ( Rijksarchief) 

Acta Synodi Gelriae. 1645- 1648 (Areh. van de Geld. Syn., nr 1) . 
Strijd tusschen Geref. leden van de Vrouwenbroederschap te 's Hertogen

bosch en den predikant Lemannus. 1644 (alda ar, nr 68). 
Brief van Henricus Conradi over het uitstel der synode enz. (aldaar, nr 69) . 
Strijd van Voetius en Maresius (aldaar, nr 70) . 

Duker heeft voor zijn biographie van Voetius de bovengenoemde stukken niet 
gebruikt. 

b - 's GRA VENHAGE (Oud-syn. arch.) 

Acta Synodi Provo Gron .. 1643- 1674 (vol . Il. lIl). 

c - GRONINGEN ( Arch. Ned. H erv. Gem.) 

Acta Consistorii . 1643-1673 (vol. Il. lIl) . 

d - GRONINGEN (Arch. ProVo Kerkbestuur) 

Het Boeck der Notulen D.D. Deputatorum Syn. Volumen 1. Aenvangende 
met den jare 1637 en eyndigende met den jare 1682. 

Deze Notulen zijn aangelegd volgens besluit der synode van 1637. art . 38. 

V an deze belangrijke bron heeft Wumkes voor zijn monographie over De G eref. 
Kerk in de Ommelanden geen gebruik gemaakt. 

Maresius 4 
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e ~ 's HERTOGENBOSCH (Arch. de rEgl. Wall.) 

Resolutions du Consistoire de rEgl. Franchoyse de Bois Ie ducq. I 
(1633-1648 ). 

f ~ LEIDEN (Bibi. Wall.) 

Livre des Actes depuis ran 1601 (A) ; - depuis l'an 1658-1671 (B) 
(D. W . A. 11 en 12) .58 ) 

Deze folianten bevatten de Papiers originaux der Waalsche synoden. waaronder zich 
O.m. belangrijke stukken bevinden omtrent de kerken van Maastricht en de landen van 
Overmaas. 

Résolutions et lettres interresantes touchantes la fondation et l'erection 
de rEgl. Franc. à Leuwaerden (1653-1662). - (A.W., A. 4). 

Livre des Resolutions Consistoriales de l'Eglise Wallonne de Leeuwarden I 
(A.W., A. 5) . 

Deze archiefstukken zijn thans te Leiden. omdat Leeuwarden behoort tot de .. Eglises 
éteintes." 

g ~ SEDAN (Arch. du Cons. de rEgl. réformée) 

Livre du Consistoire commencé Ie premier jan vier 1615 ( -1637). 
De foliant heeft ernstig van het vocht geleden; de tekst is echter over het ge\leel 

nog goed leesbaar. 

1I - Handschriften in verband met de Academie 

a ~ GRONINGEN (Rijksarch.) 

Archief van Curatoren der Hoogeschool te Groningen: 

Protokol 1 ~ Afschrift 1611-1699 (Nr 1). 

Archief van den Senaat der Hoogeschool te Groningen : 

Acta Senatus Academici (Nr 1 a, h, c, d). 
Leges (Nr 8) . 
Academieboek (Nr 28) . 
Ligger van de graven in de Broer- of Academiekerk (Nr 51) . 
Acta Theol. Fac. (Nr 58a) . 
Brieven (Nr 82). 

b ~ LEIDEN (Univ.bibl.) 

Archief van Curatoren der Leidsche Universiteit : 
Resolutien Curatoren . 1673 (Nr 26) . 

III ~ H a n d s c h rif ten van het R ij ken van Gem een ten 

a ~ . s GRA VENHAGE (Alg. Rijksarch.) 

Resolutiën Staten-Generaal 1633-1636. 
Lias Maastricht 1632-1640 (Arch. Staten~Generaal, nr 5383, 5384, 

5385). 
Resolutiën Raad van State 1637 en volgende jaren. 

58) Hiervan is te onderscheiden Livre synodal contenant les articles résolus dans les synodes 
des Eglises WallonTles des Pays Bas. Tome premier 1563-1685. 1896. 
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b - GRONINGEN (Gem.arch.) 

Resolutiën 1643 en volgende jaren. 

c - GRONINGEN ( Rijksarch.) 

51 

Foliant (Stukken , nr 52) met papieren van uiteenloopenden inhoud, waar~ 
van hier in aanmerking komen : 

Stukken over de kwestie-Go Udink (fol. 70, 269- 271 ); 
Stukken over de kwestie Maresius-Alting (fol. 398- 591) ; 
Advies der Theol. Faculteit inzake den doop van Roomsche kinderen 

(fol. 386-391) . 

Rekeninghe van den rentmeester anno 1673, 1675 en 1689 (S 71-118, 
122, 148) . 

d - MAASTRICHT (Gem.-arch.) 

Raadsnotulen 1619 tot 1646 (Nr 23) . 
Missivenboek. Register ingek. en uitg. brieven 1616-1645. 
Registre de tous les enfanz qui ont este baptises en I'Eglise francoise 

recueillye dans ceste ville de Maestricht depuis Ie Mois de Novembre de 
r an 1632, et premierement. 

Registre de tous les mariages qui ont estés celebres en reglise de Maes~ 
tricht depuis Ie 8e jour de Janvier 1634. 

e - MÉZIÉRES (Arch. départementales des Ardennes) 

Registre des maria ges qui ont este célébrés en rEgl. chrestienne et réformée 
de la ville de Sedan, 1628 (Série E suppf.t ); 

Registre des baptesmes etc., 1629 (Serie E suppl. r). 

f - PARIS ( Bibl. Nat.) 

Actes des synodes provo des eglises reformées de I'Isle de France, Picardie . 
Brie, Champagne et pays Chartrain , 1623, 1625, 1627 (Fonds fr. 20962, fol. 
2, 133-137; 20964, fol. 5-7). 

D eze A ctes zijn geen eigenlijke Acta, doch rapporten van den politieken commissaris, 
aan den koning uitgebracht; ze zijn zeer beknopt. 

Afschriften vindt men in de Bibl. de la Soc. du Prot. Français (ColI. Auzière; M ss. 
nr 563 1, fol. 15 S ., 20 S ., 31 ss.) 

9 - UTRECHT (G em.-arch. ) 

Notulen Utr. vroedschap, 1645 en volgende jaren. 

Verschillende stukken, handelende over de kwestie tusschen Maresius en 
Voetius en Nethenus (Arch. Bank van leening, verg . Cat. van bij het stads~ 
archief bewaarde archieven IJ. nr 1216) . 

IV - R e c h ter I ij k een not a r i e el est u k ken 

a - GRONINGEN (R ijksarch.) 
Protocol van civiele zaken van het gericht van Selwerd (JVa 13) . 
Rechterlijk archief (lIl x 37) . 
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b - PARIS ( BibI. Nat., réserve) 

Testament mutuel de David Des Marets et Madeleine Vauquet; 23 Sept. 
1647 (Coll.-Morel de Thoisy , tome 237, fol. 230 s.). 

Testament de Charles Desmarets; 9 Sept. 1659 (l .c., tome 237, fol. 340 ss. ). 
Transaction (tusschen Charles en Samuel Desmarets ); 15 Sept. 1659 (l .c., 

tome 236, fol. 112) . 
Factum de Samuel Desmarets contre Ie testament de Charles Desmarets; 

1659 (l.c., tome 236, fol . 99 ss.). 

Zie M. Prévost. Inventaire des mss. de la collection Morel de Thoisy (BibI. nat.). 
Paris. 1924. p. 359. 360. 

D - ANDERE BRONNEN 

Voor de overige bronnen. waaruit geput werd. mag ik wel verwijzen naar 
de Litteratuurlijst. aan het einde van deze biographie opgenomen. 59) Het 
zal echter noodig zijn. op een gedeelte er van . in verband met hun bijzonder 
karakter. opzettelijk de aandacht te vestigen. 

In de eerste plaats heb ik soms gebruik gemaakt van geschreven materiaal. 
Als zoodanig vermeld ik: 

1 - Jean Baptiste Maurice. seigneur de Sachy. Vies des hom mes illustres 
de la comté de Ponthieu, contrée de la province de Picardie, au diocèse 
d'Amiens, t. V .. fo!' 59 v°-66 V O (Bibi. comm. d'Abbeville; Ms. , nr 34). 

Van veel beteekenis is dit artikel niet: slechts voor wat de afkomst van Maresius 
betreft heeft het de waarde van een bron. 

2 - Le P. Norbert. Histoire chronologique des villes et principautés de 
Sedan, Raucourt et Saint-Menges (Bibi. munic. de Sedan. Ms.). 

Ik maakte gebrUik van een getrouwe copie. door bemiddeling van Pasteur M. Mous
seaux te Sedan. Over Maresius bevat het manuscript slechts sobere gegevens. 

Zie D. Bourchenin. Etude sur les Académies Protestantes en France, p. 476. 

3 - Collection des fiches (Bibi. Wall., Leiden) 
In deze verzameling zijn alle gegevens uit de doop- en huwelijksboeken van de 

Waalsche kerken in ons land en van sommige Fransche kerken in het buitenland op
genomen. 

4 - Collection-M irandolle (Bibi. Wall., Leiden). 
Deze verzameling van fiches bevat materiaal. ontleend aan actenboeken en andere 

bronnen der Waalsche kerken. met verwijzing naar de plaatsen . 

59) Volledigheidshalve noem ik hier eenige Alba amicorum. waarin Maresius ' naam 
voorkomt; n.l. die van Johan van de Poele (Maatsch. Ned. Letferk. Leiden; Mus. Cats. hs. 
nr 70, fol. 25), van Arnoldus Moonen (Univ . BibI., A'dam; Album Moonen, p. 60) , van 
Joannes Leonardus Blasius (Univ. BibI., A'dam; V-J 50, p. 164), van Marcus Pels (ver
meId in Rijdr. tot de Gesch. en Oudheidk. inzonderheid van de provo Gron., VII. 1870, 
blz. HO v.) en van Paul Csernátoni (Geref. BibI., Sárospatak, blijkens welwillende mede
deeling van Prof. Dr J. Sebestyen). 
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5 - E . H . Bergsma. Korte historie der Walsche gemeente en kerken
raad binnen Leeuwarden van 1653 tot 1788 (Bibl. Wall ., Leiden: M s.) . 

6 - Origo litis inter D . Gisbertum Voetium et Samuelem Maresium 
(Gem .-arch., Utrecht. verg. Cat.-Bib!" nr 437). 

Dit papier. v an de hand van C. Booth. is van weinig beteekenis; het bevat geen nieuwe 
gegevens. 

7 - Journaal van Geert Uding . 1662- 0ct. 1665 (Rijksarch .. Gro
ningen) . 

Zie M . G . de Boer. De woelingen in Stad en Lande in het middel! der zeventiende 
eeuw. Groningen . 1893. 

In de tweede plaats is het mij mogen gelukken sommige gedrukte bronnen 
voor dit tijdperk op te sporen. naar welke bijv. Duker tevergeefs heeft gezocht. 
Het zijn : 

1 - I s a a ciC h a ban a ei gymnasia rchae Sylvaeducensis Epistola 
confutatoria atrocissimarum calumniarum. et ineptarum exprobationum 
Sa m u e I i s Mar e s i i professoris Groningani. Uitrajecti . apud J 0 -

annem à Waesberge. anno 1647. ( 55 p . ) _ 8° . 
**Dr Williams's D br., London. 

2 - Mar tin i S c h 00 c k i i Necessaria et modesta defensio pro 
veritate. ac innocentia sua . in caussa inter eum ac Rever. Doctorem 
V 0 e t i u m controversa primo à variis. occuJtis susurris . nuper vero in 
gratiam Rever. V 0 e t i i ab ejus filio libeJlo vaJde contumelioso oppug
nata. Groningae typis Joh a nni s N i c 0 J a i typographi . Anno 1646. 
(68 p . ) - 8°. **UnilJ.bibl. , Marburg. 

3 - P a u J i V 0 e t I. C. C. Philosophiae in Acad. UJtrajectinä Professo 
ordinarii Pietas in parentem. contra uJtimam impotentiam Sa m u e J i s 
M a r e s i i professoris Groningani. Ultrajecti . apud W i I hel mum 
Str i ck MDCXLVI (VIII , CLXIV p .) - 8° . **Univ .bibl., Leipzig. 

4 - Sa m u e I i s Mar es i i Professo et p. t . Rectoris A cad . Groning .
Omland. Tribunal iniquum in causa Cartesio-Schoockiana ex regulis iuris 
et aequi examinatum a P a u I 0 V 0 e t r.c. et Philosoph . in Acad. 
Ultraject. Prof. ordin. Accedit responsio ad postremum Maresii libeJlum, 
cui tit . Bon a e f i dei etc. Ultrajecti, apud Jo a n n e m à Wa e s
be r ge, Anno CIJIJCXLVI (XVI , 240 p. ) - 8°. 

**Univ.bibl., Preiburg. 

5 - Sa m u e I i s Mar e s i i Prof. Groningani , Causae desertae 
brevis delineatio. Ultrajecti , apud Jo a n n e m à Wa es b erg e, anno 
CIJIJCXLVI (30 p . ) - 8°. **Bodl . Dbr., Oxford. 

Dit pamflet is van de hand van Paul V oet. gelijk blijkt uit het opschrift: S amueli 
Maresio, P. Voet S. (p . 3), alsmede uit den inhoud. Ten onrechte vermeldt de catalogus 
der Bod!. Library het onder de werken van M aresius. 
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Heb ik hiermee verslag gegeven van mijn bronnen . zoo rest mij nog als 
laatste onderwerp voor deze Inleiding de kwestie der in de e I ing. 

Maresius' leven laat zich. tengevolge van zijn overgang uit Frankrijk naar 
de Nederlanden. in twee groote tijdperken onderscheiden . waarvan het laatste. 
in het jaar 1632 begonnen. verreweg het belangrijkste is geweest. In het 
eerste gedeelte van mijn studie zal ik dan hebben te schetsen Maresius' af~ 
komst en jeugdjaren. zijn studietijd. zijn werkzaamheid als predikant te Laan 
en vervolgens als hoogleeraar~predikant te Sedan . De tweede periode omvat 
zijn arbeid als predikant te Maastricht. als predikant-hoogleeraar te 's Her~ 
togenbosch en als hoogleeraar-predikant te Groningen. 

De gang van mijn levensbeschrijving is hiermee vanzelf aangegeven . 
Eenige moeilijkheid levert de vraag op. hoe en in welk verband Mare
sius' geschriften ter sprake gebracht moeten worden. De gebruikelijke 
indeeling in leven en werken kan mij in dit geval niet bevredigen. Zijn 
werken zijn meerendeels gelegenheidsgeschriften geweest. welke in het 
nauwste verband stonden met zijn eigen persoonlijke omstandigheden en met 
de omgeving. waarin hij op het betreffende oogenblik vertoefde. Zij worden . 
mijns inziens. dan ook het best niet afzonderlijk. doch in samenhang met de 
gebeurtenissen van de periode. gedurende welke zij zijn opgesteld. besproken. 
Wel blijft dan het bezwaar bestaan. dat op deze manier aan de dogmatische 
werken geen voldoende recht wedervaart. Maar overwegend is dit. dunkt 
mij . niet. Immers bij deze studie zit niet in de eerste plaats de bedoeling voor. 
om een dogma~historische bijdrage te leveren. Bovendien is het voor mij zeer 
de vraag. of een uitvoerige uiteenzetting van Maresius' beschouwingen. gelijk 
die bijv. door Van Itterzon over Gomarus is gegeven . wel de moeite zou 
loonen. Een dogmaticus met een geheel eigen cachet is Maresius zeker niet 
geweest. en wilde hij ook zelf niet zijn. 

Een gevolg van deze methode is. dat sommige hoofdstukken in sterke 
mate zijn uitgedijd. Inzonderheid met het hoofdstuk. dat de Groningsche 
periode behandelt. en dat toch al niet minder dan dertig levensjaren van 
Maresius omvat. is dit het geval. Dit bezwaar is echter voldoende te onder~ 
vangen door een behoorlijke onderverdeeling toe te passen . 

Omdat de bronnen. waaruit ik heb geput. voor een belangrijk percentage 
zeldzaam zijn. ben ik niet scheutig geweest met het geven van aanhalingen . 
Mee daardoor was het niet te verhinderen. dat de noten in dit werk een 
grooten omvang hebben gekregen. Citaten uit de gebruikte brieven zal men 
echter slechts spaarzaam aantreffen. In de meeste gevallen meende ik met 
een korte verwijzing er heen te kunnen volstaan. omdat de brieven onder de 
Bijlagen zijn opgenomen en dus gemakkelijk zijn na te slaan. 60) 

In het laatste hoofdstuk geef ik eenige samenvattende beschouwingen over 
karakter. vroomheid en beteekenis van Maresius. 

Behalve de onuitgegeven brieven van en aan Maresius heb ik in de Bijlagen 
ook de voornaamste brieven van derden. welke met het oog op zijn levens-

00 ) Ik wijs er op. dat de inhoud dezer brieven niet geheel door mij is verwerkt. Dit is 
alleen gebeurd. inzoover deze op Maresius zelf rechtstreeks betrekking heeft . 
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geschiedenis bijzondere beteekenis bezitten. opgenomen. 61) Voorts hebben 
daar een plaats gevonden de missives. welke door den Franschen kerkeraad 
te Maastricht, onder leiding van Maresius, zijn gericht aan de Staten-Gene
raaI 62) en aan de synode der Waalsche kerken; 63) het advies. door de 
Theologische faculteit te Leiden inzake de Bossche broederschap verstrekt; 64) 

alsmede de attestatie, welke de Waalsche synode van 1643 aan Maresius, 
bij diens vertrek naar Groningen , heeft verleend. 65) Eindelijk heb ik daar 
eveneens de resultaten van mijn onderzoek naar Maresius' geslacht 66) en 
naar zijn portretten gegeven. 67) 

61) Dit zijn de brieven, vermeld onder B 11 c, nr I , 2, '4 en 6. 
62) Deze missives komen voor in: Lias Maastricht, vermeld onder C 111 a . 
63) Deze missives bevinden zich in: Livre des Actes A. vermeld onder elf. 
64) Zie onder BIl b, nr 2. 
65) Deze attestatie komt voor in: Livre des Actes A (zie noot 63) . 
66) Als bewijsstukken zijn daarbij opgenomen de gegevens. vermeld onder III e en IV b. 
67) Bij mijn verwijzingen geef ik gewoonlijk verkorte titels. Wat Maresius ' eigen werken 

betreft, noem ik tevens het jaar van verschijning , zoodat men gemakkelijk in mijn biblio
graphische lijst (Zie hierboven) de nadere gegevens kan vinden; ter plaatse, waar het ge
schrift als zoodanig wordt behandeld, noem ik tevens het nummer, waaronder het in bedoelde 
lijst voorkomt, er bij. Voor de overige gedrukte bronnen en litteratuur kan men de volledige 
titels naslaan in de Lijst van gebruikte litteratuur. welke aan het slot van mijn boek is op
genomen. 





EERSTE DEEL 

IN FRANKRIJK 





HOOFDSTUK 11 

JEUGD EN STUDIEJAREN 

- Afkomst en Jeugd. 

Samuel Desmarets 1) is op den negenden Augustus 1599 geboren 2) te 
Oisemont. een klein stadje in Picardië. dat in dien tijd zetel was der praefec
tuur van Vimeux. gelegen Westelijk van Amiens en ten Zuiden van Abbe
ville. in het gebied tusschen de dalen van Somme en BresIe. Zijn vader ver
vulde in dit kanton. welks jurisdictie. naar hij zelf later tegenover Voetius 
zou opmerken. zich verder uitstrekte dan de provincie Utrecht. 3) een aan
zienlijk rechterlijk ambt. en was tevens koninklijk commissaris voor de vloot 
ter Noordzee. 4) David Desmarets. gelijk hij heette. heer van Féret. bewoog 
zich daarmee in de lijn van onderscheidene voorvaders. die soortgelijke be
trekkingen hadden bekleed te Dieppe en te Gamaches. 5 ) Van grootere be
teekenis voor de toekomst van den jongen Samuel was echter. dat hij vast
hield aan nog een andere traditie . ingezet door zijn vader Lambert Desmarets. 
De laatste had zich namelijk indertijd aangesloten bij de Reformatie: wij 
vinden hem in 1562 genoemd als ouderling te Montcornet. ij) Ditzelfde kerke-

1) Den naam Samuel heeft hij ontvangen naar een oom van moederszijde. Samuel 
Vaucquet; verg. Etfigies, p. 138. In de origineeIe stukken van dien tijd wordt de naam ge
speld : Desmarets. Desmaretz of Desmarests. doch in den regel niet: des Marets; verg . A . de 
Visme. Registces de rEgl. protest . d'Oisemoni, p. 37. Voor Maresius ' familierelaties verwijs 
ik naar Bijl. I I. 

2) Volgens schriftelijke mededeeling van den Maire van Oisemont moet de geboorte-acte 
van Samuel aldaar berusten; het is mij echter niet mogen gelukken een afschrift machtig te 
worden. Samuel was de vierde der kinderen. Ouder waren Charles. Catherine en GabrielIe. 
Na hem zijn nog geboren Elisabeth. Madeleine en Isaac. terwijl twee andere kinderen heel 
jong moeten gestorven zijn; verg. Ettigies, p. 135. 

3) Verg. Maresius. Bonae fidei sacrum, 1646. p. 59. 
4) Etfigies, 1654. p . 134. geeft van hem de volgende betiteling: Avimontii ejusque Com

mendae Praetor sive Juridicus ordinarius; Baronatus item Chepiensis. Sancti Maxentii alio
rumque pagorum Judex Civilis et Criminalis; in Regia Praefectura Vimacensi Jurisconsultus 
et Causarum Actor eximius. et Notarius Regius. Regisque Christianissimi. Rerum Mariti
marum in Occiduo Mari Commissarius. In de huwelijksacte van zijn zoon Samuel wordt hij 
betiteld als .. commissaire pour Ie roy es armées na valies de I'océan" ; zie Bijl. I 2. Verg. ook 
Maresius. Bonae [idei sacrum, 1646. p. 59; en Quaestionum ... . D ecisio academica, 1648. 
Dedicatia. 

5) Verg. l.I. , p. 134: Maresii inter suos M a jores. Depenses Praefectos. Gamachiensesque 
CastelIanos. possunt numerare. 

6) Verg. O. Douen. La R éf . en Picardie, in Bull. du Prot. franç. , VIII. p. 412. Maresius 
zegt in Ef{igies, p. 134. van zijn grootvader : .. Civis Blangiacensis honoratus et opulentus 
Senior fuit in Ecclesia Domestica Principis Porciani. sub auspiciis Reformationis." 
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lijk ambt zou ook zijn zoon David te Oisemont zich zien toevertrouwd. na 
tezamen met enkele anderen voor de institueering eener Gereformeerde kerk 
gezorgd te hebben. 7) 

Een niet minder gunstig getuigenis kon Maresius later omtrent de afkomst 
zijner moeder afleggen. Magdelaine of ook Madeleine Vaucquet toch. die 
uit Abbeville geboortig wf s en geparenteerd aan de voornaamste kooplieden 
dier stad. 8) had ook wel Roomschen in haar naaste familie. maar tevens een 
vader. die onder de Gereformeerde geloofsgenooten in zijn woonplaats -
hij was rechter te Sanmauvizium - vooraanstond. Van dezen grootvader. 
Jehan Vauquet. heeft Maresius uit zijn jongensjaren nog een levendige 
herinnering bewaard : hoe de eerbiedwaardige grijsaard. ondanks zijn 93 of 
94 jaren nog frisch naar lichaam en geest. gewoon was om de godsdienst
oefeningen bij te wonen. en om zijn talrijke kleinkinderen op roerende wijze 
tot een vroom en deugdzaam leven op te wekken. 9) 

Van ouders. die zelf op deze wijze waren opgevoed en blijkbaar den Heere 
van harte vreesden . laat het zich verstaan. dat zij ten opzichte van dezen twee
den zoon. geboren kort na de afkondiging van het voor de vrijheid van den 
Gereformeerden eer_edienst tamelijk gunstige edict van Nantes. de begeerte 
opvatten . om hem te mogen bestemmen voor het predikambt. 10) Van jongsaf 
hebben zij deze gedachte aan hun Samuel bijgebra~ht . op een wijze. welke 
misschien niet ongevaarlijk is geweest voor den lateren man. wiens gevoel 
van eigenwaarde eenigermate aan overbelasting heeft geleden. Als knaap 
vinden wij hem althans onder zijn speelmakkers reeds de rol van .. pastor" 
innemen. 

Intusschen zullen de ouders wel eens aan de vervulling van hun hartewensch 
getwijfeld hebben. Want de jonge Samuel bleek een zwak gestel te hebben. 
Hij moest zijn maaltijden vrijwel uitsluitend met melk en boter doen ; andere 
spijzen kon hij niet verdragen . terwijl vruchten niet naar zijn smaak 
waren. 11) Van tijd tot tijd was hij genoodzaakt een paar weken aaneen in 
bed door te brengen . 

Deze ongesteldheid . die gelukkig van tijdelijken aard bleek te zijn . heeft 
er toe bijgedragen . om zijn speellust te temperen. 12 ) Samuel. begaafd van 
aa'nleg en leergierig genoeg . vond. nog jong. bevrediging in het leeren lezen 

7) Verg . Bonae (wei sacrum, 1646. p. 59. 
8) Verg. J. B. Maurice. Vies des hommes ilIustres de la comté de Ponthieu, confrée de la 

province de Picardie, au diocèse d'Amiens, t. V. fol. 59 voo 
9) Verg . Effigies, p. 134. 
'10 ) V erg . Etfigies, p . 135. Zie ook Concordia disco cs, 1642. Il . p. 560. waar hij omtrent 

zijn afkomst zegt: Satis est me ex ea esse familia . quae in medioeri eonditione et supra 
infimam plebis faeeem semper honestatem et probitatem profe s~a est. euique Dei beneficio. 
suppetiit quoque ex bonis fortunae. quantum opus fuit ad suos in honestis conditionibus. 
etiam saeeularibus. colloeandos. 

11) V erg . l.I ., p. 135: Puer earne elixä vesei non poterat. nee jure. nee ullis oleribus; et 
semper oeeulta quadam antipa thia . poma. pyra . eerasa. fraga et id genus delicias puerorum. 
ita est aversatus. ut in hune diem nihil ex illis queat degustare. 

12) Verg . l.I., p. 135: . . .. ut difficilius fe re ab iIIis occupationibus (n.1. lezen. schrijven 
enz. ) abduceretllr lusus ergo. quam ali i sol ent à IllSU ad illa magis seria revocari. 
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en schrijven en zelfs in het zich eigen maken van de eerste beginselen der 
Latijnsche taal. Vóór het ingaan van zijn achtste jaar had hij den Bijbel al 
tweemaal geheel doorgelezen. 13) 

Natuurlijk moet hij bij deze oefeningen eenige leiding hebben genoten, 
maar of die van nog anderen dan enkel van zijn ouders is uitgegaan, is ons 
onbekend. Wel weten wij, 14) dat hij later, tot zijn dertiende jaar toe, onder~ 
wijs heeft gehad van den predikant. die sedert 1603 zijn pastoralen arbeid 
onder de Gereformeerden te Oisemont en omgeving verrichtte. 15) Dit was 
Esaïe Blanchard, 16) volgens Maresius niet enkel een kundig theoloog, doch 
ook behoorlijk thuis in de humaniora. Onder diens leiding werd SamueL 
tezamen met eenige zoons van edellieden, 17) bekwaamd in de kennis der 
oude talen. In vrij korten tijd maakte de knaap zoodanige vorderingen, dat 
hij het Grieksch aardig kon begrijpen, en zichzelf in het Latijn behoorlijk 
wist uit te drukken. 

Een teleurstellende ervaring was het echter voor zijn vader, die zelf een 
echt muziekminnaar was, te moeten merken, dat zijn zoon in het geheel niet 
van muziek hield. Ook bleek hij geen aanleg te hebben voor een kunst. waar~ 
in, naar de opvatting dier dagen, ieder beschaafd mensch min of meer be~ 
dreven behoorde te zijn, namelijk voor poëzie. 18) Het schijnt. dat hij een
zijdig intellectueel was aangelegd. 

De door zelfwerkzaamheid en onder goede leiding bereikte resultaten maak
ten het langzamerhand noodzakelijk voor verdere opleiding van den begaaf
den knaap zorg te dragen. Het behartigen van deze zaak was aan vader 
Desmarets, zelf een man van eruditie, ook uitnemend toevertrouwd. Kosten 
noch moeite heeft hij gespaard , om zijn zoons een behoorlijke academische 
opleiding te verschaffen. 19) Zijn oudste zoon, Charles, tien jaar ouder dan 
SamueL 20) had juist zijn studietijd beëindigd. 21) Hij keerde, na eerst in 
Heidelberg gestudeerd te hebben 22) onder den vermaarden rechtsgeleerde 

13) Een mooie illustratie bij de opmerking van J. Pannier, L'égl. Réf. de Pa ris. 1621-1629, 
1. p. 467 s .• dat terwijl het met het onderwijs lang niet overa l in orde was. toch de kinderen der 
Gereformeerden thuis wel leerden lezen . 

14) Verg. I.l.. p. 136. 
15) L. Rossier, Histoire des Protestants de Picardie, p. 132 s., vertelt, op grond van authen

tieke bescheiden, van den tegenstand, dien de sieur De Bernapré te overwinnen had om 
vrijheid van publieke exercitie van den eeredienst te Oisemont te verkrijgen. - Oisemont 
werd opgenomen in de lijst van kerken door de synode van Gap (1603), verg. Aymon, Syn. 
Nat .• I, p. 287. 

16) Blanchard is daar predikant geweest van 1603 tot 1626; verg. A. de Visme, l.c .• 
p. 37. Zie over hem France Protest. 2, 1I, col. 604. 

11) Een hunner was een zekere De Haucourt, die in 1638 te Amiens ter dood veroordeeld 
zou worden; verg. Maresius aan Rivet. I Dec. 1638 (zie Bijl. III 36) . 

18) Mij is dan ook geen enkele dichtregel van Maresius bekend geworden; in Alba ami
corum heeft hij gj!woonlijk een spreuk geschreven. 

19) Maresius erkent dit met dankbaarheid tegenover zijn broeder Charles in de opdracht 
van zijn Ultima Patientia, 1645. 

20) Verg . Maresius, I.l., Dedicatio; ook: Effigies, p. 135. 
21) Verg. Eftigies. p. 136; zie over Charles Desmarets France Protest. 2, V, col. 320. 
22) Hij werd daar ingeschreven in April 1609 als: Carolus de Mares. de Picquardie 

apres d'Abeville ; verg. G. Toepke, Matrikel der Univ. Heidelb .. S. 243 . 



62 JEUGD EN STUDIEJAREN 

Denis Godefroy. 23 ) en vervolgens te Orleans het licentiaat in beide rechten 
behaald te hebben. naar de ouderlijke woning terug. Hij zou zich thans bij 
het Parlement in Parijs als advocaat laten inschrijven. Dit was een geschikte 
gelegenheid om tegelijk den jongeren broeder mee te zenden . die in datzelfde 
Parijs verschillende Collèges zou kunnen bezoeken. 

Dat zij de bedoelde beslissing van te voren behoorlijk hebben over~ 
wogen. mogen wij van deze beslist Gereformeerde ouders zeker aannemen. 
Want er waren niet geringe geestelijke gevaren verbonden aan het gaan 
naar die Parijsche Collèges . welke in min of meer verwijderd contact stonden 
met de Sorbonne en zoo goed als geheel in Roomsche handen waren. Was 
het niet gebeurd. dat men daar pogingen had aangewend. om leerlingen . 
gelijk bijv. den zoon van Casaubonus was overkomen. het geloof te doen 
afzweren? Geen wonder dat verschillende synodes tegen die Roomsche 
scholen gewaarschuwd hadden. en zelfs strenge bepalingen opgesteld ten 
opzichte van degenen. die hun kinderen er toch heenzonden. 24) De kerken 
waren er echter tegelijk op uit. in de bestaande behoefte aan voorbereidend 
hooger onderWijs zooveel doenlijk te voorzien. Zoo sprak de synode van 
Privas (1612) uit. dat elke provincie haar eigen collège zou hebben; 25) en 
in werkelijkheid telde Frankrijk. naast de collèges. die aan elke Academie 
waren verbonden. reeds onderscheidene zelfstandige inrichtingen van dien 
aard. Ook Picardië bezat. tezamen met de provincies Isle~de~France en 
Champagne. in elk geval sedert 1609 zulk een collège te Clermont. 26 ) 

Toch heeft Desmarets zijn zoon niet naar CIermont gezonden noch naar 
Sedan of Montauban of La Rochelle 27) of een der overige Gereformeerde 
collèges. Clermont zal wel zijn uitgevallen uit oyerweging dat de zaken daar 
niet al te goed wilden vlotten. En vermoedelijk heeft bij de beslissing wel het 
zwaarste gewicht in de schaal gelegd de omstandigheid. dat Samuel. door 
naar Parijs te gaan. onder het directe toezicht van zijn oudsten broeder 2~) 
zou blijven. 29) 

In den nazomer van 1612 heeft onze Samuel Oisemont verlaten. om in 
Parijs een aanvang te maken met zijn studiën. 

23) Zie Haag. France Prot .• V. p. 283-288. en Ch. Borgeaud. Acad. de Ca/vin, p. 
282-290 (met portret). Hij leefde 1549-1622; was prof. te Genève en later. vanaf 1600. 
met een onderbreking van enkele jaren. te Heidelberg. 

24) Verg. D. Bourchenin. Etude, p. 64. n. 2. De daar aangehaalde besluiten zijn wel afkom
stig van synodes van Haut Languedoc. maar zijn ongetwijfeld typeerend voor heel het 
Gereformeerde Frankrijk. 

25) Verg. Aymon. Syn. Nat., I. p. 435. 
2G) Verg . D. Bourchenin. Etude, p. 67; een andere opgave (bij Quick) noemt het jaar 

1607. - Verg . voor het gedeelte over de collèges : l.c. p. 54-85; alsmede J. Pan nier. L'égl. 
réf. de Paris, 1610- 1621, p. 143-145. - Laatstgenoemde spreekt ook over de pogingen. 
ingesteld door de provo syn. van Charenton (1613). om te geraken tot oprichting van een 
eigen collège te Charenton. welke pogingen tot geen resultaat hebben geleid. 

27) Daarheen zonden de Parijsche Gereformeerden gewoonlijk hun zoons; verg. J. Pannier. 
l.c., p. 144. 

28 ) Welk coIlège deze indertijd had bezocht. heb ik Diet kunnen vinden. 
29) J. Pannier. l.c., p. 145. wijst er op. dat juist omstreeks dien tijd eenige maatregelen zijn 

genomen. waardoor de gewetensvrijheid bij de toelating tot de Parijsche collèges beter ge
waarborgd werd. 
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2 - In Parijs. 

Volle drie jaar heeft hij in Parijs doorgebracht, ijverig lessen nemende 
achtereenvolgens, of misschien deels ook tegelijkertijd, aan verschillende col
lèges. 30) Wat de letteren betreft, heeft hij onderwijs genoten van den Schot 
Thomas Dempster 31) aan het collège du PIessis en van Grangier 32) aan 
het collège d'Harcourt. Langer heeft hij zich beziggehouden met het Grieksch 
bij Guillon en met de Latijnsche welsprekendheid bij Théodore Marcile 33) 

aan het collège royal; terwijl hem tenslotte philosophisch onderricht werd 
verstrekt door Jean Crassot 34 ) aan het collège de la Marche en door Jean 
Cecile Frey 35) aan het collège des Grassins. 

Buiten deze sobere gegevens beschikken wij niet over nadere bijzonder
heden omtrent de Parijsche studiejaren. Alleen doet het groote aantal der 
collèges welke hij heeft bezocht, alsmede de wijze waarop Maresius er 
zelf van heeft verteld, vermoeden, dat hij geen inwonend leerling 
is geweest, doch als extraneus aan de verschillende lessen heeft deel
genomen. In dat geval ligt het voor de hand te veronderstellen, dat hij ge
durende dien tijd met zijn broeder Charles, die steeds ongehuwd is gebleven . 
heeft samengewoond. 36) 

Voor het overige kunnen wij vermoeden. dat de knaap, uit het provincie
stadje ineens midden in de grootsche wereld van Parijs verplaatst. heel wat 
indrukken te verwerken heeft gekregen. 37) 

30) Effigies. p. 136. vertelt: Aliquandiu Dempstero in PIessiaco. et Grangerio in Harcuriano 
Collegio docentibus literas Humaniores adhaesit; sed multo constantius Gui/lonio Linguae 
Graecae et Theodoro Marci/io Eloquentiae Romanae Professoribus Regiis in aula Camera
censi. Crassotium quoque in Marchiana Schola, et Janum Caecilium Frey in Schola Crassi
niorum. eximios turn Philosophos audivit. 

31) Verg . Nouv . Biogr. Gén .• t. XIII; hij leefde 1579-1625. 
32) Verg . Nouv. Biogr. Gén .. t. XXI; hij leefde 1576-1643. en was van 1605-1615 

principal en régent de rhétorique aan bovenvermeld collège. 
33) Verg. Nouv. Biogr. Gén., t. XXXIII; hij leefde 1548- 1617. en was van afkomst een 

Nederlander (geb. te Arnhem); vanaf 1602 onderwees hij het Latijn aan het collège royal; 
na zijn dood werd hij als zoodanig opgevolgd door den bovengenoemden Jean Grangier. 
Uit Pierre Valens. Marci/ii E/ogium. 1620. wordt dit getuigenis aangehaald: "C'était un 
petit homme d 'une physionomie spirituelle. d'un temperament robuste. et si attaché à J'étude. 
qu'iJ fut dix ans entiers sans sortir du collège du PIessis, oû i! enseignait." Zie ook Le coIlége 
de France (J530-1930). p. 22. 

34) Verg. Nouv. Biogr. Gén., t. XI ; hij onderwees de phiJosophie aan het collège de 
Sainte Barbe; hij stierf 14 Aug. 1616. 

35) Verg . Nouv. Biogr. Gén .• t. XVII; hij leefde 1580--1631 en was Zwitser van af
komst; hij was verbonden aan het collège Montaigu. en oefende tegelijkertijd de medische 
practijk uit. 

:lG ) Hiermee stemt overeen wat wij weten omtrent de latere verhouding tusschen beide 
broeders; verg. bijv. de Dedicatio van U/tima patientia. 1645. 

37) Dat hij zijn oogen en ooren inderdaad goed gebruikt heeft. blijkt uit wat hij zelf heeft 
verteld van een voorval. ergens op de Parijsche straten meegemaakt. met een verkooper van 
"niger pulvisculus," waaruit O.m. drukkers hun inkt bereidden: Hic enim in plateis habebat ane 
se suum filium, qui canorá voce identidem repetebat, Bon no ir à noircir. du noir. quibus 
verbis parentis sui merces et laudabat et venales extrudebat; ipse vero per antiphonam cum 
gravitate ludicra. excipiebat his verbis /enfant dit vray; quibus significabat vera esse quae 
filius suus diceret ; verg. Lingua abortiva. 1646. p. 6. 
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3 - In Saumur 

Zijn eerste theologische opleiding heeft Maresius te Saumur ontvangen. 
waar sedert 1599, later dan in de meeste andere Hugenootsche steden van 
Frankrijk, vooral door de zorgen van Philippe Duplessis-Mornay, 38) een 
Academie bestond, welke zich als Académie Royale mocht betitelen en de
zelfde .. privilèges. immunité's et garanties" genoot als de universiteiten des 
lands. 39) Waarom de keus juist op Saumur is gevallen, weten wij niet . 
Misschien zal de uitstekende naam van Franciscus Gomarus, die sinds Mei 
1615 aan haar verbonden was,40) er niet vreemd aan zijn geweest. En de 
stad lag niet al te ver uit de buurt. 

De politieke en militaire verwikkelingen tusschen den koning en een deel 
van den adel schijnen eenig oponthoud veroorzaakt te hebben, 41) maar in 
het begin van 1616 kon de reis naar Saumur ondernomen worden. 42) Vooral 
twee beteekenisvolle mannen hebben hier vormend op Maresius' geestes
leven ingewerkt. In de eerste plaats verdient als zoodanig vermelding 
Gomarus, over wien hij zich steeds met bijzondere achting heeft uitgelaten. 
Al is hij het niet op alle punten met zijn vroegeren leermeester eens geweest, 
hij heeft het zich toch altijd een hooge eer gerekend aan diens voeten te 
hebben gezeten. 43) Gomarus' onderwijs moet aan het beslist-Gereformeerd 
karakter van zijn overtuiging ten goede zijn gekomen. 

De tweede professor. wiens naam door Maresius uit zijn Saumursche jaren 
wordt vermeld, Louis CappeI. 44) is al evenzeer een man van wetenschappe
lijke vermaardheid geworden door zijn grondleggenden arbeid op het gebied 
der Oudtestamentische tekstcritiek. Diens Hebreeuwsche colleges 45) heeft 

38) Zie over deze groote figuur onder de Hugenoten de biographie door Raoul Patry, 
Philippe Duplessis-Mol'nBY, Un huguenot homme d'EtBt (1549-1623), Paris 1933. 

39) Verg. L. J. Méteyer, L 'Académie Protestante de Saumur, p. 17. In dit beknopte werkje, 
dat nog niet de verlangde geschiedenis brengt van deze vermaardste Fransche Academie der 
17de eeuw, vindt men op p. 165-170 een breede Bibliographie. Ik vind daarin niet ver
meld: Merceau, L'Académie protest. de Saumur (1604-1685) . 1908. Zie vooral D. Bourchenin, 
Etude. p. 137-146, 404-428. 

40) Verg. G. P. van Itterzon, Franciscus Gomarus. blz. 209 V.v. 
41) In Effigies, p. 136. heet het: Inde (n.l. van Parijs) cum per tractatum Julioducensem 

inter Regem et Principes trancactum fuisset, ablegatur Salmurium, ut Theologiae vacaret. 
Het verdrag van Loudun werd 6 Mei 1616 gesloten, doch reeds op IQ Februari werd die 
conferentie geopend; verg. E. Benoit, Hist. de ['edit de Nantes. 11. p. 199. 

4.2 ) Verg . Maresius, Ultima Patientia, 1645, p. 380. Zie ook Epist. castigatoria. 1666, p. 15: 
cum post peracta Philologica et Philosophica mea studia Lutetiae, à parentibus meis missus 
fui Salmurium ut Theologiae studerem. 

43) Wij zullen later nog krijgen te handelen over de kwestie van het object der prae
destinatie, waarin Maresius met Gomarus van meening heeft verschild. Maar overigens 
spreekt uit al zijn geschriften de dankbare leerling. Typeerend is wat hij zegt in zijn voor
rede op de Diss. Theol. de peccato in Spiritum Sanctum. 1651 : Nomen ipsius est mihi in 
honore et benedictione, grataque mente recolo et quod olim studii Theologici fundamenta 
Sa lmurii sub tanto Praeceptore posuerim pt quod illi in Professsorio munere in hac Academia 
(Gron.) sllccesserim. 

44) Verg. Effigies. p. 137. 
45) Sinds 1613 was Cap peIl us hoog!. in het Hebr., terwijl hij in 1626 het tevens werd in 

de theo!. ; verg. D. Bourchenin, l.c .• p. 463 ; L. J. Méteyer, l.c .• p. 147, 148, 
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hij gevolgd. 46) terwijl hij gedurende het laatste jaar bovendien zijn commen~ 
saaI is geweest. 47) Daarmee is hij nog niet tot een adept van dezen voorlooper 
der Saumursche school geworden ; het tegendeel was zelfs het geval. 48) 

Maar wel mogen wij hierin een bewijs zien . dat Maresius' kennis van de 
Hebreeuwsche taal niet van zoo gebrekkigen aard kan geweest zijn als men 
in lateren tijd heeft willen doen voorkomen. 

Van colleges bij andere professoren vinden wij . merkwaardig genoeg . niet 
gerept. Het laat zich echter moeilijk denken . dat hij met den tweeden hoog~ 
leeraar in de theologie. Samuel Bouchereau. 49) heelemaal geen aanraking 
zou gehad hebben. Te minder. omdat wij weten dat de professoren in Saumur 
de gewoonte hadden. om beurtelings gedurende een week de Latijnsche en 
Fransche proposities te praesideeren. 50 ) En zelf vertelt Maresius. hoe hij 
zich reeds vrij spoedig. met bijzondere voorkeur. juist op die proposities heeft 
toegelegd. 51) 

Niet zonder beteekenis is ook geweest. dat hij kennis heeft gemaakt met 
verschillende commilitones. die eerlang in Frankrijk tot een invloedrijke positie 
zouden opklimmen. en tegen wier opvattingen hij zich in lateren tijd met 
kracht zou moeten verzetten. Tot hen behoorden Jean Daille. 5 2 ) straks 
gouverneur der kinderen van Duplessis Mornay en later gevierd prediker 
eerst te Saumur en vervolgens te Parijs. 53) Moïse Amyrault en Josué de 
la Place. beiden in vervolg van tijd. gelijk Maresius hen betitelen zou . 
. .lichten" dezer zelfde Academie. 54 ) Met de twee laatstgenoemden bestond 
er zelfs een clubverband. waartoe nog twee andere jonge mannen behoorden : 

46 ) Maresius noemt hem hier en daar in zijn latere geschriften; bijv. in M essiae crucifixio. 
1669. p . 39: sub quo olim Salmurii tyrocinia posui qualiacunque studii Hebraici. - M.i. is 
het niet van belang ontbloot op bovenstaand feit te letten; Maresius heeft zijn Schrift
beschouwing gegeven. niet zonder van nabij met de "moderne tekstcritiek" kennis gemaakt 
te hebben. 

47) Deze omstandigheid wijst op een zekeren welstand van Maresius ' ouders; arme 
studenten betrokken een herberg. verg. L.-J. Méteyer. l.c .• p. 74. Het leven was in Saumur 
duurder dan te Parijs. en v roeg jaarlijks 350 à 450 livres. verg . l.c .• p. 76. Op de synodes 
werd geklaagd over dat dure leven voor de studenten te Saumur. verg. bijv. Aymon. 
Syn. Nat ., t. II. p. 99. Dat Maresius' ouders niet onbemiddeld w aren. blijkt ook uit hun 
testament; zie Bijl. I 5. 

48 ) Maresius. !oanna Papissa, 1658. p. 301. vertelt. dat Gomarus. kort vóór diens vertrek 
uit Saumur. plechtig en publiek heeft berispt en weerlegd "concionem Catecheticam R. D. 
Ludovici Capelli. quod visus fuisset. magis in sententiam Piscatoris inc1inare." Ongetwijfeld 
stond M. aan Gomarus' zijde. 

49) Hij was tevens predikant van Saumur. evenals trouwens Louis Cappe!; verg. over 
hem France prot. 2 , II . col. 967 s. Gomarus was niet predikant; verg. Syst. theol., 1673. p . 866. 

50) Verg. D . Bourchenin. l.c., p. 254. In n. 3 deelt hij dit juist voor het jaar 1617 mee ten 
opzichte van Gomarus. De la Coste. Cappel en Bouchereau. 

51) Verg. Effigies. p. 136: sat mature se ad praxin Propositionum. quas vocant. ad quam 
occulto impetu ferebatur. applicuit. Hier dus reeds die typische trek van zijn impulsieve 
natuur. graag zich te willen uiten! 

52) Verg. Maresius. Epicrisis Theologica. 1658. p. 144. Deze behoorde met Vincentius. 
Blocsius. Blancius. e.a. voor Maresius' besef tot de "veterani" ; verg . Maresius aan Rivet, 
16/26 Nov. 1648 (zie Bijl. III 89 ). 

53 ) Verg. L.-J. Méteyer. l.c .. p. 22 S.S. 

54 ) V erg . Maresius. l.I .• p . 144. 

Maresius 5 
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de vroeg gestorven Daniel Pelloquin en Pa uI Testard, welke laatste als 
predikant van Blois is overleden. 55 ) 

Het aanstaand vertrek van Gomarus, die weer naar Nederland ging terug
keeren, werd aanleiding, dat ook Maresius, en met hem vele andere studenten, 
Saumur verliet. 56) Zij koesterden namelijk niet te hooge verwachtingen 
van den man, die bestemd scheen Gomarus' opvolger te zullen worden. Dit 
was Louis de La eos te, predikant te Dijon in Bourgondië. Reeds de 
nationale synode van Vitré (1617) had hem voorloopig bestemd voor 
het professoraat, en besloten dat hij nog vóór den aanstaanden winter 
zich naar Saumur zou begeven om al vast eenige werkzaamheden te verrich
ten, 57) welk besluit blijkbaar ook is uitgevoerd. 58) Wel zou de provinciale 
synode van Anjou hem nog moeten examineeren, doch de studenten hebben 
daarin, naar het schijnt, niet meer dan een formeeIe handeling gezien. 59) 

Nog voordat zijn groote leermeester was afgereisd, 60) heeft Samuel Des
marets de stad, waar hij twee jaren van ingespannen studie had doorgebracht, 
verlaten, voorzien van een eervol testimonium, afgegeven op den 7den Maart 
1618, waarin de professoren een voortreffelijk getuigenis aflegden omtrent 
zijn studieijver en levensgedrag. 61) 

55) Verg. Etfigies, p. 136: Primum illi Collegium speciale fuit cum Mose Amyraldo, 
]osia Placaeo, Paulo Testardo, et Daniele Pelloquinio. Verg . ook het schrijven . boven, 
noot 52, aangehaald, waarin deze studenten geteld worden onder de .. Juniores". Zie over 
Testard: Haag. France Prot., IX. p . 356 s .. Verder is nog te noemen Garnier. verg. Maresius 
aan Rivet, 13 Juni 1641 (zie Bijl. III as ) . 

56) Verg. Effigies, p. 137. 
57) Verg. Aymon. Synod. Nation., Il. p. 125. 
58 ) Vandaar dat zijn naam voorkomt op de lijst van theol. professoren te Saumur bij 

Bourchenin, l.c., p. 463. w aa r hij betiteld wordt als .. auxilia ire "; verg. ook L.-J. Méteyer, 
l.c., p. 147. Zie boven, noot 50. 

59) De uitslag is in werkelijkheid anders geweest. Bij het examen. dat door de afgevaardig
den der synode van Le Mans op den 8sten Augustus 1618 en volgende dagen te Saumur 
werd ingesteld. heeft De la Coste het moeten afleggen tegen Jolm Cameron. predikant te 
Bordeaux; verg . Bourchenin, l.c. , p. 332. De nationale synode van Alais (1620) heeft zich 
met deze beslissing vereenigd. verg . Aymon. Synod. Nation ., Il , p . 158. - Met de gedachte 
van G . P . van Itterzon, t.a .p. , blz. 2l5v .• dat de benoeming van Cameron geen verandering 
in richting beteekend heeft. kan ik mij niet vereenigen . Dat Cameron niet geheel buiten ver
denking stond. bleek op de bovengenoemde vergadering. waar één afgevaardigde bezwaren 
inbracht; verg. Bourchenin. l.c., p. 333. Zie ook Maresius aan Rivet, 16/26 Nov. 1648 (zie 
Bijl. III 89) . alwaar hij mededeelt dat zijn studiemakkers na Gomarus ' vertrek in Saumur ge
bleven zijn .. et deinde D. Cameronem totum imbiberunt". Elders verzekert hij. dat Camero 
aan Amyraldus de .. impetigo novandi" heeft ingedruppeld; verg. Syst. theol., 1673. p. 256. 
Zie ook A . Rivet. Opera, 111. fol. 898; A. Schweizer. Centraldogmen, 2te Hälfte. S. 235 H .• 
vooral S. 237; en Bourchenin. l.c. p. 408. 409. 

60) Gomarus vertrok den 2den April uit Sa umur. verg. Van Itterzon. t.a.p., blz. 217. 
61 ) M aresius. Ultima patientia, 1645. p. 380. spreekt van een testimonium .. non solum 

diligentiae in studiis praestitae. sed etiam vitae ita transactae. ut nihil fecerim cuius causä 
censuram aut Ecclesiasticam aut Academicam subierim ." De laatste woorden vormden niet 
een zinledige uitspraak; want de tucht was streng. verg . L.-J. Méteyer, l.c., p. 90-94. -
Maresius noemt bij de onderteekenaars van het testimonium als rector Lud. Cappellus. 
Deze opgave stemt overeen met de lijst bij Méteyer, p. 145; alleen rijst dan de moeilijkheid. 
hoe Gomarus op het jaa r 1618 als rector kan genoemd worden. daar deze bij den aanvang 
van het academiejaar (27 act.) reeds was vertrokken. 
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4 - In Genève. 

Maresius reisde huiswaarts om met zijn vader te beraadslagen over het 
bezoeken van een andere Academie, ter voltooiing zijner studiën. 62) Men is 
daarmee niet direct klaar geweest; want niet minder dan vier maanden heeft 
het tusschentijdsch verblijf te Oisemont geduurd. Of de meeningen van vader 
en zoon in dezen hebben uiteengeloopen? Eerder geloof ik, dat men bezig 
is geweest om inlichtingen in te winnen. Er schijnt in elk geval over een 
gaan naar Sedan gedacht te zijn. Het bericht dat daar Daniel Tilenus was 
overgeloopen naar de Remonstranten, 63) heeft zijn vader echter doen be
sluiten om Samuel zonder langer uitstel 64) naar Genève te zenden. 

Gedurende deze maanden had de laatste niet ledig gezeten. Hij had ijverig 
gestudeerd en zich zoowel "in theoreticis" als "in practicis" geoefend. Tot 
die practica zal wel gerekend moeten worden een schriftelijke aanval. dien 
hij inzake de religie gericht heeft tegen een Roomschen geestelijke: 65) voor
spel van den heeten kamp, welken hij op rijperen leeftijd, vooral in Maas
tricht, tegen de Roomschen zou krijgen te voeren; aanwijzing tevens van zijn 
uiterst militant karakter. 

Eind Juli 1618 66) heeft Maresius de reis naar Genève aanvaard, waar hij 
zich, onder het rectoraat van Jean Diodati , aan de vermaarde Academie 
van Calvijn heeft laten inschrijven. 67) 

Wat de theologische colleges betreft , heeft hij niet een bepaald voordeelig 
jaar meegemaakt. Hij kan er nog slechts enkele weken geweest zijn, toen 
de Compagnie des Pasteurs de invitatie-brieven voor de aanstaande synode 
van Dordrecht ontving. 68) Twee van de drie hoogleeraren , Jean Diodati en 
Theodore Tronchin, werden afgevaardigd en reisden den 7den October af 

62) Verg. Effigies, p. 137. Zie aldaar eveneens voor wat volgt over het verblijf in Genève. 
63) Verg. Haag, France prot., IX, p. 383 ss. Deze deelt mee, dat Tilenus het Arminianisme 

aanvankelijk heeft bestreden, doch door lezing van een tegengeschrift door Corvinus tot 
andere overtuiging is gekomen. Bedoeld geschrift van Johannes Arnoldi Corvinus is in 1613 
te Leiden verschenen; verg. Biogr. Woordenb. van Protest. Godg., 11, blz. 277. Over 
Tilenus ontbreekt een behoorlijke biographie. Zie nog P. Mellon, Acad. de Sedan, p. 95-117. 

64) Verg . l.I. , p. 137: citra moram. 
65) Verg. 1.l., p. 137: aggressus etiam scripto collationem de religione, cum Decano quo

dam Pontificio. L. Rossier, Hist. des Protest . de Picardie, p. 144 5.5., vertelt, dat in dezen 
tijd verwikkelingen tusschen Roomschen en Protestanten aan de orde van den dag waren. 

66) Het testimonium der kerk, dat hij meekreeg , was gedateerd op den 25sten Juli 1618; 
verg. Maresius, Ult. patientia, 1645, p. 380. 

67) Verg. Livre du Recteur, p. 85: Samuel Desmarets Picardus 1618. De inschrijving moet 
hebben plaatsgehad tusschen 10 Juli en 2 Nov .. De studenten moesten een in 1584 ge
formuleerden eed afleggen, verg. Ch. Borgeaud, Acad. de Ca/vin, p. 149. Naar het schijnt 
was die gewoonte in onbruik geraakt, want Maresius merkt tegen Dudithius, die over deze 
eedsformule tegen Roomsche "traditiones" had geschreven, op : cum ego anno 18. huius 
saeculi, Genevae sano studio darem operam sub magnis iIIis viris, Deodato, Tronchino, 
Turretino, nihil ta Ie à nobis exigebatur; nec opus erat: cum ipsa religionis reformatae 
professio publica sit istius juramenti virtualis praestatio, verg. Biga Fanaticorum, 1647, 
p. 145. M.i. laten de door Maresius gebezigde woorden niet toe , enkel te denken aan de 
oudere "formula Confessionis fidei, " welke in 1576 officieel was afgeschaft, verg . Borgeaud, 
/.c., p. 632, n. 1, al heeft Dudithius mogelijk daarop wel gedoeld. 

68) Verg. H. Kaajan, De groote syn. van Dordrecht, blz. 39. 
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naar de republiek der Vereenigde Nederlanden. 69) Vóór de maand Juni 
van het volgende jaar zijn zij zeker niet terug geweest. 70) Veel heeft hij 
dus van hun onderricht niet kunnen genieten, al heeft hij nog even den eerst
genoemde den profeet Zacharia , en den ander den brief aan de Galaten 
hooren uitleggen. Voor rekening van Benedict Turretin, den jongste van 
het drietal. kwamen de Loci communes. Deze kreeg, gedurende de afwezig
heid zijner collega's. heel den last der theologische faculteit te torsen. tegen 
welke taak hij . volgens Maresius' verzekering . goed opgewassen bleek te 
zijn. 71 ) 

Turretinus is dus in Genève Maresius' leermeester bij uitnemendheid ge
weest. 72) Hij heeft ongetwijfeld tot diens polemische vorming voor een be
langrijk deel bijgedragen. 73) Onder zijn leiding heeft Maresius zich ook 
geoefend in het houden van disputaties en publieke proposities. zoowel in 
de Latijnsche als in de Fransche taal. 74) 

Op dergelijke proposities heeft hij zich bovendien nog . met eenige commi
litones, privatim toegelegd onder praesidium van den predikant Daniel 
Chabrey. 75) wat een vergoeding heeft beteekend voor het gemis van de 
twee andere hoog leeraren. 

Overigens heeft hij zich niet binnen den kring der Academie opge
sloten. Den waardigen, reeds 75-jarigen grijsaard, Simon Goulart. die na 
Beza's dood 7 jaren aaneen praeses van de Vénérable Compagnie des Pas
teurs was geweest 76) en die nog steeds levendige interesse toonde voor de 
studenten. bezocht hij meermalen. Veel vriendschap mocht hij ook onder-

69) Verg. J. Gaberel, Hist. de l'égl. de Genève. t. 11. p. 287. 
70) Breytinger kwam op 31 Mei 1619 te Zürich aan, verg. Kaajan. t .a.p .• blz. 232. 
11) Verg. Effigies, p. 137: onus totius Academiae relictum est tertio. qui etiam illi par 

erat. - Zie over deze professoren Borgeaud. l.c. , p. 333 ss. 
72) Maresius noemt in ziJn latere werken hem meermalen met dankbaarheid ; bijv. in 

La ehandel/e mise sous Ie boisseau. 1635. p. 258: Maistre Benedict Turretin. de qui i'ay eu 
l'honneur d 'estre en ma ieunesse auditeur et disciple, en son vivant Pasteur et Professeur 
en I'Eglise et Eschole de Genève. Deodatus en Tronchinus worden als zoodanig door 
hem niet vermeld; wel heeft hij de Bijbelvertaling van den eerstgenoemde veelvuldig 
gebruikt. 

73) Turretin heeft. evenals Tronchin. zich vooral onderscheiden in apologetiek en contro
vers; verg. Borgeaud, l.c., p. 341. JUist in 1618 werd hem door de Compagnie opgedragen 
een verweerschrift te richten tegen het geruchtmakende boek van den Jesuiet Cotton. 
Genève plagiare; verg. G. Keizer. Fr. Turrettini. p. 45. Z ijn boeken : D éfense de la fidélité 
des traductions de la Bible [aites à G enève. en: Reehute du jésuite plagiaire ou examen du 
dialogue du père eoffon. kwamen Maresius later goed van pas in zijn strijd tegen de 
Roomschen, zie boven. noot 72. Borgeaud. kenschetst Turretin als .. Ie fidèle champion des 
doctrines ultra-calvinistes;" verg. I.c., p. 339. 

74) Verg . Borgeaud, l.c., p. 343. waar ook te vinden is het Règlement sur /'ordre des 
Exerciees publies des Estudians Theol. et Proposans. 

75) Verg . H . Heyer. L'égl. de Genève, p. 198. 221. 437. Sedert 1601 moesten de studenten 
jaarlijks drie- of viermaal voor de Compagnie verschijnen om verantwoording te doen van 
hun studie; verg. Borgeaud. I.c., p. 341. 

76 ) Verg. PRE 3. VII. S . 44. Hij is bekend door zijn vervolg op het martelaarsboek van 
Crespin. M aresius noemt hem: .. valde decrepitus" ; verg . Effigies. p. 138. Hij stierf in 1628. 
Zie ook H. H eyer. l.c .• p. 379. 
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vinden van Jacques Godefroy, ï7) dien hij reeds in Parijs had leeren kennen 
als oud~studiemakker van zijn broeder Charles, en die toen gedurende 
eenigen tijd diens confrère was. Deze inviteerde hem tot zijn bruiloft , 78) en 
opende voor hem zijn huis: een weldaad jegens den jongeling, die ver was 
van de vertrouwelijke sfeer in het ouderlijk huis. 

Over den omgang met zijn mede-studenten hooren wij niets. Wij weten 
slechts, dat hij , bij zijn aankomst in Genève, daar eenige zijner geliefde 
commilitones uit Saumur heeft gevonden. 79) 

Na een jaar van ijverige studie 80) heeft hij Genève weer vaarwel gezegd, 
om met een gunstig getuigenis , uitgereikt op den 30sten Juli 1619, in welk 
getuigschrift hij werd aanbevolen vanwege zijn "pia eruditio" en zijn .. pro
bitas et modestia ", 81) terug te keer en naar Oisemont. 

5 ~ Proponent. 

Een vijftal maanden heeft hij daarna , volgens zijn eigen mededeeling, weer 
thuis doorgebracht , 82) hard studeerende. 83) 

Het werd echter raadzaam geacht, dat hij nog wat meer in de practijk 
bekwaamd zou worden . Zoo trok hij in Februari van het volgende jaar nog 
eens naar Parijs, thans om onder leiding te staan van één der geleerdste 
predikanten aldaar, Samuel Ourant. van wien tevens een groote roep van 
welsprekendheid uitging . 84) 

Ourant heeft hem eenige malen in zijn eigen huis een propositie laten 
houden . En Maresius mocht tevreden zijn ; want hij kreeg den raad om zich 
te wenden tot de provinciale synode, welke in de maand Maart te Charenton 
stond gehouden te worden. Hij gevoelde zich in dit opzicht anders wel 
eenigermate bezwaard. Zijn leeftijd was, naar hij meende, nog wel wat aan 

77) Zie over hem Borgeaud, l.c" p. 368-373 (met portret). In 1619 werd hij professor 
in de rechten te Genève, evenals vroeger zijn vader Denis Godefroy. 

78) Hij trouwde in 161 8 met Marie Graffard, verg. Haag , France protest., V, p. 289. 
79) Wie dit zijn geweest, valt moeilijk uit te maken; bekende namen trof ik niet aan in 

het Liure du Recteur. Kort vóór Maresius werd ingeschreven Andreas Colvius Dordracenus 
wiens collega hij later in de Waalsche kerk van Nederland zou worden. 

HO) Maresius, Oratio tun. in Henr. Alting, 1644 (niet gepagineerd), vertelt, dat hij te 
Genève veel hee ft geleerd uit dictaten van Alting, welke hem toevallig in handen waren 
gekomen. 

81) Verg . Maresius, Ult. patientia, 1645, p. 380. Dit testimonium was onder teekend door 
Gasparus Laurentius, Theodorus Tronchinus, Benedictus Turretinus en Simon Goulartius. 
De eerste trad, blijkbaar in verband met de afwezigheid van den rector Deodatus, als pro~ 
rector op. Goulartius za l waarschijnlijk voor de Compagnie des pasteurs hebben geteekend. 

82) Verg . Ult. patientia, 1645, p. 380. Daar hij vertelt dat het getuigschrift van den 
kerkeraad, waarmee hij naar Parijs ging, gedateerd was op 18 Febr. 1620, moet het eind 
Augustus zijn geweest aleer hij Oisemont bereikte. 

sa ) Verg. Ettigies, p. 138: integras fere' noctes transigens in studiis. 
84 ) Verg. 1.1" p. 138: tantae Eloquentiae, ut cum Pericle, non tam loqui quam fulgurare 

et fulrninare videretur. Zie over hem France prot. 2 , V, col. 1022-1025. Hij was sinds 
1609 predikant te P arijs. Hij stond bekend als een stoere Calvinist. Curcellaeus, Quaternio 
Disse.rt. Theo!.. p. XXXIII, spreekt over hem a ls iemand, die boven a lle predikanten in de 
provincie uitstak in haat tegen de Remonstranten. Zi jn port ret (uit ± 1620) bij J. Pannier, 
L'égl. réf. de Paris 1621 à ]629, I, tegenover p. 11. 
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den lagen kant: hij was nauwelijks 20 jaar oud. 85 ) Daarbij kwam nog. dat 
hij zijn kleine postuur tegen had; vanwege dit opvallende verschijnsel be
titelde men hem dan ook als den .. kleinen proponent." Hij mocht echter 
praten wat hij wilde. Durant liet zich niet van zijn stuk brengen. Diens aan
dringen is van dit gevolg geweest. dat Maresius zich inderdaad bij de synode 
heeft aangemeld om geëxamineerd te worden . 86) 

Met nog vier andere candidaten had hij zich aan het examen te onder
werpen. Men begon met den candidaat een tekst op te geven, waarover hij, 
na één dag, voor de volle synode in het F ransch moest preeken. Vervolgens 
gebeurde hetzelfde met een preek in het Latijn. Daarna werd een onderzoek 
ingesteld naar de kennis van philosophie, van Hebreeuwsch en van Grieksch. 
terwijl tenslotte de verschillende stukken der belijdenis aan de orde kwamen . 8 7) 

Twee uit het vijftal werden door de Synode afgewezen, doch Maresius be
hoorde, tezamen met Ezechiel Daunois 88 ) en een vroegeren monnik, Babinet 
geheeten . 89) tot de gelukkigen. die de proef doorstonden en toegelaten 
werden tot het predikambt. 9 0 ) 

Daarmee ging voor den jongen man een nieuwe periode in. De tijd van 
voorbereidende studie was afgesloten. en hij zou geroepen worden tot een 
zelfstandige en verantwoordelijke positie in het kerkelijk leven . Er was in 
de achterliggende jaren een solide grondslag gelegd: hij had de leiding van 
voortreffelijke en stoer-Gereformeerde godgeleerden genoten; 9]) hij was 
tevens, mee door zijn Parijsche jaren, vrij goed op de hoogte gekomen met de 
philologische en philosophische hulpmiddelen, door Roomsche geleerden toen
tertijd gebruikt; zelf had hij ook hard gewerkt . en inzonderheid bij,zoodere 
aandacht geschonken aan de voorbereiding voor den predikdienst. Wel
toegerust kon Maresius zijn taak aanvatten. 

85) Later kwam hij graag op deze bijzonderheid van op zoo jeugdigen leeftijd reeds tot 
het predikambt geroepen te zijn, terug ; verg. bijv. Ultima patientia, 1645. Dedicatio. en p. 381. 

86) J. Pannier. l.c .. p. 511, laat Maresius gedurende eenige maanden de functie van v icaire 
bij Durant vervullen, zonder. een bewijsplaats te geven. Deze hypothese valt niet te hand
haven, daar Maresius slechts één maand vóór de synode in Parijs is aangekomen; zie boven, 
noot 82. 

87) Alles overeenkomstig de Disc. eccles .• chap. I. art . 5. De propositie in het La tijn ge
schiedde slechts. wanneer de synode zulks nuttig oordeelde. 

88) Verg . Ettigies. p. 138: Ezechiel Daunois, Compendiensis. qui nunc vivit in Belgio, 
vir doctus et valde pius. Zie over hem France Protest. 2. V, col. 153. Aan de Waalsche 
kerken in ons land bewees hij van 1651 tot 1653 verschillende hulpdiensten. verg . Dvre Syn .• 
I. Table alphab. 

89) Verg. l.l.. p. 138: quidam Babinetus Parisiensis, qui olim Monachus Fulliensis fuerat , 
et postea rediit ad vomitum. 

9 0 ) Praeses der synode was Isaac de Juig né. predikant te V assy; ter vergadering maakte 
O.m. onderwerp van discussie uit, "s'il serait permis aux proposants de prècher ou tout au 
moins de développer Ie texte qu'ils éta ient chargés de lire. au lieu de s'en tenir à la simple 
lecture; verg . Haag. France Prot .• VI. p. 473. 

91) Later beroemde Maresius er zich in een schrijven aan G. Hotton op. dat hij een 
alumnus der Fransche kerken was geweest: ex earum mammis sugendo dna f3(!Éq;eoç 
lac pietatis. ac nunquam virus universalismi imbibisse: verg. Epicrisis theolog.. 1658. 
p . CXCVII. 
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PREDIKANT TE LAON EN TE FALAISE 

- Te Laan . 

Zijn eerste arbeidsveld als predikant heeft Maresius te Laon gevonden . 1 ) 

Deze kerk werd hem toegewezen door de provinciale synode van Charen
ton, 2) welke hem hiervan bij schrijven van 24 Maart 1620 bevestiging 
deed. 3) I 

Een maand later werd hij tot zijn heilig dienstwerk ingeleid. Dit gebeurde 
op één der twee plaatsen , waar de gemeente van Laon gewoon was te ver
gaderen , n.l. te Crépy. 4) Een groote schare, onder welke zich ook Mare
sius' ouders 5) bevonden alsmede zijn oom Salomon Vaucquet, "président en 
I'Election" te Laan, 6) die Roomsch was, 7) en natuurlijk eveneens zijn peet
oom, die in tegenstelling met diens broeder juist een eerste ijveraar voor de 
Gereformeerde religie was. Samuel Vaucquet. "receveur et paieur", 8) kwam 
daar op den 26sten April bijeen om de plechtige ordening van den nieuwen 
dienaar des Woords bij te wonen. De handoplegging 9) geschiedde door een 
tweetal predikanten , daartoe door bovenvermelde synode afgevaardigd, name-

1) Verg. voor het volgende Effigies, p. 138- 141. De Gereformeerden waren hier in 1560 
met hun publieke samenkomsten begonnen; verg. A. Daulle, La reform. à Saint-Quentin, 
p. 14. 

2) Verg. l.I., p. 138: nam Synodi Gallicae sibi plaerllmque tribuunt jus prospiciendi Eccle
siis, praesertim quae uno tantum Pa store galldent, et Pastores pro exigentia casus mutandi. 
Zie Disc., chap. I. art. 29, 30. 

3) Verg. Maresius, Ult. patielltia, 1645, p . 381. 
4) Bedoeld is het tegenwoordige Crépy-en-Laonnois (Aisne) , bekend door het tusschen 

Karel V en Frans I gesloten verdrag van Crépy (17 Sept. 1544). 
ü) Zij hadden er bijna 3 dagen voor moeten reizen uit Oisemont; verg. Effigies, p. 139. 
6) Dit was zijn officieele titel. blijkens oorspronkelijke bescheiden aanwezig in de Arch. 

départ. d'Aisne à Laon (Arch. comm. Ville de Laon) . Mareslus noemt hem: praeses 
Judicii Electorum; verg. Effigics, p. 138; of: President aux esleus; verg. Expostulatio, 
1647, p. 78. 

7) Verg. Eftigies, p. 138: .. . . Pontificia sacra externe sectantem. 
8) In de stukken van dien tijd heet hij "Receveur et paieur de Messieurs les Juges preSl

diants" van Laon. In de Arch.départ. d'Aisne à Laon berust nog zijn aanstelling tot "com
missaire ordinaire d 'arti llerie" door Henri de Montmorency, gouverneur van Languedoc. van 
16 Jan. 1616 (Areh. commun. Ville de Laon, E E 12). Maresius noemt hem: Quaestor Regius . 

9) Verg. Dise., chap. I. art. 8. 



72 PREDIKANT TE LAON EN TE FALAISE 

lijk door Pierre Brisbar van St Quentin 10) en door Nicolaus de Vaux die 
Maresius' voorganger te Laon wa~ geweest . 11 ) 

Met ijver en toewijding heeft de jeugdige predikant, te oordeelen althans 
naar zijn eigen mededeelingen, het werk aangevat. Het meerendeel zijner 
gemeenteleden woonde niet in de prachtig op een hoog~boven~de~omgeving~ 
uitstekenden heuvel gelegen stad Laan zelf, een burcht van Rome. Maresius 
wist later onder haar burgers eigenlijk slechts één familie op te noemen, 
welke tot zijn gemeente behoorde, 12) Dit waren de nakomelingen van zekeren 
Daneau, tijdens zijn leven koninklijk jachtopziener. 13) Vier takken uit dit 
geslacht waren er in de stad overgebleven: de oudste zoon, die advocaat was, 
en drie dochters , van welke er een gehuwd was met den reeds genoemden 
Samuel Vaucquet , 14) een tweede als echtgenoote van den rechtsgeleerde 
Vincent, 15) tijdens Maresius' verblijf aldaar overleed , en de derde , die 
gehuwd was geweest met den medicus Cottin , bij zijn intree reeds was ge~ 
storven. 16 ) Verreweg de meesten woonden echter buiten de metropool van 
dit gebied; met name in de buurt van Crépy ~ 7) Op die plaats, 2 mijlen 
van Laan verwijderd, had men, overeenkomstig het edict van Nantes, J 8 ) 
vrijheid om samenkomsten te houden. En op grond van het privilege dat 
de edellieden bezaten, gebeurde hetzelfde eveneens in een naburig kasteel. 19 ) 

In den loop van Maresius ' verblijf is er zelfs nog een derde vergaderplaats bij~ 
gekomen: het kasteel Chery, dat ongeveer 9 mijlen was verwijderd en elke 
maand bezocht moest worden. 

10) Verg . A. Daullé, La Réf. à Saint-Quentin, p. 77. Hij was predikant te St Quentin 
sinds 1611. Hij was gehuwd met Rachel BlondeI, verg . l.c., p. 84. 

11) Als predikant van Laon komt hij nog voor op de lijst der kerken en predikanten in de 
Acta der nat. syn. van Alais (1 Oct. 1620 begonnen) ; verg. Aymon, Syn. Nat., 11, p. 221. 
Verg . over hem Fraru:e Protest. 2, V, col. 381. Maresius noemt hem: pastor Leschellensis, 
ik heb echter niet kunnen ontdekken, welke plaats met deze benaming wordt bedoeld. Zijn 
zoon Jacques de Vaux (1616 of '17-1675) werd predikant te Oisemont 1641-1650 en 
1667-1671, en te Compiègne 1650-1667; deze huwde met een nicht van Maresius, Anne 
Routier de Bemapré, dochter van Philippe Routier seigneur de Bernapré en GabrielIe Des
marets; verg. A . de Visme, R egistres. p. 30. 

U) Verg. ExpostulBtio, 1647, p. 77, 78. 
13) Verg . 1.1., p. 77: In tota iIla urbe .. . . tantum una fuerat familia Reformata alicuius 

nominis, D . Danaei cum viveret si bene memini Saltuarii regii, Maistre des eaux et forests, 
aut saltem in eo foro aliquod munus regio nomine sustinentis, quae in -4 ramos, cum eo 
vocarer, diu post ipsus obitum, abierat. Behalve deze -4 takken was er nog een ongetrouwde 
zoon, die advocaat was; 1.1., p. 79. 

1.4) Dit zal diens tweede huwelijk zijn geweest, want Maresius deelt mee dat deze vrouw 
stierf zonder kinderen na te laten; terwijl zijn oom toch kinderen heeft gehad. 

l.I.) Verg. 1.1., p. 78: egregius in Praesidiali, uti vocatur illud forum, practicus (zie over 
deze benaming ook boven, noot 6). Later heeft een zoon van dezen Vincentius te Sedan 
bij Maresius ingewoond; vermoedelijk toen hij daar het collège bezocht; deze zoon is advo
caat geworden. 

1.6) De tweede vrouw van dezen Cottin stierf gedurende Maresius ' verblijf te Laon. 
17) Verg. 1.1., p. 77. . 
18) Over deze kwestie handelen de artt. VII-XI van genoemd edict; verg. E . Benoît, 

Hist . de l'edit de NBntes, I, p. 228 ss. 
19) V erg . Effigies, p. 139: in arce Eppensi. 
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Inzonderheid maakte hij veel werk van zijn preeken , 20 ) waarvan hij er 
elke week twee of drie had te houden. En ook al zou zijn eigen aanleg niet 
een sterke neiging in deze richting hebben vertoond, dan nog hebben de om
standigheden hem den kant naar de polemiek op gedrongen. Het gevaar voor 
afval naar Rome was in dien tijd allerminst denkbeeldig. Wel had het reeds 
jaren lang niet ontbroken aan allerlei chicanes van de zijde der Roomsche 
geestelijkheid , om de ontwikkeling van het Gereformeerde leven tegen te 
houden, vooral in die streken waar de Hugenoten de minderheid vormden . 21) 

Maar thans begon het er met de zaak der laatsten bepaald slecht uit te zien. 
Pannier kan het jaar 1620 kenschetsen als aanvang van een tijdperk vol 
rampen voor de Parijsche kerk . :22 ) De invloed van Hugenootsche grooten 
aan het hof verdween geheel. De kloosters namen toe in aantal. In 1621 werd 
het kerkgebouw te Charenton door het gepeupel in brand gestoken , en zag 
de Parijsche gemeente zich genoodzaakt onder tentendoek te vergaderen . 23 ) 

De koning voerde een expeditie uit tegen het overwegend Gereformeerde 
Béarn , om de kerkelijke goederen aldaar voor de Roomsche kerk op te 
eischen; hij trok den 15den October 1620 de hoofdstad Pau binnen . 24) In 
den daarna volgenden godsdienstoorlog , waartoe, tegen veler welrneenende 
waarschuwing en in , door de Assemblée van La Rochelle werd besloten 
(10 Mei 1621) ,25 ) is het Lodewijk XIII wel niet gelukt de Calvinisten ge
heel onder den voet te loopen. Maar de vrede van Montpellier ( 19 Oct. 1622) 
was toch in zijn voordeel. 26) 

2 0 ) In 1621 hield Maresius een preek over 2 Tim. 2 : 19, welke in 1623, buiten zijn weten, 
werd uitgegeven te Rouaan, onder de letters P . C.; verg. Maresius, Theol. Elencht., 11 , 1648, 
p. 104 (zie nr 1 van mijn lijst) . Hij zegt daar: Semper quoad me abhorrui à Concionum mea
rum evulgatione: cum plenus sit mundus eo genere scriptionum. 

21) Verg. G . de Félice, Hist. des Protest. 3 , p . 299. Picardië behoorde tot die streken, waar 
de Hugenoten niet talrijk waren, verg. I.c., p. 305. 

22) Verg . L'égl. réf. de Paris 1610 à 1621, p. 498 ss. 
23) Verg. I.c., p. 603. 
24) Verg. G. de Félice, l.c .. p. 301. 
25) Verg. l.c. , p. 305. Toen de koning aan alle Gereformeerden den eisch oplegde om 

binnen korten termijn plechtig te verklaren met die Assemblée van La Rochelle niet van doen 
te willen hebben, heeft Maresius, in tegenstelling met anderen, er de voorkeur aan gegeven 
"obedientiam suam et pacis studium Regi approbare" ; verg. Ettigies, p. 140. Verg. ook 
A. Da ullé, La R éf. à S t Quentin, p. 88 s.; en in het alg emeen E . Benoît, Hist. de ['Edit de 
NBntes, 11, p . 359. Deze handelwijze zegt niets ten nadeele van Maresius, want het optreden 
der vergadering van La Rochelle vond bij de Hugenoten lang niet algemeen instemming; en 
juist mannen als Duplessis Mornay en Dumoulin hadden tot voorzichtigheid gemaand. Zie 
ook Maresius, Epist . castigBtoriB, 1666, p. 16, alwaar hij verklaart steeds een a fkeer gehad te 
hebben van den "furor convent us Rupellani, qui fuit fundus calamitatis nostrarum Eccle
siarum in Gallia, et cuius fax ac turbo prima rius fuit quidam Milleterius, homo politicus, nee 
indoctus, sed valde tumidus et vaecors." 

26 ) Verg. de Félice, I.c .. p. 312. Ook te Laon werden, evenals te Sedan en Reims, in ver
band met den gesloten v rede, vreugdevuren ontstoken; verg. J. Pannier, L'égl. R,éf. de Paris 
1621 à 1629, I, p . 89. In het licht van het bovenstaande wordt begrijpelijk wat Maresius, 
Eftigies, p. 139, zegt: Cum autem ab eo tempore coeperint res Reformatorum in Gallia retro 
sublapsae referri , per expeditionem Regis in Bearniam, et bella in Reformatos mota, tum in 
Oxitania , turn in Aquitania, non potuit non esse difficillimum, iniquis admodum temporibus, 
hoc ei us in Ministerio Sacro ty rocinium. Z ie ook Lavisse, Hist. de FrBnce, VI2, p. 211. 
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Een gevaa rlijke tijd was het daarom voor zwakke karakters onder de 
Gereformeerden en voor diegenen , die er toe overhelden liefst de huik 
naar den wind te hangen. 27 ) Roomsche missionarissen namen de gelegen~ 
heid waar, om overal bekeerlingen te winnen . Maresius betoonde zich echter 
een waakzaam herder. 28 ) Door naarstige studie der polemische theologie 
zichzelf toerustende, heeft hij met zijn prediking de gemeente gesterkt. en 
zoowel in woord als in geschrift Capucijners , Dominicanen en Jesuieten meer~ 
malen bekampt. 

Ook in eigen kring moest er voor de waarheid gestreden worden en 
wel tegen het binnendringend Remonstrantisme, al kreeg Maresius daar niet 
zoozeer in zijn eigen gemeente als wel op de kerkelijke vergaderingen mee 
te maken . Door de houding van Etienne de Courcelles, 29 ) sedert 1621 predi
kant te Amiens, kwam die zaak op de provinciale synode in geding. Omdat 
de Acta dezer synodes niet bewaard zijn gebleven , 30 ) is het van belang 
bij de mededeelingen van Maresius omtrent het gebeurde wat uitvoeriger 
stil te staan. 31 ) 

De nationale synode van Alais (1620) had de Dordtsche Canones als in 
overeenstemming met het Woord Gods en de Belijdenis der Kerken aan
vaard; zij had eveneens voor alle leden der provinciale synodes een eeds
formule opgesteld, waarmee dezen gelijke instemming met bedoelde Canones 
moesten betuigen. 32) Vanzelf kwam dit punt nu ook op de eerstvolgende 
synode van de provincie Isle-de~France 33) aan de orde. 34) Eén der dep u-

27) Zoo viel in 1620 de gouverneur van La Fère, d'Hurtebize, af "ut sibi conservaret Ferae 
praefecturam"; ve rg . Effigies. p. 140. Zie ook J. Pannier, L'égl. réf. de Paris 1610 à 1621, 
p. 487, die hem schetst als een "Calviniste obstiné" die later. tijdens een ernstige ziekte. in 
Parijs door den bisschop de Sales tot afval werd gebracht. 

28) Verg. Effigies, p. 139: ad hanc difficultatum cotem exacuebatur ejus diligentia. maxime 
in Polemica Theologia sedulo pertractanda. in qua excolenda. et expoliendis Concionibus. 
totus erat. 

20) Meer bekend onder zijn Latijnschen naam: Stephanus Curcellaeus; zie N. Ned. Biogr. 
Woordenb., II. kol. 357v .• en Biogr. Woordenb. van Prot. Codg., Il. blz. 337-340; in beide 
artikelen komt een onjuiste of een verwarde voorstelling over deze kwestie voor. 

30) Wel zijn voor een deel bewaard de Proc~s-verbaux van deze synodes. door commissa
rissen uitgebracht aan den koning. waarvan zich copieën bevinden in de Bibl. de la Soc. du 
Protest. Franç. (ColI. Auzière, Ms. 563 1), doch de inhoud dezer .. Actes" is van overwegend 
formeelen aard. O ver deze commissarissen. die in 1623 voor het eerst optraden. verg. 
E. Benoît. Hist. de l'Edit de Nantes, Il. p. 420 ss. 

31) Deze gegevens zijn te vinden in Joanna Papissa, 1658. p. 243- 246. en in Defensio 
fidei, 1662. Praefatio. waarbij te vergelijken zijn de mededeelingen door St. Curcellaeus. Qua
ternio Dissen. Theol., (Praefatio). De mededeelingen. van beide zijden met een polemisch 
doel gegeven. en nog wel in een strijd van ten deele persoonlijken aard. zijn voorzichtig en 
critisch te gebruiken. Maresius ' verhaal is sterk-gekleurd en niet zonder onjuistheden; een 
enkele onjuistheid. waarop zijn tegenstander hem wees. heeft hij zelf daarna toegegeven. 
Curcellaeus' beweringen kloppen niet steeds met de acta der nationale synodes. Bij de be
oordeeling van een en ander is niet te vergeten. dat de auteurs ongeveer 40 jaren na de be
treffende verhandelingen hebben geschreven. Zie over De Courcell es France Protest. 2 , IV. 
col. 791-795; hij was in 1621 predikant te Amiens geworden. 

32) Deze eedsformule is te vinden bij Aymon, Syn. Nat., I1, p. 145. 184. 
33) In bovenvermelde Procès-verbaux wordt zij aangeduid als: Synode provincial des 

eglises reformées de l'Isle de France, Picardie, Brie. Champagne et Pays Chartrain. 
34) In de dateering der provo synodes heeft M a resius zich waarschijnlijk vergist; hij stelt 
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taten naar de synode van Alais , Isaac de J uigné, predikant te V assy, 3 5 } 

schijnt toen zijn mede~deputaat Pierre Dumoulin, die te Alais had gepraesi~ 
deerd en die heel spoedig na afloop dier vergadering uit Parijs naar Sedan 
had moeten vluchten , 36) min of meer te zijn afgevallen, 37) en zelfs het 
afleggen van bedoelden eed te hebben tegengehouden. 38 ) In hoeverre Mare~ 
sius ' berichten in dezen, zoo lang na de vergaderingen zelf gepubliceerd, 
volkomen betrouwbaar zijn , laat zich niet met volstrekte zekerheid uitmaken. 
Vast staat dat de synode overwegende bezwaren heeft gehad , om de voor~ 
gelegde eedsformule door haar leden te laten afleggen. 39 ) Bij een deel der 
vergadering kan op dit besluit van invloed zijn geweest een minder belijnd 
standpunt tegenover de Remonstrantsche gevoelens. Dat er echter ook andere 
overwegingen in het spel zijn geweest , blijkt uit het vervolg . 

Want de zaak was nog niet afgedaan . Op een volgende provinciale synode, 
in Maart 1623 te Charenton gehouden , 4 0) moest men tot een definitieve be~ 

deze synode in het jaar 1621 en de synode, waar De Courcelles vrijwillig ontslag nam , in 
1622; verg. Joanna Papissa, p. 244. Dit laatste moet echter zijn 1623, verg. O.a. France 
Prot. 2 , V , col. 792. De eerstbedoelde synode zou dan te stellen zijn in 1622; ook is het moge
lijk, dat Maresius de gebeurtenissen van twee synodes op één heeft geconcentreerd . 

35) Maresius noemde eerst nog een derden deputaat, David Blondel, die zelfs als scriba 
der synode zou zijn opgetreden; verg. Joanna Papissa, p. 243, maar op de onjuistheid hiervan 
opmerkzaam gemaakt door Curcellaeus, verg. 1.1.. p. IX, erkende hij later zijn vergissing ; 
verg. Defensio fidei, Praefatio p. XXIII. Deze vergissing was overigens niet onbegrijpelijk, 
daar Blondel meer dan 20maal scriba is geweest. Zie over Isaac de Juigné: Haag, France 
Prot., VI. p. 473 s.; hij werd in 1649 afgezet en stierf in 1656. De reden van zijn afzetting 
schijnt in zijn onzedelijk leven te hebben gelegen; verg. Maresius, Defensio fidei, 1662, Prae
fatio p. XIII. waar deze hem betitelt als "adulter famosus". 

36) Hij moest vluchten, omdat een brief, door hem aan koning Jacobus van Engeland 
gericht, waarin deze als de beschermer der Gereformeerde kerken werd aangeduid, in handen 
van koning Lodewijk XIII was gevallen; verg. France Protest. 2, V , col. 806. 

87) Over dit feit zelf bestaat geen verschil. Volgens Curcellaeus, l .I., p. XI s., was zijn 
houding eenvoudig de consequentie van het gebeurde te Alais, waar aan het einde der ver
gadering over Molinaeus een scherpe censuur was gegaan door den assessor, wel twee uren 
aaneen ("ipsum in fratres Papaturn usurpare, aliaque hui us generis non pauca"); Curcel
laeus meent, dat Molinaeus de bedoelde eedsformule van te voren wel zal hebben opgesteld, 
om dusdoende de uitgave van zijn boek: Anatome Arminianismi, bij voorbaat tegen aanvallen 
te dekken. 

38) N a zijn vergissing inzake Blondel te hebben toegegeven, verzekert Maresius, Defensio 
fidei, P raefatio, p. XXIII : Q uam ve ro vehementer in nos tra Synodo egerit Iuygnaeus, Alezio 
redux, contra Molinaeum, per ilIius absentiam omnia in peius extollendo, adstipulatoresque 
nactus Curcellaewn et nonnullos alios, optime recordor. 

39 ) Curcellaeus, l .I., p. XIII. zegt: nam plerisque ei us membris ista formula adeo videbatur 
nova et inaudita, ut nullus plane, si bene meminerim, in illo conventu foret , qui ab ea non 
abhorreret; praesertim quod Iudicium Dordracenum reguia fidei nuncupa retur. Bij de be
oordeeling van een en ander zal men ook rekening dienen te houden met het feit, dat de nat. 
syn. van Tonneins (1614) zoover was gegaan om tot de punten "qui ne sont pas nécessaires 
à notre Salut Eternel " ook te rekenen de kwesties rakende den vrijen wiL de volharding 
der heiligen en de praedestinatie; verg. Aymon, Syn. Nat. , I1, p . 57. Zie ook G. de Fédice, 
Hist. des Syn. Nat. , p. 171. 

40) Zie het procès-verbal dezer synode "tenu à Charenton Ie 16 mars et autres jours 
suivans 1623" in de Bibl. de la S oc. du Protest. Franç.; collo Auzière, ms. 563 [ (het origineel 
in de Bibl. N at ., Fonds fr. 20962, fol. 2). Medegedeeld wordt, dat de synode niet "exacte-



76 PREDIKANT TE LA ON EN TE FALAISE 

slissing zien te geraken , waarschijnlijk mee in verband met de aanstaande natio
nale synode, welke een halfjaar later eveneens in Charenton zou samenkomen. 
De vergadering, volgens Maresius samengesttdd uit volgelingen van .. het betere 
deel", 41) besloot dat de gevraagde instemming met de Dordtsche Canones 
door onderteekening zou gegeven worden , zonder dat daarbij een eed werd 
afgevorderd. 42) De Courcelles moest nu wel kleur bekennen: hij weigerde 
de onderteekening. Zelf verklaarde hij later, 43) tegen de Canones als zoo
danig geen bezwaar ingebracht te hebben, doch alleen aan de verwerping 
der tegengestelde gevoelens niet te hebben willen meedoen; de laatste wilde 
hij getolereerd hebben precies als met het supralapsarisch gevoelen geschied 
was. Volgens Maresius moet hij zich echter heel wat meer bloot hebben ge
geven ; 44 ) hij zou openlijk hebben erkend, het met de Ileer der Remonstranten 
eens te zijn, en zou ter synode over deze punten zelfs uit de Schrift hebben 
willen strijden . Hoe het zij , duidelijk trad in elk geval aan den dag , dat 
De Courcelles niet te handhaven viel. 45) Aan een afzetting ontkwam hij 
slechts, door, op raad van enkele vrienden, vrijwillig zijn predikambt neer 
te leggen. 46) De kwestie zou ter nationale synode worden gebracht , terwijl 
de predikanten van Parijs , waar hij gedurende dien tijd ging wonen , de 
opdracht ontvingen om met hem te handelen. 47) 

ment" kan voldoen aan het besluit der nationale synode van Alais ; door het aanvaarden der 
Dordtsche canones zonder meer wordt een juk opgelegd; daardoor schijnen veroordeeld te 
worden degenen, die gelooven, dat het object der praedestinatie is " l'homme avant la chute", 
wat aanleiding kan geven tot een schisma; bovendien zijn de provincies over de declaratie 
van A1ais van te voren niet gehoord, in strijd met het besluit der synode van Tonneins (verg. 
Aymon, Syn. Nat. , 11, p. 24) ; de nat. synode zal verzocht worden niet weer zulke eeden op 
~~~ . 

41) Verg. 10anna Papissa, p. 244: melior pars. 
42) Verg . L. Rossier, Hist. des Protest. de Picardie, p. 151. 
43) Verg . Curcellaeus, l.I., p . XVII. Hij heeft blijkbaar gebruik gemaakt van de wetenschap, 

dat vele synodeleden het supralapsarisch gevoelen aanhingen; naar dezelfde methode, welke 
ook de Remonstranten in Dordrecht wilden toepassen. Hij deelt mede (/.1., p. XIX) dat ter 
tafel was een tractaat van Joannes Lievinus de Beaulieu, die nog de synode van Parijs (1559) 
had bijgewoond, in welk tractaat deze zich beklaagde over Molinaeus, die door zijn be
strijding van het supralapsarisme afweek van de Fransche Confessie. Verg . ook boven, 
noot 40. 

44) Verg. Joanna Papissa, p. 244. 
45) Curcellaeus, 1.1., p. XIX, meende heel wat eerlijker gehandeld te hebben dan een der 

andere predikanten, Jean Richard, die wel onderteekende, doch la ter te kennen gaf nooit de 
Canones te hebben ingezien. 

46 ) Dat er op zoo tegemoetkomende wijze met Curcellaeus werd gehandeld, zou te danken 
zijn geweest aan diens verwantschap met twee andere predikanten, De Beaulieu geheeten, met 
wier zuster hij gehuwd was; verg. loanna Papissa, p. 245. Zijn eerste vrouw heette Jeanne 
Le Blanc de Beaulieu; verg. France Protest. 2, IV, col. 795; over haar broeders verg . Haag, 
France Protest., VI. p. 453. 

47) Verg. Curcellaeus, l.I., p . XXIII. - Deze beslissing der synode, die in krasse tegen
spraak schijnt te staan met het besluit van haar voorgangster, wordt in France Protest. 2, IV. 
col. 792. genoemd "un retour inexplicable" . Deze onverklaarbaarheid verdwijnt m.i. ten 
deele. wanneer wij letten op de plaats. welke in die vergaderingen blijkbaar de kwestie van 
het supralapsarisme heeft ingenomen. Velen meenden in de canones van Dordt een veroor
deeling van het supralapsarisch standpunt te lezen. Het aanvankelijk sterke verzet tegen 
het besluit der nationale synode van Alais vond zijn oorzaak in het feit. dat het supralap-



TE LAON 77 

In hoeverre Maresius zelf in deze geschiedenis een bepaalde rol heeft ver
vuld, valt niet te zeggen. Dat hij, hoewel de jongste predikant, er wel eenigs
zins bij betrokken is geweest, mogen wij, dunkt mij, zonder bezwaar aan
nemen. Dit maak ik op uit de omstandigheid, dat zijn familieleden het eerst 
de Remonstrantsche neigingen van den predikant te Amiens hebben ont
dekt. 48) Ongetwijfeld heeft men Maresius daarvan op de hoogte gebracht , 
en deze vurige, polemische natuur moet een aandeel hebben gehad in den 
strijd tegen dat opdringend Remonstrantisme. 

Door de nationale synode van Charenton (Sept. 1623) werd De Cour
celles daarna wel in zijn ambt hersteld, maar niet dan nadat hij openlijk 
had verklaard de Arminiaansche dogma's te verwerpen, 49) terwijl de hande
lingen der provinciale synode, zonder eenige restrictie, werden goedgekeurd. 
De synode sprak uit, dat zij met groote wijsheid en liefde was te werk ge
gaan. 50) De Canones bleven gehandhaafd, slechts met dit formee1e verschil 
dat zij voortaan duidelijk als een eigen belijdenisgeschrift der Fransche 
kerken werden voorgesteld. 51) Ook gaf de synode, naar aanleiding van 

sarisme in deze provo syn. veel aanhangers had, wat ook blijkt uit het verzet tegen den infra
lapsariër Dumoulin. Toen echter door de volgende proVo syn. aan deze bezwaren werd 
tegemoetgekomen (zie boven. noot 40) stond er niets meer in den weg aan een doortastend 
optreden tegen Remonstrantsche dwalingen, welke hier ook door sommigen werden geleerd. 

48) Verg. Defensio fidei, Praefatio p. XIV. Zie ook Joanna Papissa. p. 243, waar Maresius 
spreekt over het uitstrooien van zaden der heterodoxie bij zijn verwanten "quae res forte 
successu non caruisset, nisi fraus suboluisset meo patri p . m. possim ex schedis, quibus fucum 
facere bonis studebas, et quae sunt adhuc penes me, liquido demonstra re." Curcellaeus, 1.1 .. 
p. XIV, ontkent echter te Amiens ooit voor zijn Remonstrantisme te zijn uitgekomen: Memini 
solum me tabellam delineasse, in qua ab una parte continebatur summa doctrinae Remon
strantium, ab altera doctrinae Contra-Remonstrantium. Die tabella diende slechts om de zaak 
uiteen te zetten. 

49) Verg. Aymon, Syn. Nation .• I1, p. 280 s. Zoo beslist mogelijk heet het: il declara fort 
clairement et en termes très-exprès qu 'il retenoit et retiendroit tous les Points de la Doctrine, 
qui étoit contenuë dans les Canons faits au Synode d' Alais , et confessa que cette Doctrine 
étoit la veritable, et conforme à la Sainte Parole de Dieu; renonçant à toutes les Erreurs 
condamnées par les susdits Canons, et qu 'il étoit prêt à les signer, eta nt dans la ferme Reso
lution de les defendre de toute sa Force, pendant Ie Cours de sa Vie." Curcellaeus, l.I., p. 
XXXI. vertelt echter, dat hij zich tot onderteekening had bereid verklaard, mits hij daarmee 
de dissidenten niet veroordeelde. Onjuist is ook zijn bewering, dat de syn. de Canones heeft 
uitgegeven "miss is Negativis" (p. XXXII). - Tusschen beide synodes in heeft er, op ver
zoek der Parijsche predikanten, een samenspreking plaats gehad tusschen Cameron, die uit 
Schotland terugkeerde, en De Courcelles, waarbij de laatste van zijn ongelijk overtuigd werd, 
verg. Joanna Papissa, p. 245; Curcellaeus, l.I. , p. XXVII, beweert echter dat er van geen 
overwinning door Cameron sprake was, doch dat het alleen ging over een kwestie van 
methode. Ook zouden de organisatoren dezer "collationes" tegelijk de bedoeling hebben ge
had, om het gevoelen van Cameron te leeren kennen, waarom de laatste uiterst voorzichtig 
was geweest in zijn uitingen; verg . l.l. , p. XXV. 

50) Verg. Aymon, l.c., p. 281 : avec beaucoup de prudence et de charité. 
51) Dit gebeurde naar aanleiding van bedenkingen door den koning ingebracht; de synode 

beval "qu'à ravenir lors que ron feroit prêter Ie Serment à nos Eglises et Universités, on 
Ie feroit dans quelques Formes qui n'auroient aucun Raport avec celle dont on s'étoit servi 
pour Ie Synode de ladite Ville de Dort;" verg . Aymon, l.c., p. 263. De officieele tekst der 
Canons vindt men aldaar, p. 298-322. 

\ 
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een vraag door de provinciale synode van Charenton , strenge voorschriften 
voor de behandeling der Arminianen. 52) 

De eerstvolgende provinciale synode, die in 1624 te Vitry vergaderde, 53) 

heeft De Courcelles dan ook weer aanvaard , 54) en hem, overeenkomstig het 
besluit der synode van Charenton, een gemeente toegewezen. 55) 

Naar deze kerkelijke vergadering waren De Courcelles en Desmarets 
samen in gezelschap van Durant gereisd van Parijs. 56) Want ook met be
trekking tot den predikant uit Laon moest deze synode bijzondere maatregelen 
treffen. Wat toch was er gebeurd? 

Toen Maresius aan den avond van den I3den December 1623 57 ) van 
zijn oom Samuel Vaucquet. bij wien hij den maaltijd had gebruikt. 58) be
geleid door zijn knecht met een fakkel. terugkeerde naar zijn eigen huis, was 
van ter zijde iemand onverhoeds op hem afgekomen en had hem met een 
dolk een steek in zijn rechterborst toegebracht. 59) De dolk was den volgen
den morgen teruggevonden, 60) doch van den dader geen spoor. Voor een 
behoorlijke aangifte der zaak had men zorg gedragen, en de bevoegde auto
riteit had zich diligent verklaard. Maar in werkelijkheid was het met dit 
onderzoek erg slap toegegaan, zoodat het tot geen resultaat had geleid. 61 ) 

Welke reden er voor dezen misdadigen aanslag kan geweest zijn? Dien
omtrent zijn later , toen Maresius in Nederland werkte, kwade vermoedens 
geopperd. Hij zou zijn trouwgelofte hebben verbroken, en een broeder van 

52) Verg. Aymon, l.c., p. 278. 
53) Deze vergadering viel in de maand Mei; verg . Macesius, Ult. patientia, p. 381; en 

E[figies, p. 141. 
54) Verg. Joanna Papissa, p. 215. D at Curcellaeus pas op die synode zou herroepen hebben, 

kan niet juist zijn, gelijk deze terecht tegen Maresius heeft opgemerkt, verg. l.I., p. XXXIII. 
daar hij reeds door de nationale synode was hersteld in zijn ambt. 

55) Curcellaeus preekte ter synode, waarbij hij zich vooral richtte tegen de Remonstrant
sche dwalingen. Toen er een paar ouderlingen uit een "ruralis vicina ecclesia" verschenen, 
om van de synode een predikant te verzoeken, deed deze eerst aan Maresius het aanbod, die 
het echter "modeste" afwees, terwijl Curcellaeus het daarna "honeste" aanvaardde; verg. 
Joanna Papissa, p. 216. Dit was de kerk van Helmoruha; verg. Defensio fidei, Praefatio 
p. XII, of in het Fransch Heiltz-Ie Maurupt. Reeds in 1626 werd hij naar Vitry beroepen . 
In 1631 is hij vandaar naar Holland vertrokken, waar hij zich bij de Remonstranten heeft aan
gesloten. Verg. Curcellaeus, l.I., p. XXXV. 

56 ) Verg. Joanna Papissa, p. 215. Durant werd gekozen tot praeses dezer synode. 
57) Verg. Eftigies, p. 110. 
58) Aan dien maaltijd nam ook deel de jongste zoon van den reeds vermelden Daneau, een 

ongetrouwd advocaat; verg. Maresius, Expostulatio, 1617, p. 79. 
59) Verg . Effigies, p. 110: .... in pectus sub mamma dextra, .... iIlaeso tarnen pu1mone. 

Zie ook Maresius, Bonum signum, 1615 (ongepag.) : ictus pugionis in pectus meum adacti 
et intra capacitatem thoracis recepti, lethalis, Deo me ad meliora serv ante, non fuit . 

60) De dolk werd nog in 1652 te Laon door Maresius ' oom bewaard; verg . Eftigies, p. 110; 
en Expostulatio, p. 79. 

61) Verg . Expostulatio, p. 79: Querelam suam hac de re instituerunt mei apud Consilium 
Regium, quod edictorum ad religionem spectantium authoritas in eo viola ta fuisset; et res 
ad Magistratum loci remissa fuit; Magistratus ipse, Hcet Pontificius, sedulo inquisivit. Daaren
tegen heet het in Efligies, p. 140: ... . simulavit Regius Procurator Laoduni, se quaestionem 
diligentem de ea habiturum; sed ulterius processum non est. - In de Arch. départem. d'Aisne 
à Laon bevindt zich over deze zaak niets meer. 
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het beleedigde meISJe zou de bedrijver van den moordaanslag zijn geweest. 
Maresius heeft echter op afdoende wijze dit gerucht weerlegd. 62) en Chaba~ 
naeus. den verbreider er van. (3) uitgedaagd om dan maar eens te doen wat 
het rechterlijk onderzoek niet aan het licht had gebracht: man en paard te 
noemen. Een heel andere verklaring hadden al aanstonds de Roomschen in 
Laon van het gebeurde trachten te geven. Er zou een vergissing in het spel 
zijn geweest; de dolkstoot zou voor iemand anders dan Maresius zijn be~ 

stemd geweest. 64) Het is duidelijk. dat de Roomschen met het geval verlegen 
zijn geweest . De aanwijzingen waren dan ook sterk genoeg. om den mis~ 
dadiger aan hun kant te zoeken . en om aan te nemen . dat deze uit godsdienst~ 
haat had gehandeld. De vurige Calvinistische prediker. die niet gewoon was zijn 
tegenstanders te sparen. heeft misschien door zijn optreden hun vijandschap 
opgewekt. 65) Daar was bovendien nog een bijzondere omstandigheid bij 
gekomen . welke hun dwars zat. Het was den Jesuiet d'Aubigny gelukt. om 
de vrouw van den gouverneur van La Fère. welke zelf reeds eerder naar 
Rome was overgegaan. 66) na lange aarzeling. te bewegen het voorbeeld van 
haar man te volgen. Maresius had. op het vernemen van dezen afval. met~ 
een - het was geweest op den Oudejaarsdag van 1622 67 ) - naar de pen 
gegrepen . om haar op haar roeping te wijzen. 68) Het antwoord. waarin zij 
haar houding verdedigde en tevens haar bekeeringsgeschiedenis mededeelde 
was niet uitgebleven. Toen had de trouwe herder het tot zijn taak gerekend. 
om in een uitvoerigen brief 69) de afvallige nog eenmaal terecht te wijzen. 
Deze handelwijze had hem van zijn tegenstanders al dadelijk de bedreiging 
bezorgd, dat hij niet ongestraft zou blijven. 70) 

62) Verg . Expostulatio, p. 77-80. 
63) Ook bij Curcellaeus. Quaternio, p. X. is een toespeling in gelijken zin te vinden. 
64) Zijn oom Salomon Vaucquet dankte Maresius. dat deze in zijn plaats die wond had 

opgeloopen; de stoot zou n.l. voor hem bestemd zijn geweest; verg . Expostulatio, p. 81. 
65) Verg. Expostulatio, p. 79: Nihil aliud potuimus de eo facinore suspicari. quam sica

rium fuisse subordinatum à Religionis nostrae adversariis, quibus odio eram turn ob conciones 
meas satis aestimatas et celebres, turn ob defensam scriptis quibusdam privatis veritatem tem
pore difficillimo, et quo bello ardente in Rupellenses, Montalbanenses, aliasque nostrae reli
gionis civitates. pi eb is animi in nos erant undique concitati. Zie boven, blz. 73. 

!ö6 ) Zie boven, noot 27. 
G7) Verg . Eftigies, p. 140. 
US) Maresius verrichtte toen in de kerk van La Fère consulentsdiensten . gelijk hij dit even

eens in andere kerken van zijn "colJoque" heeft gedaan. verg. Effigies, p. 139: habenda cu ra 
vicinarum Ecclesiarum. quibus per mortem aut absentiam suorum Pastorurn. Ferae. Guisiae. 
Sanquitini. erat succurrendum. La Fère wordt in de lijst van kerken op de syn. van Alais 
( 1620) noch op die van Cas tres (1626) genoemd. In de eerste lijst komt als predikant van 
Le Val de Guise voor Sigard, en van St Quentin Brisbar J'Ainé. De laatste , die Maresius 
mee had bevestigd. moet nog in 1620 vertrokken of overleden zijn; verg. A. Daullé. La R éf. à 
St Quentin, p. 84. 89; in het laatste kwartaal van 1623 is hij opgevolgd door Jean Mettayer, 
verg. l.c., p. 90 S.; terwij l in den zomer van dat jaar Isaac de Juigué er tijdelijk dienst heeft 
verricht. 

1;9) Niet een "openlijk geschrift", gelijk staat in N. Ned. Biogr. W., Ir. kol. 868. doch 
een .. scripturn privatum". verg. boven, noot 65. 

70) Verg. Effigies. p. 140. Sed hoc. stylique Iibertatem, ipsum impune non laturum. statim 
Adversarii minati sunt. - Hoeveel tijdsruimte tusschen deze verschillende brieven is ver
streken. is onbekend. 
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Een en ander maakt het vermoeden waarschijnlijk, dat de Jesuieten in 
dezen moordaanslag de hand hebben gehad. 71) Vandaar dat men het ook 
te gevaarlijk heeft geacht, om Maresius langer dan beslist noodig was, in 
Laon te laten blijven. Op raad zijner ouders is hij, na eerst bij zijn broeder 
in Parijs en daarna te Oisemont tot herstel van krachten te hebben vertoefd, 
ook met instemming van zijn vaderlijken vriend, den predikant Samuel 
Durant, niet weer naar Laon teruggekeerd. In de hoofdstad des lands heeft 
hij de provinciale synode afgewacht, 72) en zoo vinden wij hem in gezelschap 
der Parijsche afgevaardigden en van De Courcelles de reis naar Vitry onder
nemen. 

Deze synode heeft blijkbaar genoegzame gronden aanwezig geacht om hem 
van zijn ambt te ontheffen. Elders moest nu voor hem een plaats worden 
gezocht. Het aanbod om aan de kerk van Heiltz-Ie-Maurupt verbonden te 
worden, heeft hij afgewezen. 73) 

Hem werd daarop de zorg voor de kerk van Falaise in Champagne opge
dragen. 74) Hij kon later, niet zonder reden, verklaren in Laon te hebben 
gewoond te midden van tegenstanders der waarheid, in een bewogen tijd . 75) 

2 - Te Falaise. 

Naar deze gemeente. of eigenlijk de drie-ledige gemeente van Imecourt, 
Von en Falaise, 76) welke beurtelings in één der kasteelen der edelen ver
gaderde. 77) werd Maresius door de synode gezonden .. bij leening", voor 
den tijd van één jaar. 78) Een tijdelijke regeling werd bedoeld, want. gelijk 

11) Men heeft speciaal gedacht aan den bovenvermeld en d' Aubigny. den vroegeren biecht
vader van Ravaillac, den moordenaar van Hendrik IV. die in dien Adventstijd te Laon 
preeken hield; verg. Eftigies. p. Hl. Zie ook Maresius. Lingua abortiva. p. 8. Dat dit de 
overtuiging der Gereformeerden was, heeft de kerk van Laon in een plechtige verklaring 
van den 18den Aug. 1647 door haar predikant Paul Georges nog eens bevestigd (verg. l.I .• 
p. 141). wel op Maresius' verlangen om het te kunnen gebruiken tegen rondgestrooide praatjes 
in Nederland. Deze opvatting wordt ook aanvaard door den Roomschen J. L. F. De
visme, Hist. de Laon. II. p. 111-113; zie ook M. Melleville, Hist. de Laon. Il, p. 306; en 
O. Douen, La Réf. en Pic .• in Bull. de la Soc. du Prot. franc .• VIII, p. 245. 

72) Te Parijs heeft hij voor het eerst weer, .. adhuc valde pallidus", gepreekt .. sub tentoriis 
sub quibus Ecclesia Parisiensis turn conveniebat"; verg, Eftigies. p. Hl. Dat het kerkgebouw 
in het vorige jaar, dus in 1623, zou zijn verbrand, Is een vergissing; dit was reeds gebeurd in 
1621. verg. boven. blz. 73. 

73) Zie boven. noot 55. Had De Courcelles des morgens voor de synode gepreekt .. in 
frequenti Ecclesia", Maresius deed het .. à prandio", daar hij de jongste was; verg. !oanna 
Papissa. p. 246. 

74) Een dergelijke verplaatsing was volgens het Fransche kerkrecht mogelijk. Zie Maresius 
in zijn Scholia op Cucchus' lnstitutiones. 1660, p. 58. Hij merkt daar op, dat de Neder!. 
classes deze .. authoritas" niet bezitten; .. aliquando tamen translationes tales procurant per 
modum accomodationis, suadendo, non decemendo." 

75) Verg. Ultima patientia. 1645, p. 381. 
76) Verg. I.L p. 395. In de lijst der synode van Alais (verg. Aymon, Syn. Nat .• 11, p. 221) 

staat abusief: Talalse. Er waren toen nog 2 predikanten, één voor Won et Palaise: Duva\. 
en één voor Imecour: Blondel Ie Cadet. Falaise lag .. sur les frontières de Champagne", 
verg. P . Bayle, Diet .• III, p. 323, note b. 

77) Verg. Etfigies. p. 141 : in variis Nobilium aedibus alternis conveniebant. 
78) Verg. Ult. patientia. p. 381 : par prest. 
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hij zelf mededeelt . de gedachte bestond dat de kerk van Parijs een beroep 
op hem zou uitbrengen. 79) 

Blijkbaar wilde de synode het met de kerk van Falaise. die niet bijzonder 
sterk was. 80 ) nog eens probeeren . 81 ) Aan haar vorig en predikant was. 
evenmin als aan den voorganger van De Courcelles, het volle tractement 
uitbetaald. 82 ) Dit zou alsnog behooren te gebeuren ; ook zouden zij Maresius 
een behoorlijk onderhoud moeten verschaffen. 83 ) In het tegengestelde geval 
dreigde de synode met opheffing der predikantsplaats. 84 ) 

Naar het schijnt is de gemeente ook ditmaal weer in haar roeping tekort
geschoten. Maresius ontving namelijk van de sterkste der drie kleine ge
meenten zijn tractement niet. 85 ) Ook overigens heeft hij het er heelemaal 
niet naar zijn zin gehad. Hij moest heel wat kosten maken . want zonder het 
houden van knecht en paard was het hem onmogelijk. om den arbeid over 
zulk een uitgestrekt gebied te volbrengen. De verre afstand van zijn ouderlijk 
huis was eveneens een onaangename omstandigheid. Hij werd. volgens zijn 
eigen verzekering. ziek van arbeid en verdriet. 86) 

Nauwelijks van deze ziekte hersteld. ontving hij een beroep van het na
burige Sedan. dat hij gretig heeft aanvaard. Na een werkzaamheid van 
nog geen 4 maanden verliet hij . voorzien van een kerkelijk testimonium. uit
gereikt op den lOden September 1624. 87) Falaise. 88) om. op 25-jarigen 
leeftijd, te Sedan het dubbel ambt van predikant en hoogleeraar te gaan 
vervullen. 

79) Verg . E{figies, p. 141 : (eum donec certus Grex illi assigna retur, (Parisiensis Ecclesia 
putabatur de illo evocando cogitare) commoda to ad annum Ecclesiae F alesiensi, iisque 
annexis, concedendum. Oura nt had Maresius hoop gegeven op een beroep naar Pa rijs. 
verg. Defensio fidei. Praef. p . XII. 

80 ) Zij telde nauwelijks 150 .. capita"; verg. Ult . patientia, p. 393. 
81) Verg . l .I., p. 381. 
82) Maresius. Defensio fidei, Praef. p. XVIII. noemt als zoodanig De Beaune en Ou Val. 

Volgens France Protest. 2 , II . col. 120, was Théophile de Bea une predikantt te Heiltz-Ie
Maurupt van 1620-1626. Over Ou Val is sprake bij A ymon, Syn. N at., I1 , p. 284, 355; 
hij was uit zijn ambt te F alaise ontheven; de reden er va n wordt daar niet vermeld, verg. 
France Protest. 2, V , col. 1092. Zie Disc., chap. I. art. 41. 

83) Maresius werd door de synode aanbevolen "ab exquisitis donis", verg . Ult . patientia, 
p . 381. 

85 ) Verg . Ult. patientia, p. 382. 
86 ) V erg. l.I. , p. 382: ex labore et moerore. 
87) Verg. 1.1., p. 383; en Effigies, p. 142. 
88 ) Op de provo syn. te Cha renton (17 Apr. 1625) was als a fg evaardigde tegenwoordig 

Ie sieur Jacob de Roussy ancien, a cause que J'église est destitueé (Bib/. de la Soc. du Prot. 
frBnç ., collo Auziére, M s. 563 r; het origineel in Bibl. Nat ., fonds fr. 20962, fol. 133). In d~ 
lijst der kerken ter nat. syn. van Cas tres (1626) komt a ls predikant van Fa laize, Roiancour( ?) 
voor: Richard; verg . A ymon, S yn. N at. , I1 , p. 41 9. 

Maresius 6 



HOOFDSTUK IV 

HOOGLEERAAR~PREDIKANT TE SEDAN 

I - Roeping en schorsing. 

Sedan met haar onderhoorigheden vormde een onafhankelijk vorstendom. 1) 
Sedert eeuwen regeerde er het geslacht La Marck, welks leden zich be
titelden als hertog van Bouillon, ook nadat dit hertogdom in 1559 onder 
heerschappij van den Luikschen bisschop was geraakt. Henri Robert was met 
de reformatie meegegaan. Hij had in zijn staat een voorbeeldige godsdienst
vrijheid ingevoerd. 2) Deze toestand was gebleven ook toen in 1588, na den 
dood van diens zoon Guillaume Robert. de vrouwelijke linie het bewind had 
aanvaard. De jeugdige Charlotte, een zuster van den laatstgenoemde, trad 
in het huwelijk met den vicomte van Turenne, Henri de La Tour d 'Auvergne. 
die een voortreffelijk vorst bleek te zijn . 3) Een uitnemenden steun heeft de 
hertog daarna gevonden in zijn tweede gemalin , 4 ) Elisabeth van Nassau , 5) 
met wie hij op 15 April 1595 huwde, en die , na zijn dood, op loffelijke wijze 
het regentschap heeft gevoerd voor haar zoon Frédéric Maurice. 

Deze Henri de la Tour d 'Auvergne is het geweest, die de Academie te 
Sedan in 1602 oprichtte, 6) hoewel reeds in vroegere jaren, ook door zijn 
voorgangers , verschillende voorbereidende maatregelen daartoe waren ge
troffen. Aan deze Academie, welke in de 17de eeuw zulk een eervolle plaats 
onder haar zusteren zou innemen, en tegenover de Saumursche theologie 

1) Zie J. Peyran, Hist. de /'anc. principauté de Sedan. 
2) J. Peyran, l.c., I. p. 284, merkt op, dat Sedan in de 16de eeuw misschien de eenige staat 

is geweest, waar vanwege de religie geen bloed en geen tranen zijn gestort. 
3) Karakteristiek voor den geest, in welken hij zijn regeertaak opvatte, is zijn politiek 

testament voor zijn zoon, waarin hij de noodzakelijkheid aanwees van het bewaren der har
monie tusschen Roomsch en Hugenoot, en o.m. zei : admettez dans vos conseils des membres 
de rune et de I'autre communion, afin que les protestants ne se croient pas seuls en faveur 
auprès de vous, et que les catholiques affectionnent votre personne et votre gouvernement; 
verg. J. Peyran, l.c., 11, p. 56. 

4) Zijn eerste vrouw stierf in 1594. 
5) Elisabeth (1577-1642) was de tweede dochter van Prins Willem van Oranje en ehar

lotte van Bourbon. Zie over haar het art. in N. Ned: Biogr. Woordenb. , / ; en Joh. W . A. 
Naber, Prinsessen van Oranje en hare dochters in Frankrijk, blz. 25 v.v. 

6) Verg. Bourchenin, Etude, p. 121. Zie over deze Academie aldaar, passim en vooral 
p. 112-125, 428---434; aldaar ook een opgave van bronnen en oudere litteratuur; voorts 
E. Henry, Notes biographiques, en P. Mellon, A cad. de S edan (met illustr.) . Het belangrijke 
Registre des modérateurs de l'académie de Sedan schijnt onvindbaar te zijn, verg. P. Mellon, 
l.c., p. 51. n. l.Wel raadpleegde ik de Histoire chronologique des vil/es et principautés de 
Sedan van Norbert . die van bedoeld Registre voor dit tijdperk nog gebruik heeft gemaakt. 
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langen tijd een stevig bolwerk zou vormen, werd Maresius in 1624 als hoog
leeraar, en tevens als predikant der Gereformeerde kerk aldaar beroepen. 7) 

Onverwacht kwam deze roeping niet. Reeds in 1622, toen hij bij gelegen
heid 8) in Sedan had gepreekt, was de aandacht des hertogs op hem ge
vallen. 9) En één der professoren, Pierre Dumoulin, op het punt om naar 
Engeland af te reizen, had hem terwijl hij voor herstel van krachten te Parijs 
vertoefde, een brief geschreven van meeleven en meteen hem gepolst over een 
eventueele benoeming te Sedan. 10 ) Op dat moment had Maresius dit hoogst
eervolle aanbod , op advies van zijn vaderlijken vriend Durant, afgeslagen. 11) 
Maar toen men, misschien geen half jaar later, na het overlijden van een 
anderen hoogleeraar, Jacques CappeI. 12) te Falaise nogmaals bij hem infor
meerde, 13 ) maakte hij geen bezwaar meer, mits hij op wettige wijze door de 
kerk werd beroepen . 

Op den beroepingsbrief behoefde hij niet lang te wachten. Algemeen werd 
Maresius blijkbaar in Sedan begeerd; 14) waartoe niet het minst de invloed 
van prinses Elisabeth, die na den dood van haar gemaal als regentes was 
opgetreden , 1 5 ) heeft bijgedragen . 16 ) Het officieele schrijven, den 17 den 
September opgesteld door den predikant en eenig-overgeblevenen professor 

7) Zie over deze periode van Maresius ' leven: Effigies, p. 141 - 146. 
8) Verg. Maresius, Ult . patientia, 1645, p. 382: ex privata occasione . 
9) Verg. Effigies. p. 141 : eo usque arriserat eius concio ipsi Duci Bullionaeo . . . . , ut 

exinde consilium coeperat de ipso, si pote esset, Sedanum traducendo. Dit zal Maresius 
naderhand uit den mond van Elisabeth van Nassau gehoord hebben; verg. Maresius aan 
Rivet, 23 Mei 1613 (zie Bijl. III 56) . 

)0) Verg. 1./., p. 111, 142. Zie ook Maresius, Defensio fidei, 1662, p. XII: ad Ministerium 
Ecclesiae Sedanensis suo loco capessendum. Er was n.1. sprake van, dat Dumoulin voorgoed 
in Engeland zou blijven. 

11) Verg. 1.1., p. XII. 
12) Bedoeld is Jacques Cappel du Tilloy, wiens jongsten broeder wij als leermeester van 

. Maresius in Saumur ontmoet hebben. Hij stierf den 7den Sept. 1621, na een ziekte van meer 
dan 2 jaren. Verg. P. R. E. 3. lIl, S. 718. 

13) Verg. Effigies. p. 142: illius animus praetentatur à Strenuissimo et lIlustri viro D. An
tonio Le Conte Barone de Leschelle. Sedanensi Praefecto. Dit gebeurde vóór het overlijden 
van Cappel. 

1.4) Maresius, Ult. patientia. p. 382, spreekt o.a. over vele naar Sedan gevluchte geleerde 
mannen, die ten gunste van hem hebben getuigd. Inderdaad vluchtten vele Hugenoten, die 
zich in Parijs niet veilig gevoeldoen, naar dit toevluchtsoord; verg . Pannier, Egl. Réf. de 
Paris 1621 à 1629. I, p. 19. 

16) Henri de la Tour d'Auvergne is gestorven den 25sten Maart 1623. Maresius vertelt, 
dat de hertog de krankencommunie afwees, omdat daardoor heel licht aan het uiterlijk teeken 
te veel eer werd bewezen; verg.- Syst. theolog. , 1673, p. 1012: nol uit aeger sibi administrari 
Coenam quasi privatim, assurgens mente et fide ad rem significatam. 

16) Verg. S . Des Marets, Pt'éset'vati{. 1628, Dédicace, p. X. Vous seule, Madame, m'avez 
fait ce que ie suis en cest Estat, m'y ayant honorablement appellé de la solitude champestre 
et lors que ie pensois Ie moins à une telle faveur pour servlr en l'Eglise et en l'Academie tout 
ensemble, et selon quelques -pensées que V . E . m'a dit feu Monseigneur en avoit eu si ]' occa
sion s'en fust presentée de son vivant. Zie ook Eftigies, p. 141 , en Ult. patientia, p. 382. De 
verkiezing van professoren geschiedde te Sedan door den Conseil académique, samengesteld 
uit den Conseil des modérateurs (bij welken heel de leiding en administratie der Academie 
berustte) en den kerkeraad; verg. Bourchenin, Etude, p. 284. 
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in de theologie Rambour, 17) werd door een ouderling persoonlijk naar Oise
mont gebracht, waarheen Maresius uit Falaise was vertrokken. 18) De 
ouderling had in opdracht, om op hem aandrang uit te oefenen, dat hij, in
dien hij de roeping aanvaardde, heel spoedig zou overkomen: 19 ) de arbeid 
aan de Academie, waarvoor Rambour geheel alleen stond, maakte zulks 
dringend noodzakelijk. 20) Onverwijld heeft Maresius aan dezen wensch 
gevolg gegeven. 21 ) Nog in het laatst van diezelfde maand is hij, in ge
zelschap van zijn vader, naar Sedan gereisd , om op den Isten October zijn 
taak als hoogleeraar-predikant, in de plaats van Jacques Cap pel. aan te 
vangen. 

Hij ontving hetzelfde niet onbelangrijke tractement van 1000 livres, 
dat ook zijn collega genoot. 22) Wat betreft de uitoefening van zijn 
professoraat, kreeg hij verlof om zich gedurende één jaar door eigen studiën 
nog nader voor dezen arbeid voor te bereiden. 23 ) Maar reeds in de eerste 
kerkeraadsvergadering , 24) welke hij bijwoonde - het was op Donderdag 25 ) 

17) Bourchenin, Etude. p. 432, rangschikt hem onder de vertegenwoordigers der "opinion 
modérée". 

18) Verg. Etfigies. p. 142; en Ult. patientia. p. 383. 
19) Het kan zijn. dat voor deze persoonlijke zending heeft meegeteld de overweging, dat 

ook de kerk van Rouaan het plan had Maresius te beroepen; iets wat deze. gelijk hij zelf 
mededeelt. wist van Desmerliers, secretaris van den hertog en ouderling te Sedan; verg. Ult. 
patientia. p. 382. 

20) Als reden wordt opgegeven. behalve de dood van Cappel en de afwezigheid van 
Dumoulin. dat men over de toelating en ordening tot het "sacrum Ministerium" van een 
student moest handelen. 

21) Hij was thans "canonice. legitime et honorifice" geroepen; verg. Defensio fidei. p. XIII. 
22) N.1. 700 Iivres als predikant en 300 als professor. Dit tractement was 300 Iivres hooger 

dan aan de andere Academies; verg. Bourchenin. Etude. p. 319. Een geteekende kwitantie 
voor de ontvangst van 250 Iivres tournois "pour Ie quartier de ma pension escheu et finy 
Ie dernier jour du mois de septembre dernier passe", gedateerd 9 Oct. 1629. van Des Marets 
bevindt zich ter Univ .bibl. van Amsterdam ( M s. 15A b). Een dergelijke kwitantie van 10 Jan. 
1629 bevindt zich in de Bibl. du Prot. franç. te Parijs (colI. Coquerel) . Behalve Rambour 
was er nog een predikant. die echter niet tegelijk het hoogleeraarschap vervulde, t.w. Eusèbe 
Gantois. De betaling van predikanten en professoren geschiedde uit de geestelijke goederen. 
welke de prins van Sedan aan zich had getrokken; de inkomsten daa ruit dienden voorts 
"alendis quoque iis Sacrificulis tam in urbe quam in agro, qui sa cris Pontificiis operabantur. 
et residuum usibus suis impendebat; verg . Maresius. Jud. et resp. de Canon. Ultraj . vindiciae. 
1669. p. 212. 

23) Verg . Etfigies. p. 142: petito tamen quoad Professionem. spatio aliquo ad studia sua 
Scholastica recolligenda. quo paratior illam capesseret. Deze woorden slaan niet , gelijk blijk
baar in France Prot. 2 . V . col. 321 . geschiedt. op de studiereis naar Holland en Engeland. 
want deze is pas meer dan een half jaar later uitgevoerd. Zelf spreekt Maresius, Ult . patientia. 
p. 390. van een heel jaar dat hij had bedongen .. pro studiis privatis", aleer hij zijn professo
raat zou aanvaarden. 

24) In het archief der Egl. réf. te Sedan berusten de kerkeraadsacta van voor 1597 en 
die van 1615-1637. terwijl die van 1597-1614 zich bevinden in de Bibl. du Prot. franç. (Ms. 
666 bis. Registre original des dé/iberations du Cons . de rEgl. rét. de Sedan 1597-1614). 
De foliant. door mij geraadpleegd. draagt tot titel : Livre du Consistoire commencé Ie pre
mier janvier 1615 en is niet gepagineerd. Aanhalingen doe ik daarom naar den datum der 
vergaderingen. Door de welwillendheid van Monsieur Mousseaux, pasteur de régl. réf. al
daar. werd ik in staat gesteld ten zijne huize van dit Registre inzage te nemen. 

25) Donderdag was de gewone vergaderdag. 
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den 3den October -, zag hij zich de preekbeurten en overige pastorale werk~ 
zaamheden voor de daaropvolgende week toegewezen. 26) 

Gedurende 7 maanden heeft Maresius zijn ambtelijke bezigheden onge~ 
stoord kunnen verrichten , over welke periode ons vrijwel geen enkele bijzon~ 
derheid bekend is, toen zich opeens een eigenaardige moeilijkheid voor~ 
deed. 27) Uit Frankrijk kwam de tijding, dat de provinciale synode van 
Charenton hem voor den tijd van 6 maanden had geschorst. 

Zelf bracht Maresius dit punt in de kerkeraadsvergadering van den 1 sten 
Mei 1625 ter sprake. Maar de vergadering maant hem tot geduld : zij heeft 
nog geen antwoord van die synode op haar brief ontvangen, en wil den 
terugkeer van Rambour afwachten, die den tekst van het besluit wellicht zal 
meebrengen; pas daarna zal er raad verschaft kunnen worden. Meteen stelt 
zij echter haar predikant gerust met de verzekering, dat dergelijke besluiten 
in Sedan niet zoo maar in werking treden. 28) 

Intusschen hielden de bedoelde geruchten waarheid in. De synode van 
Charenton, welke op den 17den April was bijeengekomen, had besloten 
Maresius voor den tijd van een half jaar het preeken te verbieden. 29 ) De 
grond hiervoor was blijkbaar geweest het feit. dat Maresius, die door de 
synode voor één jaar te Falaise was aangesteld , zonder vooraf haar te raad~ 
plegen, de roeping naar Sedan had aangenomen, en dat hij , zonder verlof. zelfs 
buiten de grenzen des rijks was getrokken . 30 ) 
- - - - ---- - - -- -------------------------

2H) Verg. Livre du eons., 3 O ct. 1624; Monsieur Desmarets est entré aujourdhuy a Ceste 
Compagnie comme pasteur de Ceste Eglise et doibt cOfmencer sa sepmaine dimanche pro
chain. In de volgende week praesideerde hij dan ook; naast het genotuleerde van den lOden 
Oct. staat geschreven: MI' Desmarais (sic!) Première seance. - Beurtelings hadden de predi
kanten hun "semaine"; in die week waren zij dan vrijgesteld van het geven hunner colleges; 
verg. P. Dil MOlt/in aan A. Rivet, 16 Febr. 1633, in welk schrijven deze Rivet verzoekt, aan 
den hertog van Bouillon mee te deelen, dat de Academie met slechts drie predikanten niet in 
stand te houden is, " pource que des trois Pasteurs les deux sont professeurs en Theologie , les
quels en leur semaine ne font point de leçon, donc arrive que en deux semaincs des trois, il 
n 'y a qu 'un Professeur en TheoloÇlie qui façe leçon. Seulement en la semaine de Mr Ganthois, 
deux Professeurs lisent" (Uni v. Bib!. Leiden, B. P. L. 282, fol. 152). - Behalve op Zondag 
werd er ook in de week nog een preekbeurt gehouden; verg. J. Pannier, Eg!. réf. de Paris 
1621 à 1629, I, p. 228. 

2ï) Het eenige wat het Livre du eons. vermeldt, is: Mr Desmarets est chargé daller pour 
la Cene a St M anges dimanche prochain (20 Mars 1625) . En Maresius, D efensio fidei, 
p. XIII , zegt: per menses septem integros omnibus illius (sc. Ministerii Sedanensis) partibus 
cum aedificatione publica, nemineque contradicente, defunctus sumo 

28) V erg . Livre du Cons .. premier de May 1625: La Compagnie nayant encores receu 
Response de leurs lettres dudit Sinode, ny Mesmes qu 'i l ne luy a esté faitte aucune signifi
cation a adiuge datendre Ie Retour de Mr Rambour qui pourra apporter larrest dudit Sinode 
sur lequel on prendra advis et cependant consolIe ledit Sr des Marets et lasseure que non
obstant ladite suspension que M adame luy pourra faire commande de continuer sa charge et 
que nestes tels arrests icy executables sans perm ission de son excellence. 

29) H et procès-verbal dezer synode (Bib!. du Prot. Franc., collo Auzière, Ms 563 1; het 
origineel in Bib!. Nat., Fonds fr. 20962, fol. 133-137) vermeldt over de zaak niets. 

30) Verg . Effigies, p. 142: quod se inconsultä Sedanensem vocationem admisisset. Zie ook 
Ult . patientia, p. 390, en D efensio fidei, p. XIII. St. Curcellaeus, die tot de provo syn. 
behoorde, vertelt dat Maresius qeschorst is "propter desertam stationem assignatam et mi
nis terium in celebriore ec.c1esia Sedanensi per ambitum invasum; verg. Quaternio Dissert. 
The%g., p. XXXIV. 
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Of en in hoeverre op deze beslissing nog allerlei bij ~redenen van invloed 
zijn geweest. valt moeilijk uit te maken. wijl wij schaars over genoemde synode 
zijn ingelicht. Het is heel wel mogelijk. dat het oude zeer tusschen de synode 
van Isle~de~France . van welke eertijds de kerken van Sedan mede deel 
hadden uitgemaakt. en de thans zelfstandige kerken in dit vorstendom ook 
bij deze gelegenheid eenigermate heeft nagewerkt. 31) Misschien zijn er bij 
enkele synodeleden als De Courcelles en De J uigné zelfs minder edele per~ 
soonlijke motieven in het spel geweest. 32) Doch dat er door Maresius in~ 

breuk was gemaakt op de goede orde. 33) kan bezwaarlijk op deugdelijke 
gronden worden bestreden. 

Wel heeft hij later op de wettigheid van dit vonnis allerlei afgedongen: 
hij betoogde n.l. dat hij volkomen vrijheid bezat om een roeping aan te nemen. 
wijl men hem. die geen predikant meer was van Laon. niet aan Falaise had 
kunnen leenen ; 34) dat de synode hem vooraf niet had gehoord; dat de 
synode over hem niet te beschikken had . daar hij niet op kosten der kerken 
had gestudeerd; 35) dat hij te Falaise zijnde. nog onder de potestas van zijn 
vader stond. 36 ) En wel heeft ter synode zelve zijn vader. die als ouderling 
van Oisemont mede zitting had in de rijen der afgevaardigden. 37 ) zich op 
de nationale synode beroepen. 38) De synode. welke in 1626 te Castres samen~ 
kwam. heeft echter dit appel. omdat Desmarets geen memorie ter toelichting 

31) Verg. Maresius aan Rivet. 23 Mei 1643 (zie Bijl. III ;w) . In dit schrijven geeft 
Maresius een omstandig verhaal van het gebeurde . 

32) Effigies. p. 142. spreekt in het algemeen over afgunst bij sommigen vanwege Ma re
sius' benoeming te Sedan. en over verontwaardiging dat hij op deze manier aan de Fransche 
kerken werd ontnomen (de kerk van Rouaan wilde hem beroepen) . In Defenso fidei. p. XIII. 
noemt Maresius onder de eersten speciaal Curcellaeus. die ook wraak zou hebben willen 
nemen over de ontdekking van zijn Remonstrantisme; hij vertelt tevens van De Juigné, wiens 
vrouw uit een adellijke familie in Falaise afstamde (hij huwde in 1628 met Marie de Brabant, 
verg . Haag. France Prot .. VI, p. 474) , dat deze vertoornd was, omdat hij toegezegd had 
dat Maresius voorgoed aan die gemeente zou verbonden blijven. Overigens was De Juigné 
op die vergadering niet aanwezig blijkens het procès verbal der vergadering; zie boven, 
noot 29. 

33) Maresius, l.c .• p. XIV. zegt zelf, dat hij geschorst werd wegens schending van den 
"ordo externus" en ten aanzien van ,;ro n{!enov." De nat. syn. van Vitre (1617) had 
bepaald .. que desormais aucun Pasteur qui aura affecte son Ministere à quelque Eglise, ne 
pourra s'en departir, sans J'Avis du Coloque ou du Synode de sa Province, laquelle y aura 
tel egard qu'il sera expedient; verg. Aymon, Syn. Nat .• 1I, p . 98. Z ie Disc .• chap. I. art. 22 . 

34) Verg. l.c .• p. XVII. Maresius beroept zich op Disc .• cap. 1. art. 10, 29, 32. Intusschen 
had hij toch zelf toegestemd in die " leening ". 

35) Verg . Ult. patienfia. p. 390. Dit argument zal zich waarschijnlijk richten tegen degenen, 
die hem voor de kerken in de provo syn. hadden willen behouden. 

36) Verg. Ult. patientia. p. 390. Hiermee hebben Maresius' tegenstanders vaak den spot 
gedreven. Intusschen is in dit verband merkwaardig de mededeeling van Norbert, Hist. de 
Sedan (.Ms). op het jaar 1624, dat Samuel Des Marest zijn functies te Sedan aanvaardde 
"a u tor i s é de D a v i d Des m a I' est s 0 n p è re". 

37) Het proces~verbal (zie boven. noot 29), noemt a ls afgevaardigden voor de kerk van 
Oysemont: Esaie Blanchard, pasteur, en Mr David Desmarets ancien. 

3S) Verg. Defensio fidei. p. XIV: visa hac violentia , cuius etiam partem aliquam sensit, 
appellavit ad Synodum Nationalem. Door dit appel werd, volgens Maresius, het vonnis 
opgeschort tot die syn. uitspraak had gedaan. Verg. Curcellaeus. Quaternio. p. XXXIV: 
quamvis patre tuo totis viribus, ne ista tibi nota inureretur, allaborante. 
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van zijn bezwaren had ingediend, van nul en geener waarde verklaard. 39) 

Alleen zou men de bedenking kunnen opperen, dat voor een dergelijk ver
grijp tegen de orde de toegepaste censuur zwaar genoeg was, en ook dat nu 
eenmaal Maresius in den dienst eener andere kerk was overgegaan, de be
doelde maatregel feitelijk geen zin meer had, en de synode van Charenton 
juister had gehandeld met zich eerst te wenden tot de kerk van Sedan. In die
zelfde richting heeft men het ook te Sedan gezocht, toen men ten opzichte 
van deze kwestie zijn standpunt moest bepalen. 

Op den 8sten Mei 40) riep Elisabeth haar Conseil bijeen, tezamen met alle 
predikanten. Daar werd beslist, dat het vonnis der Fransche synode niet zou 
uitgevoerd worden voornamelijk op grond daarvan , dat de kerken van Sedan 
een afzonderlijk "lichaam" vormden, dat gescheiden was van de kerken in 
Frankrijk en dus niet viel onder de jurisdictie der laatsten. Dit besluit zou, 
behalve in de notulen van haar eigen Conseil. ook opgenomen moeten worden 
in die van den Conseil des Modera teurs alsmede van het Consistorie en 
van de ControlIe general. Het laatste is, voor zooveel den kerkeraad betreft, 
een week daarna gebeurd. 41 ) 

Deze voor Maresius gunstige beslissing heeft hij in latere jaren als wapen 
kunnen gebruiken tegen den laster, die , op grond van voormeld schorsings
besluit , omtrent hem werd verbreid. 42) Toch heeft hij blijkbaar zelf ge
voeld, dat er iets scheef zat. Want hij heeft ergens verzekerd dat hij, uit 
vrees voor ergere wrijving tusschen beide kerkengroepen, een tusschenweg 

39) Verg. Aymon, Syn. Nat .. 11, p. 364: Mons. Desmarets, Ancien de J'Egl. d'Oisemont, 
n'aiant envoié ni Lettre, ni Memoire pour soutenir son Apel. d 'un Jugement de la Province de 
l'Isle de France, Ie Synode I'a declaré nul. De meening van Maresius (verg. Defensio fidei, 
p, XIV), dat de provo synode er wel niet zonder bestraffing zou zijn afgekomen, "nisi per 
temporum iniquitatem et locorum distantiam, et nostram bnetxëtaV, ab appellationis pro
secutione in Syn, Natlonali aliquot annis post habita. optimus meus parens destitisset," lijkt 
mij niet genoegzaam gerechtvaardigd, - De synode van Castres onderwierp zich ook aan het 
verlangen des konings, dat geen predikant het land zou verlaten zonder permissie, verg. l.c .. 
11, p. 355; zie ook J, Pannier, Egl. Réf. de Paris 1621 à 1629, I. p, 597, 

40 ) Op dien datum - een Donderdag - is geen kerkeraadsvergadering gehouden . 
. 11) Verg . Dure du Cons.. 15 May 1625: Madame en son Conseil ou estoient extraordi

naire(ment) convocques et assembles tous les Pasteurs des (Eglises) de ses Souverainetés, 
quoy que tres desireuse dentret(enir) ung bon voisinage de Correspondance avec les eg (lises) 
de france, aiant neanmoings esgard que Ie corps des eglises de sesdictes Souverainetés est 
separé davec celuy des eglises de france, et que se sont diverses Souverainetés et pour 
aultres Considerations, a declaré et deciare que Ie jugement donné par Ie Sinode de I'Isle de 
france et aultres provinces, Contre Ie sr. des M arets a present lun des pasteurs de leglise de 
Sedan Ie XVIIe Jour dernier passé, Ne peut et Ne doibt estre executé en sesdictes Com
munautés et ordonne que Ie present arrest sera enregistré ta nt aux Registres de sondit Conseil 
et du Conseil des Moderateurs que du Consistoire et du ControlIe genera!. Prononcé audit 
Sr des Marets Ie VIII jour de May XVIc. XXV signé Elisabet de Nassau et plus bas, 
par Madicte Dame, D esmerliers. - Deze sententie heeft Maresius opgenomen in Ult. 
patientia, p. 391; de tekst stemt vrijwel overeen. Zie ook De[ensio fidei, p. XV. Z ie over deze 
zaak Mellon, Acad. de Sedan, p. 63, 88; en over de inrichting en taak van den Conseil des 
Moderateurs: Bourchenin, Etude, p. 283 S. 

42) Zoo in Ult. pBtientiB, p. 390, 391. Op deze plaats zal hij in Etfigies, p. 142, doelen: 
Quam tarnen inde nihil decesserit honori sui Ministerii. alibi ex professo. contra quosdam 
malevolos et maledicos, ipse demonstravit. 
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heeft gekozen , waardoor ook de synode van Isle-de-France min of meer 
bevrediging ontving. 43) Hij vroeg en verkreeg namelijk verlof voor het 
ondernemen van een studiereis, die hem vanzelf noodzaakte zijn ambtelijk 
werk tijdelijk te onderbreken . 

2 - Op reis. Promotie. 

Vermoedelijk was Maresius op het tijdstip der kerkeraadsvergadering , in 
welker acta bovenvermeld besluit staat opgenomen , reeds uit Sedan afge
reisd. Het getuigschrift dat hij meekreeg van zijn kerk , was althans op den 
14den Mei gedateerd. 44) Prinses Elisabeth had hem een verlof van eenige 
maanden - het zijn er precies vijf geweest - toegestaan, om buitenlandsche 
Academies te bezoeken en desverlangd ergens den doctorsgraad te behalen , 
wat straks ten goede zou komen aan de uitoefening van zijn professoraat. 45 ) 

De vorstin had er een aanzienlijk reisgeld bijgevoegd. 
Dieppe was het eerste doel van zijn tocht. 46 ) Vandaar vertrok hij met 

de eerste scheepsgelegenheid naar Holland. Een zware storm noodzaakte 
de schippers bij het eiland Wight een toevluchtsoord te zoeken, doch na 
9 dagen stapte men behouden te Rotterdam aan wal. Zijn eerste bezoek 
gold daarna den jongen hertog van Bouillon, Frédéric Maurice, 47) die in 
het kamp bij Breda was gelegerd, 48) als bevelhebber over 5 vanen kuras
siers 49) en die hem zeer vriendelijk ontving. Zoo was het reeds midden 
Juni geworden , voordat hij in de academiestad Leiden arriveerde, en zich 
bij den rector Walaeus liet immatriculeeren . 50) Den decaan der theologische 
faculteit , zijn landgenoot Andreas Rivet, dien hij thans voor het eerst ont~ 

43) Verg . Defensio fidei, p. XV s.: mediam inivi rationem, quá et Sy nodo utcunque 
satisfieret, et tarnen ilIius jurisdictio in me et Pastores Principatus Sedanensis agnita non 
videretur. Uit niets blijkt de juistheid van het beweren (verg. Curcellaeus, Quaternio, 
p. XXXIV), dat de kerk van Sedan de suspensie als terecht uitgebracht heeft beschouwd, en 
Maresius gedwongen er zich aan te onderwerpen ( .. ut te ei morem gerere cogeret") . lntus
schen is het niet onmogelijk, dat de Conseil des moderateurs Maresius de gedachte van een 
studiereis heeft gesuggereerd; verg. P. Mellon, Acad. de Sedan, p. 63, n. I . 

H) Verg. Ult. patientia, p. 384; en Effigies, p. 143: adulto Vere anni 1625. 
45) Norbert, Hist. de Sedan (op het jaar 1625) zegt, dat Maresius .. obtint la permissIon 

d'aller pendant 5 ou 6 mois en quelque celebre université pour se perfectionner dans I'étude 
de la theol. et se rendre plus utile á I'eglise et Acad. de Sedan. . 

46 ) Te Dieppe bezat hij verwanten, verg. Effigies, p. 143. 
47 ) Prédéric Maurice (1605-1652) had bij prins Maurits den wapenhandel geleerd. Zie 

over zijn dienst in den veldtocht van 1625: Ten Raa en De Bas, Staatsche Leger. IIl. 
blz. 133, 161. 

48) Breda was pas door Spinola ingenomen (5 Juni 1625); verg. Effigies, p. 143: quae 
recens Spinolae cesserat; bedoeld zal zijn het kamp te Waalwijk; verg. Ten Raa en De Bas, 
t.a.p. , blz. 136. 

49) In de opdracht van Maresius' Disputatio de lusti[., 1625, p . 2, wordt hij betiteld O.m. 
als .. qua dringentorum Cataphractorum in Exercitu IlIustriss. Ord. Gen. Foederati Belgii 
ductor strenuus". 

50) 18 Juni meldde hij zich bij den Rector Magnif. aan; verg. Sylloge Disputat., 1. 1660, 
p. 12; 19 Juni werd hij geïmmatriculeerd als: Samuel de Marais (sic!) Picardus. 26, T. Cand.; 
verg. Album studiosorum Lugd. Bat., col. 185. 

• 
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moette . 51 ) maakte hij zijn begeerte kenbaar hier. in Leiden . te willen promo
veeren. 

Een gunstige beschikking volgde. zoodat hij na eenige dagen reeds werd 
toegelaten tot het vereischte examen. Over den gang daarvan heeft Maresius 
zelf ons uitvoerig ingelicht. 52 ) 

Op den 24sten Juni ondervroeg de faculteit hem over bijna alle stukken 
der theologie. welk onderzoek van des middags vier uur tot 's avonds half 
negen duurde. 53 ) Voor het tweede gedeelte van het examen werden hem. 
na afloop van het eerste . één tekst uit het Oude en één uit het Nieuwe Testa
ment opgegeven. waarvan hij den volgenden middag. te vijf ure . voor de 
Faculteit zijn uitlegging moest geven. In deze korte spanne tijds . waarvan. 
gelijk hij zelf opmerkt. nog acht of minstens zeven uren afgingen voor 
slapen en eten . terwijl bovendien zijn bibliotheek hem niet ten dienste stond. 
lukte het hem toch een dragelijk werk tot stand te brengen. al zou het. had 
hij meer tijd gehad. op gelukkigere wijze zijn geschied. 54 ) Het best geslaagd 
lijkt mij de uitlegging der Oudtestamentische plaats. van Jesaja 53: 8. 55 ) 

In dezen tekst is volgens hem sprake van Christus ' smaadheid. van Zijn 
verheerlijking en van den grond voor het verkrijgen dier heerlijkheid. Ook 
het toepasselijk deel ontbreekt niet : de vrome lette op de volkomenheid van 
Christus' genoegdoening . op de zekerheid des heils wijl hij geen veroordee
ling van zonden meer te vreezen heeft. en op de noodzakelijkheid om de zonde 
te haten. voor welke Christus zooveel heeft moeten lijden. Bij de behandeling 
van den anderen tekst. n .l. Jacobus 2 : 22 . heeft zich het tijdsgebI:ek blijkbaar 
in sterke mate doen gevoelen . 56) 

Na verdediging van deze exegetische verhandelingen heeft de faculteit . 5i) 

en stellig op haar voordracht daarna ook de senaat. 58) als datum voor de 
publieke disputatie den 8sten Juli aangewezen. De keuze der stof stond aan 
hemzelf. 

Op den bestemden datum verscheen Maresius met een disputatie over de 
rechtvaardiging des menschen voor God : 59) een beknopte . zeer overzichte-

51) Verg . Maresius. 'oanna Papissa, p. 308. waar hij Rivets welwillendheid in herinnering 
brengt sinds de ontmoeting in 1625 te Leiden. "ubi primum ei innotui . et in laurea Doctorali 
referenda Promotorem habui. ·· H em legde hij ook de kwestie der schorsing voor; verg . 
Maresius aan Rivet. 23 Mei 1643 (zie Bijl. 111 56). Zie over Rivet: H . J. Honders. Andreas 
Rivetus. 

52) Verg . Sylloge Disputat .• I. 1660. p. 12- 25. Zie ook Or H . H. Kuyper. D e opleiding. 
blz. 532 v. 

53) Verg. IL p. 12. 
54) Verg. IL p. 12: Et fusius et fortasse foelicius haec duo loca pertractassem. si per 

tempus licuisse t. 
55) Verg. l.I .• p. 12- 20. 
56 ) Verg . l .I .• p. 20-25. 
57) Verg. l.I .• p. 25. 
5R ) V erg . Acta S enatus. 28 Jun i: Eadem sessione D . Samueli des Marais pro gradu in 

Theologia consequendo 8 Julii decretus (P. C. Molhuysen. Bronnen tot de gesch. der Leidsche 
Univ .• Ir. blz. 120). G. Cohen. Ecrivains franç .• p. 344. vermeldt dit besluit abUSievelijk op 
het jaar 1626. 

59) Disputatio inauguralis de iustificatione hominis coram Deo. Zie verder mijn lijst. 
nr 2. 
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lijke uiteenzetting van dit 'leerstuk, (0 ) met een doorloop end beroep op de 
Heilige Schrift, en niet zonder behartiging van het practisch element. 
De disputatie werd gevolgd door 7 Corollaria, hoofdzakelijk zich keerende 
tegen Roomsche dwalingen. Het getal der toehoorders was aanzienlijk; 61) 

een gelegenheid gelijk deze kwam slechts hoogstzelden voor: het was de 
tweede maal sinds Arminius 6 2 ) en de eerste publieke promotie na de zuivering 
der Academie. 63) Na het votum en een gebed, waarin hij smeekte om leiding 
in alle waarheid en getrouwheid ten opzichte van de leer der justificatie, te 
hebben uitgesproken, begon de disputator te wijzen op de bestrijding , waar
aan deze leer blootstond van de zijde van Roomsehen, Anabaptisten, Remon
stranten en Socinianen. Tegenover die allen beoogde hij in zijn theses de 
waarheid, welke is naar de godzaligheid , te handhaven. Als opponenten 
traden op Mathieu Bochart, een theologisch student uit Parijs, 64 ) een onge
noemd Luthersch predikant die magister artium was, professor Burgersdijk 6 5 ) 

en de sub-regent van het Statencollege Sinapius. 66) Daarop volgde een 
dankgebed, overgaan de in een bede om bewaring tegen besmetting door de 
wereld en om God als den waren Doctor te erkennen. Met een woord van 
dank tot de aanwezigen en van verontschuldiging voor het gebrekkige werk 
eindigde de disputatie . 67) 

Nadat rector en senaat zich vervolgens hadden teruggetrokken, besloot 
deze aan Samuel des Marets den hoogsten graad in de theologie te ver
leen en. 6 8 ) Dit werd hem meegedeeld, waarop Rivet als promotor hem tot 
Doctor Theologiae uitriep. 69) 

Het laatste gedeelte der handeling werd ingenomen door een welsprekend 
dankwoord, dat de nieuwe Doctor richtte tot de professoren. 70) Hij her
innerde aan Efeze 4 : 12, en noemde het de taak der doctoren , om de zonen 

GO) In thesis IV formuleert Maresius de justificatie aldus: opus gratuitum Dei tanquam 
justissimi Domini et judicis aequissimi. Electos suos quamvis in seipsis sontes, et morti 
aeternae obnoxios, à reatu peccati absolventis, et justos declarantis per et propter meritum 
Christi eis gratis imputatum, à Spiritu Sancto applicatum, et vera synceraque fide receptum 
ad laudem gloriosae suae gratiae, qua nos gratis efficit sibi gratos in iIlo dilecto, Eph. I : 6 
suorumque glorificationem aeternam. 

61) Verg. Syll. DisputBt., I. p. 25: in magna auditorum corona. 
62) 1.1., p. 25. 
(3) Verg . Effigies, p. 143: primus omnium post repurgatam ah Arminianismo Academiam. 
64) Bedoeld is Mathieu Bochart, wiens vader raadsheer was in het Parlement van Parijs, 

en neef van den vermaarden Samuel Bochart; hij was later predikant te A1ençon; verg . 
FrBnce Prot. 2 , 11, col. 665. 

65) Verg. N . Ned. Biogr. Woord., VII, kol. 229 v.v .. Hij was hoog!. in de philosophie te 
Saumur geweest tijdens Maresius' studietijd aldaar. 

60) Sinapius rekte de zaak nog meer dan een kwartier, nadat er reeds .. hora" was 
geroepen; verg . l.l., p. 27. Zie over Sinapius: Van der Aa, Biogr. Woord .. XVII. blz. 874. 

67) Verg. 1.1., p. 27, 28. 
GS ) V erg . Acta SenBtus, lul. 8: Visum est D. Rectori et Academico Senatui D. Samueli 

des Marets post disputationem summum in Theologia gradum esse conferendum (Bronnen, 
I1 , blz. 120) . 

69) Verg. I.l., p. 28. Meermalen herinnert Maresius in zijn geschriften aan dit feit , bijv. in 
Ult. pBtientia, p. 367; De usu et honore, 1646. Dedicatio. 

70) V erg . /.I., p. 28-31. 
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der profeten te onderrichten . Sedert Origenes waren er steeds zulke doctoren 
geweest. Na een tijd van verval had de Reformatie weer gebracht een docto
raat, bevrijd "à Sorbonicis corruptelis et similibus faecibus" ; Leiden was 
onder de nieuw-opgerichte Academies de primas geworden. Maresius had 
daarom, toen hij te Sedan benoemd was, het plan opgevat om voor zijn 
plechtige ordening naar hier te komen. 71) Zijn dankbaarheid jegens de 
Leidsche professoren was niet gering: dat hij , nog jong en een vreemdeling, 
de eer had genoten om in zulk een bijeenkomst den doctorsgraad te ont
vangen! In het bijzonder richtte hij zich tot zijn promotor, dat sieraad van 
Frankrijk aan deze Nederlandsche Academie, en hij hoopte eenige vonkskens 
van diens gaven te mogen deelachtig worden. 72) Hij eindigde met de bede 
om Gods zegen over den arbeid der professoren. 

Het hoofddoel van zijn Hollandsche reis had Maresius hiermee bereikt. 
Niet kunnende bevroeden echter dat hij in dit land over eenige jaren zijn 
woonplaats zou vinden, heeft hij de gelegenheid te baat genomen, om vóór 
zijn vertrek nog hier en daar rond te kijken. Natuurlijk heeft hij toen 
Amsterdam bezocht; maar merkwaardig is het te vernemen, hoe hij. op 
excursie in Noordholland . bijzondere belangstelling heeft geschonken aan 
de kostbare verzameling van den grijzen medicus Paludanus te Enkhuizen . 
welke toen trouwens een zekere wereldvermaardheid bezat. 73) Vervolgens 
heeft hij zijn tocht weer Zuidwaarts gericht , en, na in Dordrecht zijn ge
leerden collega Balthazar Lydius begroet te hebben, 74) Zeeland opgezocht. 
Het moet ongeveer Augustus zijn geweest, 75) toen hij van Vlissingen naar 
Engeland overstak. nog wel per oorlogsschip. 76) 

Na een blijkbaar voorspoedig en overtocht stapte hij te Dover aan land. 
Van hier ging het via Canterbury naar Londen. Omdat daar echter in 
hevige mate de pest woedde. gunde hij zich geen oponthoud, doch reisde 
meteen door naar Oxford. In deze stad hield juist het Parlement. vlak na het 
huwelijk van den nieuwen koning Karel I met Henriette Maria van Bourbon. 

71) V erg. l.I .• p. 30: Nullis commendatitiis literis ad quemquam vestrum. ut scitis. allatis. 
ne favorem quaerere viderer apud cos qui omnia ad justam rationis trutinam revocare 
solent. 

72) V erg. l.I .• p. 31: 0 utinam non Spiritus ille tuus. nedwn illo duplo major(!). ut optavi t 
et obtinuit Elizaeus ab Elia promotore suo. sed saltem scintillae quaedam Charismatum 
illorum quae te eximium faciunt Theologum. mihi communicaretur! Utut si tanto Parente . 
Spirituali dignum pro virili me exhibebo fûium . 

73) Zie over Bernardus Paludanus (1550-1633). of gelijk hij eigenlijk heette. Berend ten 
Broeke: N. Ned. Biogr. Woord .• IX. kol. 752-754. Geestig zegt Maresius, Effigies. p. 143: 
à quo ob nominis affinitatem humaniter admodum fuit exceptus. De aldaar genoemde 
.. Y.Etft~).ta pretiosa" bestonden uit naturalia. kunstvoorwerpen. ethnographica en rariteiten uit 
alle deelen der wereld; de catalogus is bewaard gebleven; de collecties zijn in 1759 te 
Kopenhagen terechtgekomen. 

74) Verg. N. Ned. Biog/". Woord .• VIII. kol. 1085v. De aanleiding voor dit bezoek kan 
geweest zijn het feit, dat Lydius geschriften had uitgegeven over de Waldensen; ook kan 
Maresius zijn oudsten zoon Isaac als student te Leiden ontmoet hebben. 

75) Effigies. p. 143, spreekt van eenige weken. besteed aan het reizen in Holland. 
76) Verg. 1./ .• p. 143: nactusque occasionem navis Bellicae. quae solvebat Flissinghä. in 

Angliam transfretavit. 
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zitting. 7ï) Lang heeft hij er niet vertoefd : met een algemeenen indruk van 
de zeden der Engelschen stelde hij zich tevreden. 78) In gezelschap van 
twee anderen, wier namen ons onbekend zijn , voer hij spoedig weer de 
Theems af tot Gravesend, vanwaar in acht dagen, 79) met een niet a l 
te betrouwbaren schipper, de zeereis naar Boulogne werd volbracht. 80 ) 

Hij bezocht vervolgens zijn ouders te Oisemont, waarna hij naar Parijs 
reisde 81) voor een bezoek aan zijn broeder Charles. Daar ontmoette hij ook 
zijn trouwen raadsman Durant, die ernstig ziek bleek te zijn. Op diens ver
zoek heeft Maresius nog met hem gebeden , waarna beiden voor het laatst 
afscheid van elkander namen. 82 ) Bij deze gelegenheid is hij ook in aanraking 
gekomen met een vooraanstaand Gereformeerd man uit La Rochelle , die 
aanhanger was geworden van de "dwaze beuzelingen der Kabbalistiek" , 
en van wien men vertelde, dat hij zich boven Mozes en Christus stelde, en 
dat hij een suggestieve macht op de eenvoudigen wist uit te oefenen. 
Mar~sius, geïntroduceerd door een vriend, werd op vriendelijke wijze ont
vangen in het paleis Rambouillet. De man sprak bij deze ontmoeting alleen 
over engelen en over het wegnemen der religie-geschillen. De jeugdige 
theoloog wederstond hem echter in het aangezicht, zoo goed, dat deze maar 
liever tot schriftelijke beantwoording wilde overgaan. Een maand later zou 
Maresius die ook inderdaad te Sedan ontvangen , en pas jaren daarna de 
ingebrachte bedenkingen in een boek bestrijden. 83 ) 

Op den 16den O ctober 84) was Maresius weer in Sedan terug , met vreugde 
door het hof en door de kerk verwelkomd. 85 ) 

77 ) Verg. D iet. ot Nat. Biogr. , X , p. 71. H et pa rlement was den 18den Juni te Londen 
saamÇJekomen, en la ter, wegens de pest, ve rplaa tst naar Oxford. Daar werd het den 12den 
Aug . ontbonden. 

7S) V erg. Effigies, p. 143: Paucis exinde transact is septimanis, quae properanti suffi
cieba nt ad mores A ng10rum penitius explorandos, et suam explendam curiositatem. 

79) V erg . l .I., p. 143: post malaciam octo dierum in mari toleratam. 
80) Op het schip bleek Maresius. dat hij tegen dezen schipper door een familielid te Dieppe 

was gewaarschuwd. daar de man zijn passagiers aan kapers plach t over te leveren; het 
drietal hield daarom voortdurend de wacht; verg. 1.1 .. p. 143s. 

81 ) Pierre Dumoulin had in 1615 den tocht van Boulogne naar P a rijs a fgelegd in deze 
étappes: Abbeville. Beauvais. Compiègne. Sen lis, P a ris; verg. J. Pannier, E gl. réf. de Paris 
1610 à 1621, p. 234. 

82 ) Durant preekte dien zomer nog; hij is 30 December 1625 overleden; verg. J. Pannier, 
Egl. R éf. de Pa ris 1621 à 1629, 1. p. 271. 272 , 278. 

sa ) Maresius heeft zijn naam ter wille van diens familie verzwegen. Hij is één van het 
tweespan. door M a resius bedoeld in zijn boek Biga Fanaticorum, 1647. Bovenstaande mede
deelingen v indt men aldaar op p. 231 , 232. Het verhaal der ontmoeting begint a ldus: Q ua 
(Sc. Lutetia) cum transi rem anno hui us saeculi XXV. ab amico invitatus et deductus, eum 
in aedibus Rambouilletianis salutavi. M aresius vertel t. dat bij het lezen der Objectiones 
zijn haren ten berge rezen en zijn stem stokte in de kee l. Hij heeft in Sedan niet geantwoord, 
omdat de man in zijn geestvermogens gekrenkt was, en kort daarna afviel naar Rome. 
Toen hij echter, 21 jaar later. toevallig bedoelde Objectiones onder zijn papieren terug vond, 
heeft hij ze, met zijn aanmerkingen , uitgegeven (p. 235-398). 

S4 ) Verg. Livre du Cons., XVI Octobre 1625: M. des M arets Revenu. 
8:» Verg. Effigies. p. 144: faventissime ab A ula et Ecclesia exceptus. 
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3 - Als predikant en hoogleeraar. 

Na zijn terugkeer werd Maresius terstond weer door zijn gewone ambts
plichten als predikant in beslag genomen. De eerste kerkeraadsvergadering . 
welke hij bijwoonde. droeg de gewone werkzaamheden voor de week. be
ginnende met Zondag 19 October aan hem op. S6 ) Ook moest hij over een 
bepaalde kwestie een schrijven richten aan de kerk van St Quentin. S7) 

Pas ruim een maand later heeft hij ook zijn tweede ambt als hoogleeraar aan
vaard. SS ) Dit gebeurde op den 24sten November met het uitspreken van een 
oratie "De iniqua nobiscum disputandi methodo à Jesuitis nuper excogitata" . 
welke naar het schijnt niet in het licht is gegeven. S9) gevolgd door een pu
plieke disputatie "De iudice controversiarum". 90) In deze disputatie . welke hij 
treffend had aangekondigd als onder het praesidium van God den Rechter 
over allen te zullen geschieden. heeft hij tegen Rome op overtuigende wijze. 
in aansluiting bij de beste tradities der oude kerk. 91) het echt-reformatorische 
standpunt gehandhaafd: dat God de . .Iudex summus et solus controversiarum" 
is tot Wien alle Christenen slechts hebben te komen om den vrede van Jeruza
lem hersteld te zien. en dat de Heilige Schrift de "norma unica et perfectissima 
controversiarum" is weshalve het noodig is dat allen de Schrift ijverig onder
zoeken . en Bijbelvertalingen voor het volk onmisbaar zijn. 92) De klare wijze. 
waarop hij deze gedachten . wèl onderscheidende. formuleerde. doet hem 

86 ) Verg. Livre du Cons .. XVI Octobre 1625: Monsieur Desmarets commencera sa sep
maine dimanche prochain. 

87 ) Het blijkt niet. waarover dit schrijven ging: ook bij A. Daullé. Egl. réf. de St Quentin. 
vond ik over deze zaak niets. 

88) De professoren in de theol. moesten in handen der Modérateurs den volgenden eed 
afleggen: 1 0

• Quod omnia concilia tua et actiones omnes ad nominis Divini Gloriam. 
ecclesiae Christianae et orthodoxae aedificationern. Academiae Sedanensis facultatisque 
theologiae honorem instituere velis. ac modis omnibus studere ut puram coram Deo et 
hominibus serves conscientiam; 2 0

• Quod firrniter apud te constitllas nihil unquam sive voce. 
sive scripto docere quod non judices conforme Dei verbo in scripturà sanctá contenro, verita
temque coelestem et salutarem in ea revelatam totis viriblls tueri, asserere et illustrare; errores 
vero contrarios, cum occasio feret, quantum intererit, fortiter oppugnare ac in omnibus publice 
ct privatim pii ac Christiani Doctoris officio, pro muneris tibi commissi ratione diligenter ac 
sedulo fungi; 3 0

• Quod in Academiae hujus contumeliam nunquam alibi gradum Doctoris aut 
Iicentiati in hac facultate suscipere velis. Coram Deo patre. Christo filio et Spiri tu sancto. 
individua Trinitate. me haec pro vinÏi pres ti turum polliceor ac sancte juro; verg. P. Mellon. 
L'Acad. de Sedan (ontleend aan het Registre des moderateurs) . 

89 ) Aldus de titel in het opschrift van de direct volgende disputa tie . terwijl hij in Effigies. 
p. 111. luidt: De iniqua disputandi nobiscum methodo à Jesuitis usurpata. 

90) Zie mijn lijst, nr 3. De disputatie is opgedragen aan den princeps H enricus Turraeus 
dominus de Turenne, den jongeren broeder van Frédéric Maurice, later beroemd als veld
heer onder koning Lodewijk XIV. 

91) Typeerend voor deze disputatie is behalve dat Maresius weer veel werk maakt van het 
Schriftbewijs. het vrij vaak aanhalen van Augustinus. die. afgedacht van een aanhaling over 
het standpunt der Sorbonne ten opzichte van Rome. de eenige autoriteit is . op welke hij zich 
beroept. Ook in zijn latere geschriften heeft Maresius telkens aan Augustinus bijzondere 
aandacht geschonken. 

92 ) In Thesis LVI betoogt Maresius, dat wij niet moeten zijn aan de zijde der velen 
(Mt. 7 : 13) noch van de gewoonte. maar dat wij alles aan de Schrift hebben te toetsen; 
.. quod si fecerint bono animo. solo veritatis studio. odio mendacii. omni sublato praeiudicio. 
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kennen als den geboren docent . van wien men voor de toekomst de beste 
verwachtingen mocht koesteren. 93 ) 

Veel weten wij van zijn verderen arbeid als docent niet af. 93a) Zelf 
heeft hij meegedeeld. dat hij in die jaren gew oon was om elke week met zijn 
studenten oefeningen te houden over de Confessio Gallicana. 94 ) doch van 
dit werk bleef niets bewaard. Ook behoefde hij in Sedan niet zoo vaak als 
later te Groningen. disputaties te leiden . !l 5 ) Hiervan zijn slechts een twee
tal. één uit het jaar 1626 96 ) en één uit het jaar 1631 . 97) tot ons ge
komen. Naar deze weinige gegevens te oordeelen . moet hij zijn voortgegaan 
in de richting . door zijn eerste publieke disputatie ingeslagen . Over het aantal 
zijner studenten. over de waardeering welke hem van hun kant is ten deel 
gevallen en in het algemeen over zijn plaats in het academisch leven missen 
wij vrijwel alle gegevens. 

Tot zijn collega 's heeft hij over het geheel blijkbaar in een goede verstand
houding gestaan. Later heeft hij zich althans steeds op loffelijke wijze over 
hen uitgelaten. 98 ) En zelf heeft hij verzekerd. aan Dumoulin 99 ) veel te 
danken gehad te hebben ; hij vermeldt daarbij uitdrukkelijk diens geschriften . 
volgens hem der onsterfelijkheid waardig. en diens omgang . 100 ) 

Toch schijnt er een tijdlang aan de verhouding tot Dumoulin iets geschort 
te hebben. Later hebben persoonlijke vijanden . gelijk Chabanaeus en Curcel
laeus. daar Maresius een verwijt van gemaakt: hij zou zijn collega een 
schrikkelijke beleediging hebben aangedaan. 101 ) en hij zou met hem in 
openlijke vijandschap hebben geleefd. 1 0 2 ) Geheel ontkend heeft Maresius 
dit niet . doch er tegelijk op gewezen . dat de oorzaak van bedoeld geschil niet 
school in beider leer of leven. en dat. na verloop van eenigen tijd . de wonde 
---_._------------ --- - --- - - - --- ---- -

secumdabit proculdubio Dominus sanctum eorum propositum. et dabit quod ab ipso petierint . 
scûicet verita tis cognitionem. 

93) De 9 Corollaria. die aan het slot der disputatie voorkomen. en die hij wil verdedigen 
"coram isto Iudice" . zijn uitsluitend tegen Roomsche dwalingen gericht. 

93.a ) Gedurende deze jaren heeft hij zich met de studie van Aristoteles bezig gehouden. 
gelijk blijkt uit twee handschriften. welke te Oxford bewaard worden; zie boven. blz. 42 V. 

94) Verg. Sylloge DisputBt., I. 1660. Ad lectorem. 
95) Verg. l.l. , Ad lectorem. De disputaties werden blijkbaar op Vrijdag gehouden; zie den 

datum der beide hieronder volgende. bewaard gebleven disputaties. 
96) Theses theologicBe de summo bono et beBtitudine hominis, verdedigd door Michael 

Loridus Bellismensis op Vrijdag 8 Mei 1626; zie mijn lijst van Disput. praeside. nr 12. 
De opdracht is aan Antonius de la Marche des Comtes. baron de LescheIIe. heer van la 
Roche. praefect van Sedan en Raucourt. 

97) Thesium theologicarum de natura Dei et divinis Bttributis pars prima, verdedigd door 
Daniel C astel Lugduno-Ba tavus op Vrijdag JO Jan. 1631 ; zie mijn lijst van Disput. praeside. 
nr 13. De opdracht is aan A ndreas Rivet. Festus Hommius. Gilbertus Primirosius predikant 
der Fransche kerk te Londen. Thomas Maurois predikant der Waalsche kerk te Amsterdam. 
Philippus D elme Fransch pred ikant te Canterbury (zijn bloedverwant ). 

98 ) Z ie bijv. Bonum signum. 1645. 
99 ) Deze was na den dood van koning Jacobus (1625) weer uit E ngeland teruggekeerd . 

100 ) Verg. l .I.: ex illius Scriptis Cedro dignis et familiari conversatione. Elders vertelt hij. 
dat Molinaeus' portre t in de eetkamer van zijn huis hing ; verg . Lingua abortiva. 1646. p. 52. 

101) Verg . Lingua Bbortiva, p. 52. 
102 ) Verg . ]oanna pBpissa. p. 305. 
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weer vrijwel was geheeld : beiden hadden te Sedan nog gedurende enkele 
jaren vriendschappelijk en eensgezind met elkander geleefd, en ook na 
Maresius ' vertrek elkander nog diensten bewezen. 103) De bijzonderheden 
van het geschil weten wij niet. 104) Maar vast staat, dat Maresius nog in 
1631 gaarne zijn collega in Leiden als opvolger van Rivet zag benoemd, mee 
ter wille van zijn eigen rust. 105) Zooveel is ook wel duidelijk, dat de kwestie 
op een of andere manier verband heeft gehouden met de bejegening , welke 
één van Dumoulins dochters van Maresius heeft ondervonden. 106) 

Dit moet de storm zijn geweest in de eerste jaren van zijn professoraat, 
waarop in zijn levensbeschrijving wordt gedoeld. 107) Voor het overige heeft 
de academische samenleving een beeld van pays en vreê vertoond. En ge
beurde het al een enkele maal. dat deze toestand dreigde verstoord te worden. 
gelijk in het jaar 1630 door de houding van den hoogleeraar in de philosophie, 
Adam Stuart, 108) zoo werden aanstonds strenge maatregelen genomen om 

l~l) Verg . Joanna Papissa, p. 308: Quantum ad me, fateor olim mihi juveni, cum Sedani 
docerem et ante 32 annos( dat is in 1626), aliquid contentionis fuisse cum magno iUo Viro (sc. 
Molinaeo) : Sed tu optime nosti, contentionis eaus am neutrius mores aut doctrinam speetasse; 
et dissidii occasione sublatä, per mutationes oeconomicas, quae utrimque acciderunt, ita 
coaluit hoc vulnus, ut per aliquot deineeps annos Sedani amice et concorditer vixerimus. 
Verg. ook Lingua abodiva. p. 53. Maresius heeft zich later te Maastricht ingespannen. om 
aan Molinaeus ' zoon Cyrus een beroep naar Limburg te bezorgen. 

104) In het Livre du Cons. wordt met geen enkel woord van deze kwestie gerept. Ook 
een door mij ingesteld onderzoek in de correspondentie van Dumoulin met Rivet ter Univ. 
bibl. te Leiden leverde geen resultaat op. 

105) Verg . Maresius aan Rivet, 22 Aug . 1631 (zie Bijl. III I). 
106) Maresius heeft eenerzijds beslist ontkend zich aan schending van trouwbeloften te 

hebben schuldig gemaakt; want als hij uit drukproeven van een te verschijnen boek bemerkt, 
dat Paul Voet hem daarvan gaat beschuldigen. dan schrijft hij aan Rivet: Vix tamen credo 
eos (Sc. Voetios) iIIam insaniam insanituros: aut Cl. Molinaei fidem in testimoniis quae 
Sedano retuli honorificentissimis, et quibus ipse subscripsit elevaturos aut honestissimae 
iUius quondam pueUae deinde matronae jamdiu in Domino quiescentis manes sollicitaturos, 
quos meae innocentiae patrocinaturos non dubitem si adessent (4 Jan. 1646; zie Bijlage III 73). 
Maar aan den anderen kant hebben wij, tegenover een soortgelijke, zelfs in krassere termen 
vervatte beschuldiging van Curcellaeus, eveneens deze uitspraak: Interea debuisset Adver
sarius meminisse honestas et castas juvenum prensationes non semper abire in nuptias .... , 
saepeque disturbantur talia consilia, eorum imprudentiä qui calidius et intempestivius ea 
promovere conantur; verg. Defensio fidei, p. XI. 

107) Verg . Etfigies, p. 144: Non abierunt priores iIlius Professionis a nni , absque aliqua 
tempestate. Waneer hier op volgt: in qua eum sustentabat sua moderatio, Aulae totius et 
maxime Principis ipsius summus et constans favor , ac universae Ecclesiae amor et benevo
entia, dan kunnen deze woorden er op wijzen, dat men zich over het algemeen aan Maresius ' 
zijde schaarde. • 

108) Verg . (Maresius), Jonath . He/os. hyperaspistes, 1651, p . 100 s.s .. Maresius deelt mpe, 
dat de kwestie haar aanleiding heeft gehad in een verschil van meening over de beteekenis 
van het presbyter-ambt, waarover hij gesproken had in een preek over 1 Petrus 5: I . Prof. 
Stevart verscheen met een klacht ter kerkeraadsvergadering, waar hij vervolgens woorden 
kreeg met Ou Moulin en Rambour. De man werd ten slotte zelfs geëxco=uniceerd; verg. 
l.I. , p. 26. Stuart zelf beweert, dat hij met Dumoulin nooit kwestie gekregen zou hebben, 
" nisi propter Maresium"; verg. A . Stevartus, 19norantia e/enchi Maresiana, p. 21. De gezant 
Pauw rapporteerde later uit Parijs (6 Mei 1635) aan Curatoren der Leidsche Univ., dat de 
kerkeraad aldaar de censuur had gesanctionneerd, en dat men "uno ore" aan Stevart de 
schuld gaf van het geval; verg. Or P . C. Molhuysen, Bronnen, 11, blz. 308*. 
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den schuldige terecht te zetten en om de eensgezindheid te bewaren. 109) 

In 1629 werd het advies van hem en van zijn collega Dumoulin ingewonnen 
inzake een huwelijkscasus. Als jongste heeft hij toen het antwoord opge
steld. 110) In datzelfde jaar moest hij in een heel andere aangelegenheid 
weer de pen voeren, toen enkele edellieden uit de omgeving aandrongen op 
het houden van een publiek dispuut tusschen de Sedansche theologen en 
den Jesuiet Alexandre Regourd, 111) speciaal over het misoffer. Na heel 
wat heen~ en weer~geschrijf is dit debat echter niet doorgegaan; de argu~ 
mentatie in Maresius' brieven was in die mate overtuigend , dat geen der 
bedoelde edellieden aan hun oorspronkelijk voornemen, om naar Rome af te 
vallen , gevolg heeft gegeven. 112) 

Uit zijn arbeid als predikant zijn ons geen verdere bijzonderheden be~ 
kend o 113) 

4: ~ Huwelijk . Kinderen. 

Bijna vier jaren heeft Maresius ongehuwd in Sedan gewoond. Deze onge~ 
huwde staat bracht voor een man van zijn positie in een kleine stad gelijk 
Sedan was, eigenaardige moeilijkheden met zich mee. Wij hebben reeds 
gezien, dat waarschijnlijk door deze omstandigheid de goede verhouding 
met Dumoulin een tijdlang werd verstoord. 

Aan dergelijke verwikkelingen is voorgoed een einde gekomen door zijn 
huwelijk 114) met Abigail Legrand, dat den 2den Mei 1628 in de kerk van 

109) Verg . Etfigies. p. 145. Stuart wordt daar, met verzwijging van zijn naam, aangeduid 
als " quidam male feriatus nec sani Syncipitis Philisophiae Professor, Scotus natione. " Over 
deze tuchtzaak, welke geleid heeft tot zijn afzetting als professor en tot zijn excommunicatie, 
zijn gegevens te vinden in het Livre du eonsistoire. 

110) De casus betrof een huwelijk van "patrueles et consobrini qui jure Canonico in secundo 
sunt gradu, cum jure Civi li quartum demum constituant." Beide theologen zagen hier geen 
reden voor een huwelijksverbod, want 1 ° wordt deze grond in Levit. 18 niet vermeld; 
2 ° is de wet van Theodosius in dezen herroepen door diens zonen Arcadius en Honorius, en 
3 ° is er ook volgens het jus ]ustinianeum geen bezwaar tegen; verg. Maresius, Theol. E/eneht. , 
11 (1648), p. 916s. Zie ook Gedenkb. Ned. Herv. Gem. V. Maastr .• blz. 91v .. 

111) Zie Nouv. Biogr. gén .• XLI, col. 882. Hij was rector van het collo te Cahors; en hij 
maakte zijn werk speciaal van het bekeeren der Protestanten. 

11.2} Verg . Effigies. p. 145. Zie ook Syst. theolog .• 1673, p. 1041 : qui (sc. ]esuita Regur
dius) ad confinia Sedanensia venerat nos provocatum. Maresius vertelt daar dat Regourd 
ten gunste van de onthouding van den kelk aan de leeken aanvoerde, dat d 'lardoor de moei
lijkheid voor geheelonthouders werd weggenomen. 

113} Maresius, 'oanna Papissa. 1658, p. 301, vertelt, dat hij te Sedan David Blonde! eens 
heeft hooren preeken over Hebr. 10: 19- 23, waarbij deze dUidelijk zijn instemming met het 
gevoelen van Piscator had laten merken. 

114) Na den boven. noot 107, aangehaalden volzin uit Effigies. p. 144, volgen onmiddellijk 
deze woorden: Sed cum hos fluctus decumanos sibi videretur pati, quod coelebs esset, et 
nonnullis, ut credebatur, maneret altil mente repostum judicium Paridis spretaeque injuria 
formae. vitä coelibe relictä, tandem vitae sociam sibi adscivit. .... Reeds P . Bayle, Dief. 
hist .• lIl , p. 323, note C. heeft er op gewezen dat er in dit verhaal missing-links moeten zijn : 
" la narration n'est point exacte; il y manque beaucoup de faits que je ne rapporterois pas 
quand même je les saurois. ren sai une partie." 
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St Manges door zijn collega Rambour werd ingezegend. 115) Prinses Elisa~ 
beth had voor deze gelegenheid haar eigen kales aan het jonge paar ter be~ 
schikking gesteld. 116) daarmee bij vernieuwing een blijk gevende van haar 
bijzondere genegenheid tot haar "pasteur" 117) 

De bruid. met wie hij een lang en gelukkig huwelijksleven zou voeren. 
was weduwe. Haar eerste man. een zeer rijk koopman. Johannes Boots 
geheeten. evenals zij uit Aken afkomstig. die ter oorzake der religie te 
Sedan was komen wonen. was daar in 1622. zonder kinderen na te laten. 
overleden. 118) Wij mogen dus aannemen. dat het groote vermogen van 
dien eersten man op zijn weduwe 119) was overgegaan. Dan heeft Maresius 
een rijk huwelijk gedaan. 

Te Sedan werden aan beide echtelieden drie kinderen geboren. Het oudste 
was Henry. 120) aldus genoemd naar wijlen den hertog van Bouillon. 121 ) 

wiens weduwe bij den doop als meter optrad . terwijl Anthoine de la Marche. 
gouverneur van Sedan. als peter staat vermeld. Op Woensdag 7 Februari 
1629 bediende Dumoulin. na de gebeden gelezen te hebben. den doop aan 
het kind. dat toen drie weken oud was. Hun tweede kind. Marie geheeten. 
werd op Zaterdag 25 Mei 1630 door den predikant Gantois gedoopt. 122) 

terwijl een derde kind. dat onder zeer benarde tijdsomstandigheden ter wereld 
kwam. 123) reeds heel jong moet gestorven zijn. 124) 

115) Zie de huwelijksacte in Bijlage 12. Maresius ' ouders zijn bij dit huwelijk niet tegen
woordig geweest; doch hebben er in toegestemd .. par procuration envoyée a feu Mr Ie Baûly 
de Sedan"; verg. Factum de Samuel Desmarets, fol. lOl (zie Bijl 17). Ook merkt Maresius 
daar op. dat hij ter gelegenheid van zijn huwelijk geen cent van zijn ouders heeft ontvangen. 
en dat dezen toen toegezegd hebben. hem geheel in zijn toekomstige rechten op de erfenis te 
zullen erkennen. 

1'16) Verg. Effigies. p. 144. Daar vinden wij ook meegedeeld. dat de jonge prins Henry 
de la Tour Maresius' sponsalia met zijn tegenwoordigheid vereerde en de .. tabulae dotales" 
onderteekende. 

117) Verg. l .I .• p. 144: quem saepe suum Ministrum dicebat. 
118) Verg. l.I ., p. IH. In de huwelijksacte wordt hij genoemd als Jean Botz. Na zijn 

overlijden schijnt Abigail Legrand tijdelijk naar haar vader in Nederland gereisd te zijn; verg . 
Maresius. Expostulatio. 1647. p. 80. Haar vader. geboortig uit Doornik. was te Delft een 
groot-koopman. en ouderling der Waalsche kerk. verg. Effigies. p. IH; hij was aldaar ouder
ling in de jaren 1626 en 1627 (Bibi. Wall. , Leiden; Coli. des fiches). 

119) De vader van Abigail Legrand was. toen zij in het huwelijk trad. reeds overleden 
(zie de huwelijksacte). terwijl haar moeder vermeld staat als Marie Vaubent. Maresius geeft 
haar naam echter op als: Maria van Bund. afkomstig uit Maastricht; verg. Effigies, p. 144. 
Onder de voornaamste burgers van Maastricht moeten er toen nog verwanten van haar ge~ 
leefd hebben; verg. Bonum signum. 1645. 

120) Zie zijn doopacte in Bijl. I 3. 

121) Verg. Effigies, p. IH. 
122) Marie was toen 2 weken oud; zie haar doopacte in Bijl. 14. 
123) Hierover spreek ik nog in een ander verband. 
124) Dit kind. Anne genoemd. werd Zaterdag 22 Nov. 1631 gedoopt; als .. parrains" wor

den vermeld Chadirac en Marie de la Place; verg. Collo des fiches (Bibi. Wall .. Leiden) . 
In de Arch. départ . des Ardennes te Mézières zijn de Registres van de kerk te Sedan slechts 
aanwezig tot het jaar 1630 (volgens welwillende mededeelïng van den Archiviste). zood at ik 
de doopacte van dit kind niet kan opnemen. Waarschijnlijk is zij in Sedan overleden; in 
Maresius' geschriften heb ik echter geen enkele mededeeling dienomtrent aangetroffen. 

Maresius 7 
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5 - Eerste pennevrucht. 1 25 ) 

De omstandigheden waren er voor de Hugenoten sedert den vrede van 
Montpellier (1622) niet gunstiger op geworden . Kort voordat Maresius in 
1624 zijn ambt te Sedan had aanvaard, was de leiding der Fransche staats
zaken in handen gekomen van Richelieu , wiens streven o.m. gericht was op 
het herstel van de onbeperkte heerschappij des konings . De zelfstandige macht 
der Hugenoten werd steeds meer teruggedrongen, totdat met den val van La 
Rochelle (Nov. 1628) daar voorgoed een einde aan kwam. 

Deze gang van zaken had tot gevolg , dat niet weinigen onder den Huge
nootschen adel naar de tegenpartij overliepen en tot de Roomsche kerk terug
keerden. Het voorbeeld van een d'Hurtebize en diens vrouw, waar Maresius 
te Laon van zoo nabij getuige van was geweest, 126) vond in deze periode 
in steeds sterkere mate navolging. 127 ) . Ook in het huis van zijn hoog-ver
eerde vorstin deed zich dit verschijnsel van afval voor. Het was de hertog 
De La Trémoïlle, gehuwd met haar dochter Marie, 128 ) die in 1628, zeer tot 
verdriet zoowel van zijn eigen moeder als van zijn schoonmoeder, dezen 
droeven stap deed. 

Wat wonder dat deze gebeurtenissen in Frankrijk ook te Sedan de volle 
aandacht trokken! Op het kasteel had Maresius er eens een gesprek over met 
den gouverneur, die klaagde over het feit dat zich bij de Gereformeerden geen 
spoor meer vertoonde van den eersten ijver en bijna allen ten opzichte van 
de religie indifferent gingen worden. 129 ) Dit gesprek is de aanleiding ge
worden , dat Maresius het voornemen heeft opgevat een boek te schrijven . 
Hij begeerde degenen, die trouw waren gebleven, te sterken , en nog een 
reddingsplank toe te steken aan wie reeds waren afgevallen. 130 ) Zijn boek 
moest wezen een "préservatif " tegen den toenemenden afval. 131 ) 

Na in het eerste hoofdstuk te hebben gewezen op den ernst van het ver
schijnsel. dat nazaten der kloekmoedige edellieden, die streden voor de eere 
Gods, thans slechts in het geweer kwamen voor eigen belangen en in de 
ijdelheden der wereld opgingen, 132 ) neemt hij in de volgende hoofdstukken 
alle voorwendselen onder handen, waarmee die menschen hun overgang naar 

125 ) Verg. Effigies, p. 144: in lucem emisit p r i m i t i a s (spa t. van mij) suorum Labo-
rum publicorum. Maresius heeft daarbij zijn disputa ties buiten beschouwing gela ten. 

12G ) Zie boven, blz. 79. 
121) Verg . Eftigies, p. 145: frequens Magna tum in Gall ia defectio ad Papismum. 
128 ) Zij waren getrouwd in het jaar 1620, verg . J. P annier, Egl. réf. de Paris 1610 à 1621, 

p. 522. Henri de la Trémoïlle was een zoon van Charlotte Brabantine, evenals Elisa beth 
een dochter van Willem van Ora nje en Charlotte van Bourbon. V a ndaar Maresius ' op
merking over de verwantscha psbetrekking tusschen den hertog en prinses E lisabeth : eius 
simul nepos (= neef ) et gener ; v erg. Effigies, p. 145. Z ie over Marie de la Tour: Joh . W . A. 
Naber, Prinsessen van Oranje en hare dochters in Frankrijk, blz. 66v .v., 112v.v .. 

129 ) V erg . PreservatiE, 1628, p . X : se plaignant de ce qu'en ce temps ne paroissoit plus 
nulle tra ce de nostre premier ze1e, et que presques tous s'en a lloient à l'indifference des 
religions, 

130 ) V erg . l,c" p. V . 
131) PreservatiE contre la Revolte; zie mijn lijst, nr 4. 
132) V oor het gemak geef ik verwijzingen naar de N eder!. ver ta ling ; zie mijn lijst, nr 4 b. 

Preservatyf, blz, 3. 
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de Roomsche kerk trachtten te rechtvaardigen. Dat die kerk. ondanks haar 
vlekken en dwalingen . nog altijd de kerk zou zijn; 133) dat men zich nooit 
van haar had moeten scheiden ; 134) dat de Gereformeerde predikanten geen 
eigenlijke roeping zouden hebben; 135 ) dat de Gereformeerde kerk vóór de 
reformatie nergens viel aan te wijzen; 136) dat de geloofsstukken der Gerefor
meerden niet met zoovele woorden in de Schrift te vinden zouden zijn. en hun 
Bijbelvertalingen zeer met elkander zouden verschillen ; 137) dat de kerk
vaders niet aan hun zijde zouden staan; 138) dat er bij hen een tekort 
was aan ceremoniën ; 139) dat men toch in beide kerken wel zalig kon 
worden; 140) dat Rome in het fundament niet dwaalde; 141) dat er goede 
hoop bestond beide religies weer te vereenigen; 142) en dat men wel ter 
mis kon gaan zonder haar te gelooven. wat Maresius als het ergste voor
wendsel brandmerkt. 143) Vervolgens stelt hij de feitelijke beweegredenen 
van dien afval in het licht. als het verachten van Gods Woord. Godlooche
ning. eerzucht. vrees en lafheid; 144) terwijl hij het ook noodig acht . dat de 
Gereformeerden zelf alle steenen des aanstoots wegnemen door oefening in 
godzaligheid en deugd. 145) Bovenal wil hij gelet hebben op het voorzienig 
bestel Gods. Die zulken afval toelaat tot beproeving van Zijn volk. 146) In 
het laatste hoofdstuk waarschuwt hij nog eens de afvalligen. en wijst de 
middelen aan om voor afval bewaard te blijven . 147) 

Om aan deze raadgevingen meer kracht bij te zetten. heeft hij het tractaat 
opgedragen 148) aan de prinses. die is " un rare et riche exemple de constance 
et de pieté en un siècle si corrompu. auquel nous voyons les grandeurs de la 
terre devenir les chandeliers des vices. et les plus eminentes dignités servir 
de retraitte à la superstition . ou à la profanité. comme les hiboux et les 
chouettes ont accoustumé de se nicher au plus haut des clochers." en die met 
een Maria het goede deel heeft gekozen. 

Over de uitwerking. welke het geschrift dat zeer actueel was. in verschil-
lende kringen heeft l gehad. 149) valt niets te zeggen . Volgens den auteur 

133) t.a.p .. blz. 12v.v .. 
t3~) blz. 26 V.V .. 
t35) blz. 43 V.V .. 
t3U) blz. 57 V.V .. 
137) blz. 72v.v .. 
t3S) blz. 104 V.v .. 
t39) blz. 115v.v .. 
t40) blz. 130 v.v .. 
Hl) blz. 158v.v .. 
lol2) blz. 172 V.V .. 
t43) blz. 181 V.V .. 
144) blz. 199v.v .. 
145) blz. 207 V.v .. 
146) blz. 210 V.V .. 
tH) blz. 212 v.v .. 
HS) Deze opdracht komt in de Neder!. vert . niet voor. 
149) Soortgelijke geschriften verschenen er in die dagen meer. J. Pannier. Egl. Réf. de 

Paris 1621 à 1629. I. p. 577. noemt bijv. een tractaat van Le Faucheur. predikant te Mont
pellier. eveneens uit 1628. getiteld: Préservatif à la révolte: traicté auquel il est prouvé que 
/'on ne peut trouver son salut en la communion de /'Eglise comaine. 
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zelf heeft het een goede ontvangst genoten. Sommigen hebben er echter 
in gezien een middel. om de Gereformeerden tegen den koning op te 
stoken. 150) Dat het niet zonder indruk is gebleven , kan blijken uit het 
feit, dat men het een vertaling in het Duitsch heeft waardig gekeurd. 151) 

6 ~ Veld~ en hofprediker. 

Gedurende de beide laatste jaren, dat hij aan Sedan was verbonden. werd 
Maresius nog tot een bijzonderen arbeid geroepen. 

In het voorjaar van 1631 had hertog Frédéric Maurice, die aan een veld~ 
tocht onder prins Frederik Hendrik ging deelnemen, 152 ) een veldprediker 
noodig. 153) Het oog viel daartoe op Maresius, die de jongste was onder zijn 
ambtgenooten. 154) al zal tot deze aanwijzing ook wel hebben meegewerkt 
de bijzondere gunst. waarin hij zich bij het vorstelijk huis mocht verheugen . 
Den 15den Mei heeft de kerkeraad in het verlangen van den hertog bewil
ligd. 155) en aan Maresius een attestatie laten afgeven. 156) 

Pas aan het eind dezer maand heeft het vertrek naar de Nederlanden 
plaats gevonden. 157) Vijf volle maanden heeft hij daar het kampleven mee~ 
gemaakt. Frederik Hendrik, die het plan had om een inval in Vlaanderen te 
wagen. zag zich door de vijandelijke overmacht genoodzaakt terug te trek
ken, waarna zijn cavalerie het kamp bij Waalwijk betrok. 158) Toen in het 

150) Verg. Effigies, p. 145. 
151) Deze Duitsche vertaling heb ik niet kunnen vinden. In 1687 heeft Ottho Zaunsliffer 

van "dit onverbeeterlijcke Tractaat" een Nederlandsche vertaling gegeven. Deze zegt op blz. 
274: soo hebben wij nodigh geaght dit Tractaat, het welck wij den Autheur (onsen onder
wijser. wiens gedachtenisse bij ons in zegeninge iS) en dien wij sulcx bij sijn leven noch 
belooft hebben, over te setten; hoewel tot noch tOe door onse veelvoudige, toevallende ver
hinderingen in den tijdt onser 37 Jarige dienst alhier (n.l Franckenthal) niet hebben konnen 
in 't werck richten. Zie over dezen Ottho Zaunsliffer den jongere: N . Ned. Biogr. Woord., 
111. kol. 1509 v. 

15'.1) Hij was bij resolutie der Staten Generaal, 12 April 1630, benoemd tot grootofficier 
der cavalerie (zonder tract.) ; verg. Ten Raa en De Bas, Staatsche leger, IV, blz. 332; zie 
ook lIl. blz. 314. 

153) De vorige veldprediker had door zijn losbandig leven ergernis gegeven; verg. Effi
gies, p. 145. Ik vermoed, dat met dezen veldprediker wordt bedoeld Mardochee Suffren, aan 
wien door de Waalsche synode van Kampen (April 1625) werd toegestaan veldprediker te 
worden bij de Fransche cavalerie; verg . Dure Syn. I. p . 321, en die in April 1630 begeerd 
werd tot predikant te 's Bosch; verg . l.c .. p. 355. Dat er met dezen man iets niet in orde was, 
blijkt uit de wijze, waarop over hem wordt gesproken; verg. l.c., p. 366, etc .. 

155) Verg . Liure du Consist., XV may 1631 : Monseigneur s'en allant en Hollande, nayant 
point de pasteur en sa maison auroit fait advertir la Compagnie quil désiroit de mener avec 
luy pour ce voyage Ie Sr Desmarets run des pasteurs de ceste Eglise, la Compagnie a 
grandement loué Ie zele et pieté de son Excellence et arreste quil soit bailJi attestation audit 
Sr desmarets de sa qualité, et Mr Gantois pasteur chargé de la dresser. 

156) Deze attestatie. onderteekend door Gandavus en Molinaeus, werd hem op den 18den 
Mei - een Zondag dus - uitgereikt; verg. Ultima patientia, p. 384. 

157) Hij praesideerde nog den kerkeraad op 29 Mei. Of het vertrek later heeft plaats gehad 
dan aanvankelijk de bedoeling was geweest? 

158) Op den 2den Juni was de prins reeds dicht bij Brugge; de terugtocht geschiedde van 
4 tot 9 Juni; verg . Ten Raa en De Bas, Staatsche Leger, IV, blz. 52 V.v .. Uit het kamp te 
Waalwijk vroeg Maresius aan Rivet inlichtingen over verschenen boeken voor Rambour en 
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laatst van Augustus de vijand een inval ging ondernemen, werd tegelijk met 
andere troepen ook de hertog van Bouillon met 17 compagnieën te paard 
naar Bergen op Zoom gezonden. Daar heeft Maresius den slag op het Slaak 
(12 Sept. ), waarin vice~admiraal Hollaere op den vijand een vernietigende 
overwinning behaalde, gadegeslagen . 159) Daar vond hij gelegenheid om met 
Andreas Colvius, hem nog bekend uit zijn studietijd te Genève, 160 ) toen~ 

tertijd predikant bij de Waalsche kerk van Dordrecht, 161) te correspondeeren 
over boeken. 162 ) Daar heeft hij, vooral toen in den herfst allerlei ziekten in 
het leger uitbraken, velen geholpen en getroost. Ook aan het ziekbed van den 
hertog zelf heeft hij moeten bidden en troostrijke woorden spreken. 163) 

Pas nadat laatstgenoemde van zijn ernstige krankheid begon te herstellen , 
viel er aan terugkeer naar Sedan te denken. Het zal eind October zijn ge~ 

weest. toen de hertog zijn jongeren broeder, den lateren maarschalk Tu~ 

renne, 164) met Maresius en een talrijk gezelschap, weer huiswaarts liet trek~ 
ken . Men deed den tocht over Antwerpen en Brussel. 165) Er was haast bij; 
want Richelieu, meen ende dat de hertogin van Bouillon gemeene zaak maakte 
met zijn vijanden, dreigde met een beleg van Sedan. De kwestie kon echter nog 
tijdig op bvredigende wijze worden bijgelegd . 166) 

Maresius zal blijde zijn geweest zijn vrouw, die pas moeder was geworden 
en drie dagen na de geboorte van haar derde kind, op aandrang der prinses. 
in verband met de dreigende belegering uitgeweken was naar het naburige 
Charleville. in welstand te mogen ontmoeten. 167) Op den 13den November 
heeft hij weer voor het eerst de kerkeraadsvergadering geleid. J 68) en ge~ 

voor zichzelf. alsmede over een eventueele benoeming van Dumoulin te Leiden ; verg. Mare~ 
sius aan Rivet. 22 Aug. 1631 (zie Bijl. III I). 

159) V erg . Effigies, p. 145: vidit hostilem iIIam c1assem ad Sca ldim interceptam, quae A nt
verpiä solverat animo Zeelandiam ab Hollandia separandi. 

H;O ) Zie boven, blz. 69. 
1(,1) Den 23sten Mei 1629 was hij als zoodanig bevestigd, nadat hij van 1620 tot 1627 

ambassade-predikant te Venetië was geweest. Zie over hem Biogr. Woord. van Prot. Godg. 
I1 , blz. 182 v.; N. N ed. Biogr. Woord ., I, kol. 627 V.v .. 

lG2) Dit blijkt uit een brief van André Colvius aan Monsr D es Maretz, F. m. d. s. Evangile 
a Berghen op Zoom, van 14 Oct. 1631 (zie Bijl. III 2). 

1'.1) Verg. Effigies, p. 145: in quo ut sui Pastoris precibus et a lloquio summopere delecta
batur, sic suos omnes mirum in modum solabatur variis fidei suae et perseverantiae in iIIa 
testimoniis ac declarationibus. Verg . ook La chandel/e, 1635, Epistre Dedicatoire. 

164) Verg . Effigies, p . 145: cuius turn primaria laus fuerat in hostilis Classis expugnatione. 
165) Van Brussel werd Maresius tezamen met zekeren De Real naar Sedan vooruit

gezonden. 
166) Verg. Ef{igies, p . 145, 146. Aan het hoofd der Fransche troepen stond de hertog 

De La Force (verg . Nouv . Biogr. Gen .. XXVII, col. 795) . aan wien de hertogin van Bouillon 
een eed van trouw moest afleggen. 

167) Verg . l.I., p. 146: Ipsa Bullionaei mater . ... Maresii uxori recens puerperae, curaverat 
significari. ut se reciperet Carolopolim, ne videretur absente ac inscio marito obsidionis 
periculo et incommodis exposita; Cui consilio, quod mandati vice erat, debuit tertio à partu 
die obtemperare, et se accingere itineri. non sine praesenti vi tae discrimine. V ermoedelijk 
zal de hertog Maresius wel. mede om den toestand van diens vrouw, uit Bergen op Zoom 
hebben laten vertrekken. Zie boven, blz. 97. 

1GB) ' V erg . Livee du Consist., 13 Nov. 1636. M aresius moet toen zeker reeds een week 
in Sedan zijn geweest. 
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durende den daaropvolgenden winter zijn ambtelijke werkzaamheden getrouw 
waargenomen. 169) 

Daarna wachtte hem opnieuw een soortgelijke taak, want in April 1632 170 ) 

moest hij prinses Elisabeth als hofprediker vergezellen ter gelegenheid van 
haar bezoek aan het hof in den Haag. 171 ) Wel lag het tegelijk in de be
doeling, dat hij ook in het kamp bij haar zoon weer diensten zou vervullen. 
Maar deze heeft den roemrijken Maas-veldtocht van dat jaar waarschijnlijk 
slechts ten deele meegemaakt ; zijn gezondheidstoestand noopte hem een bad
plaats op te zoeken. 172 ) Maresius bleef den geheelen zomer in Den Haag , 
waar hij zich in zijn vrijen tijd toelegde op de studie van het Spaansch, 17 3 ) 

zooals hij ook reeds in Sedan de ltaliaansche taal zich had eigen gemaakt. 1 74 ) 

EIken avond sprak hij in de kamer der prinses het gebed uit, en soms 
preekte hij in de Waalsche kerk. Andere ambtelijke bezigheden vielen er wei
nig voor hem te verrichten. Daarnaast vond hij volop gelegenheid , om vrien
den en verwanten op te zoeken. 1 75) 

Natuurlijk is hij aan het hof ook in nadere aanraking gekomen met den 
stadhouder en diens gemalin, voor wie hij reeds gedurende den veldtocht van 

] U9 ) Verg. Effigies, p. 146: Ita Ma resius suis redditus, totam illem hiemem duplici suo 
muneri diligenter impendit. 

170) Volgens het Dvre du Consist. heeft hij het laatst op den Isten April 1632 de kerke
raadsverga dering gepraesideerd. 26 April daaraanvolgende was hij in Den H aag; want op 
dien dag besloten H .H . Mog . de Hertogin van Bouillon door een deputa tie te la ten ver
welkomen ; verg . Res. S .G. , 26 April 1632; gelijk zij haar la ter bij haar vertrek een vereering 
hebben gedaan van 5000 gulden; verg . Res. S.G., 30 Oct. , 3 Nov. 1632 . 

171 ) Verg . Effigies, p . 146: ut Principem Arausionensem fratrem suum invisere t.. et 
Principis uxoris instanti puerperio interesset. 

172) V erg. l.I., p. 146: At iUe valetudinis suae curandae gra tiä ad aquas Tungrenses 
profeetus, de exercitu non cogitabat. et Maresium matri reliquerat . Ten Raa en De Bas. 
Staatsche leger, IV. blz. 59, deelen echter mee. dat één der drie brigades cavalerie, welke 
op den 22sten Mei te Nijmegen samenkwamen. onder bevel stond van den groot-officier Fréd . 
Ma ur. de la Tour d'Auvergne. 

173 ) Later betreurde hij het. toen niet de gelegenheid te hebben gebruikt om N ederlandsch 
te leeren. in welke taal hij zijn leven lang onbedreven is gebleven. - Op de volgende 
plaatsen in zijn geschriften komen Spaa nsche citaten of titels va n Spaansche werken voor: 
Abrégé, 1633, p. 25, 113, 114; Expostulatio, 1647. p . 106; E xorcista, 1648, p. 94; 
Theol . Elencht., 11. 1648. p . 920; Hydra Socin., 1I, 1654, p . 77; Methodus dftdJotJoç, 
1654. p . 7; Joh . Gratiani Querela, 1657. p . 6 ; Considerationes Erotem., 1657. p. 11 ; Epist. 
castigatoria, 1666. p. 13; Messiae crucifixio, 1669. p. 27. 

1(4 ) Een dergelijk lijstje voor het Italiaansch ziet er aldus uit : Theol. Elencht., 11. 1648, 
p . 266. 808; Collo theol. l!, 1649, Dedicatio; Apol. Novissima, 1654, p. 31 ; M ethodus 
dfte{)'otJoç, 1654. p . 2. 71 ; E xamen Theolog., 1657. p. 59; Theol. paradoxus 2, 1658, p. 129; 
Epicrisis the%g., 1658. p . 36. 216; Chiliasmus evervatus, 1664, p . 24 ; O ratio [uno Abd. 
Widm. , 1668, p. 26; Antirrheticus, 1669, p. 5; M essiae crucifixio, 1669, p. 27; Syst. theo/" 
1673. p . 351. Bovendien verwijst hij vaak naar de Ital. Bijbelverta ling van Diodati. 

175) Verg. Effigies, p. 146: quos (Sc. a ffines ) inter vivebat tunc H agae Amplissimus et 
Consu]tissimus Vir. D. Fagel. Senator in Suprema Hollandiae et Z eelandiae Curia integer
rimus. uxorem suam proximä cognatione a ttingens. Bedoeld is Mr Fra nçois F agel (1585-
1644). die in 1619 raadsheer werd in den Hoogen Raad ; verg. N. N ed. Biogr. Woord., lIL 
kol. 385, 386. Ik kan niet zeggen. welke verwantschap er heeft bestaan met Abigail 
Leg ra nd; wel blijkt dat de naam Abigail eveneens in de familie Fagel voorkwam. 
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het vorige jaar geen vreemde was gebleven. 176) Met bijzondere ingenomen
heid heeft hij zich later herinnerd de ontmoeting met den jongen prins Wil
Iem. 177) die toen zes jaar oud was en die kort te voren. onder de vertrouwde 
leiding van Maresius ' promotor Rivet als paedagoog was geplaatst. 178) 

De bekendheid. welke de Fransche predikant zich dusdoende ongezocht 
in hofkringen en stellig evenzeer bij verscheidene leden der Staten-Generaal 
had verworven. heeft er toe bijgedragen dat. toen men na de gelukkige in
neming van Maastricht omzag naar predikanten voor de veroverde veste. 
de aandacht vanzelf ook op Maresius viel. 

Het gevolg is geweest. dat Maresius niet weer naar Sedan terugkeerde. 
en in de Nederlanden een nieuwe taak heeft ontvangen. Wel heeft het tot 
den 20sten December 1632 geduurd. voordat de officieele band met den 
kerkeraad te Sedan werd verbroken. 179) doch veel meer dan een formaliteit 
was het laatste niet. Door het aanvaarden der aangeboden taak te Maastricht 
was hij feitelijk. gelijk hij zelf het ergens uitdrukt ... Belgici iuris" gewor
den . 180) 

Met dit al is Maresius nooit een Nederlander geworden. Typeerend is in 
dit opzicht. dat in zijn huis altijd Fransch werd gesproken. en hij zich nooit 
behoorlijk in de Nederlandsche taal heeft leeren uitdrukken . Hij was en hij 
bleef in zijn hart en in heel zijn levensopvatting een Franschman. 181) Toch 
is het zijn vrijwillige keuze geweest. om in de republiek te blijven. Dit is daar
uit te verklaren dat hij op deze wijze niet enkel in de omgeving des hertogs. 
dien hij zeer hoogschatte . kon blijven . doch vooral ook dat hij het een eer
volle roeping achtte welke op hem was uitgebracht. 182) 

171;) De prinses had hem het vorige jaar te Heusden hooren preeken; en de prins had 
meermalen met hem gesproken. wanneer hij den hertog van Bouillon tijdens diens ziekte 
bezocht; verg. Effigies. p. 146. 

1.7) Verg . Munera sacra. 1648. Dedicatio aan prins Willem II : ab illo tempore occulto 
quodam impetu fuerim raptus in cultum Tuae C elsi tudinis. ob iIIos se tunc in Pueritia Tua 
exerentes igniculos optimae indolis et summa rum Virtutum quarum nunc Soles in Te Adulto 
cum admiratione conspicimus. 

17S) Den Ilden M aart had Rivet te Leiden zijn afscheidsrede gehouden; verg. Honders. 
Andr. Rivetus. p. 24 . 

171J) Verg . Ultima patientia. p. 383. Het getuigschrift was behalve door de 3 predikanten 
ook door vele ouderlingen onderteekend; Maresius werd daarin genoemd een "ouvrier sans 
reproche", en men verklaarde ,,( eum) puritati doctrinae sanctam et honestam conversationem 
adjecisse. " Bovendien ontving hij een brief van heel de kerk, waarin O.m. stond: T estimonium 
quod tibi perhibemus totius tuae conversationis, lucuIenter confirmat et quo in pretio semper 
apud nos fueris. et quam utilitatem ex tuo labore percepimus. quae efficiet ut tui memoria 
semper hic in honore sit futura. - In het Livre du Consist. vond ik over deze dingen niets. 

180) V erg. l.I ., p. 386; en Effigies, p. 147. 
t S]) Verg . Concordia discors, 1642. 1. p. 29 : Gallus sum, non origine modo et genere, sed 

a ffectu . 
182) Verg. l.l., 1. p. 30: Nulla me saeva in has oras detulit tempestas. sed solemnis et 

honorifica vocatio. 
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PREDIKANT TE MAASTRICHT 

- Benoeming. 

De inneming van Maastricht had de kroon gezet op den Maas-veldtocht. 
dien de stedendwinger Frederik Hendrik gedurende den zomer van 1632 
ondernam. 1) Op den 22sten Augustus had de stad gecapituleerd; en van 
dat moment af traden de Staten-Generaal in de heerlijke rechten van den 
hertog van Brabant. welke tot dusver de koning van Spanje had bezeten. 
terwijl de souvereiniteit van den Luikschen kant verbleef aan den prins-bis
schop van Luik. 2) 

Merkwaardig is het te bemerken. hoe de nieuwe heeren , bedacht om orde 
op zaken te stellen. zich ook aanstonds ijverig met het punt der religie heb
ben ingelaten. Reeds den 6den September zonden de gedeputeerden in het 
leger een missive aan H.H. Mog .. verzoekende onder meer naar Maastricht te 
willen zenden twee "goede ende bequame" predikanten, een in de Duitsche 
en een in de Fransche taaL of anders hen te authoriseeren zelf in het land 
van Gulik naar een Duitsch predikant te " doen omhooren". 3) Kerkelijke 
vergaderingen of deputaten hadden er nog niet over kunnen handelen. En 
voordat op den 15den September de Waalsche synode in Vlissingen samen
kwam . waar een drietal kerken de zaak aanhangig zouden maken , 4) was 
zij den Zondag te voren in de vergadering van H.H. Mog. reeds ter tafel. 
De gedeputeerden te velde kregen volmacht een "vroom. geleert . Godsalich 
ende ervaren en predicant" te zoeken, die in de Duitsche taal zou "prediceren". 
Zelf namen H.H . Mog . echter de zaak van een Fransch predikant ter hand . 
Van Heemstede werd verzocht met Rivet te spreken over het beroepen van 
een geschikt persoon ; en waar dit werk wel eenigen tijd in beslag zou nemen. 

1) Verg . o.a. Ten Raa en De Bas, Staatsche Leger. IV. blz. 58-61. en P . J. Blok, 
Prederik Hendrik. blz. 111 V.v .. 

2) Maastricht was een twee-heerige stad; en bleef dit ook na de capitulatie. volgens a rt. 
6 en 7 der capitula tie-voorwaarden; verg. L. J. Suringar. Bijdrage tot de kennis van den 
regeeringsvorm van Maastricht. vooral blz. liS v. Zie ook Gedenkb. Ned. Herv. G em. v. 
Maastr .• blz. 69. 

3) R.es. S.G .• 12 Sept. 1632. 
4) V erg. Livre Syn .. r. p. 373. Door de kerken van Amsterdam. Leiden en Middelburg 

werd deze zaak aanhangig gemaakt; men vaardigde deputaten af naar de Staten-Gen., en 
zou schrijven aan den P rins; bij voorbaat werden twee deputaten aangewezen, die in overleg 
met de kerken van Leiden en Den Haag in dezen handelend zouden optreden. terwijl de 
synode bepaalde predikanten en proponenten ter beroeping bij de kerken in het veroverde 
gebied voordroeg. 
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wilde men bij provisie een predikant benoemen. die zoo spoedig mogelijk 
naar Maastricht zou moeten vertrekken. 5) 

Reeds den volgenden morgen kon de pensionaris Van Heemstede rapport 
uitbrengen. Het kwam uit. gelijk men reeds vermoed had: voor de beroeping 
van een predikant zou een geruime tijd vereischt worden . Toch mocht men 
den predikdienst niet zoo lang vacant laten. Zoo werd dan besloten . om met 
bewilliging der hertogin van Bouillon. die in Den Haag vertoefde. Maresius 
te verzoeken "om op t spoedichste van hier naer Maestricht te verreysen ende 
het gemelte ministerium voor een en corten tijt by leeninge te gaen waernemen 
in cas de heer Hertooch van Bullon jegenwoordich tot Maestricht sijnde sulx 
mede sou de willen toelaten" . Door bemiddeling van Rivet zou prinses Eli
sabeth worden gevraagd; 6) de gedeputeerden in het leger zouden verwittigd 
worden. dat zij den hertog polsten ; en Maresius zou "brieven van addres" 
aan deze gedeputeerden mêe krijgen. Laatstgenoemden zouden eveneens po
gingen in het werk hebben te stellen . om als vast predikant voor Maastricht 
te doen beroepen " Pierre Moulijn ofte Rambour". 7) de collega ' s van Mare
sius in Sedan. 

De prinses maakte geen bezwaar. om haar hofprediker naar Maastricht te 
laten gaan . Spoedig daarna moet Maresius. met een convooi. zijn afgereisd. 8) 
onkundig van den preciesen inhoud der lastgeving voor gedeputeerden. ter
wijl hij ook later nog een onjuist vermoeden dienomtrent blijkt gehad te heb
ben. 9) Dat hij in Maastricht niet slechts bij leening . doch meteen als vast 
predikant is opgetreden . is aan den invloed van den hertog van Bouillon te 
danken geweest. die zelf door de Staten-Generaal tot gouverneur der stad 
werd aangesteld. 10) 

Met dit al was het een eigenaardige gebeurtenis. toen op den derden 
October 11) Maresius. begeleid niet door kerkeraadsleden. maar door poli-

5) Res. S.G .. 12 Sept. 1632. 
6) Maresius vertelt. dat de prinses door Van H eemstede werd gepolst; verg . Effigies . 

p. 147. Dit behoeft echter niet uit te sluiten. dat ook Rivet er bij betrokken is geweest. 
Prinses Elisabeth heeft de heeren voor een definitieve beslissing naar haar zoon verwezen. 
Zie ook Bonum signum. 1645; en Ultima patientia, 1645. p. 385 s. 

1) Res. S.G .• 13 Sept. 1632. Vermoedelijk heeft Rivet de aandacht op deze beide mannen 
gevestigd. 

8) V ermoedelijk is dit gebeurd via Nijmegen. waar tonnen gelds verzameld werden voor 
het leg er. Aan gedeputeerden te Maastricht werd gemeld. dat zij zorgen moesten uit Nijmegen 
een deel van dit geld op te halen. verg. Res. S .G.. 17 Sept. 1632. Zie Effigies, 
p. 147. 

9) Verg . Effigies, p. 147: ut agant cum Bullionaeo Duce. de ipso (sdI. Maresio) non solum 
commodando ad tempus. sed absolute concedendo Ecclesiae Mosae-trajectensi. 

10) Verg . l.I .• p. 147: multis bla ndissimisque verbis. ut sol ent Principes. egit cum illo 
(sc. Maresio ). ut se cum Trajecti vellet manere. semper eodem loco à se habendus quo antea 
De gedeputeerden in het leger. die geauthoriseerd waren om een predikant te beroepen. 
zullen er geen bezwaar tegen gehad hebben. dat de hertog van Bouillon in plaats van 
Dumoulin of Rambour. op wien H.H. Mog . speciaal de aandacht hadden gevestigd. zijn 
.. domesticq predicant ... dien hij op deze wijze bij zich kon houden. aanbood. Zie over den 
hertog van Bouillon als gouve rneur Public . de la Soc. Hist. et Archéo/. dans Ie Limb .• 
t. XLVIII . p . 108-11 7. Hij werd 4 O ct. 1632 als zoodanig benoemd. 

11) Verg. 1.1 .• p. 147. 
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tieke heeren , 1l? ) den preekstoel van de kapel St Hilaire (3) beklom, om de 
eerste Fransche preek te houden en zijn dienstwerk in Maastricht aan te 
vangen. Op gezag en door aanstelling van H .H . Mog. heeft hij voorloopig 
zijn arbeid moeten verrichten, anders dan het geval is geweest met zijn 
collega Philippus Ludovicus, dien hij in het laatst van November naast zich 
kreeg in de Nederlandsche gemeente; want deze was tenminste door kerke~ 

Iijke deputaten aan Maastricht " toegesonden " . 14 ) 

In verloop van tijd is zijn kerkelijke positie echter beter geregeld. Vóór het 
einde des jaars had zich al een kerkeraad geformeerd. 15 ) En de synode van 
's Hertogenbosch in September 1633 zou Maresius als lid in haar midden 
aanvaarden. 16 ) 

Toen de hertog toegestemd had in Maresius ' overkomst naar Maastricht, 
was tevens met gedeputeerden afgesproken, dat bij de eerste gelegenheid 
over het tractement zou gehandeld worden. 17) Aan deze belofte hebben zij 
blijkbaar heel spoedig uitvoering gegeven. Want in de missives , welke zij 
den 18den October naar Den Haag zonden, konden zij ook over dit punt 
rapporteeren. Er ging zelfs een memorie van den predikant Marees , gelijk 
hij in de resoluties van H .H . Mog . telkens heet, bij. Goedgevonden werd, 
dat zijn tractement zou ingaan op den 1sten October en bedragen 900 gulden, 
vermeerderd met 200 gulden voor huishuur. Kwam hij te overlijden, dan zou 
zijn weduwe, haar leven lang , jaarlijks 100 gulden ontvangen. Ook zou hij 
zijn reiskosten en het transport van zijn meubelen vergoed krijgen. 18 ) 

12) Maresius noemt met na me V an A rnhem en den thesaurier Joha n van Goch. 
13) Volgens de bepalingen der capitula tie moesten de Roomschen 2 kerken afstaa n; de 

Ned. gemeente kreeg de kerk St Jacques, de Fra nsche de kapel St Hila ire, staande ter plaatse 
van de tegenwoordige Waalsche kerk. Daar de St Jacques te klein bleek, werd deze ver
vangen door de St Ma tthias. Naar laa tstgenoemde kerk verhuisden de W alen echter in 
Jan. 1634, terwijl aan hun zusterg emeente in plaats daarvan de St Jan werd toegewezen. 
Voor de weekdiensten moesten beide gemeenten de St Ma tthias deelen. In verband hiermee 
werd door beide kerkeraden den 28sten Dec. 1633 gecontracteerd , dat de Neder!. kerk elk 
jaar 100 gulden als schadeloosstelling zou betalen ; deze overeenkomst werd echte r jarenlang 
niet nagekomen ; verg . G . Hotton aan den kerkeraad der Nederl . kerk te Maastr .. 16 Nov. 
1640 (L ivre des A ctes A. fo l. 202; Bibl. Wall., Leiden) . Later zijn er nog verdere wijzig in
gen gevolgd. Verg . Gedenkb. H erv . Gem. v . M aastr. , blz. 255 v ., blz. 348 v.v .. Voor be
zwaren tegen de bestaande regeling aan de zijde der Walen verg . M aresius aan Rivet, 
19 Nov. 1633 (zie Bij!. III 10) . 

14 ) Verg . t.a.p., blz. 39, 40 en 63. H et aldaa r gezegde behoeft aanvulling uit het hier
boven aangehaalde uit Res. S .G., 12 Sept. 1632, alsmede uit Res. S.G., 20 Sept., 21 Sept. 
1632, terwijl onjuist is de mededeeling , dat Ludovicus ' pa s p oor t wordt "gedepescheert", 
verg . t.a .p., blz. 40; het laatste gebeurde in werkelijkheid met de act e va n a u t hor i
s a tie "op D. Phil. Ludovicus gaende naer Maestricht," dat hij n.1. tezamen met Maresius 
en den predikant van Limburg gemachtigd wordt, om in het veroverde gebied predikanten 
aa n te wijzen; verg . Res. S.G. , 25 Nov. 1632. 

15) Daar de Acta van den kerkeraad voor de eerste jaren ontbreken (deze beginnen 
12 Nov. 1646), kan ik het juiste tijdstip niet a angeven. 

lU) V erg. Livre S y n., I. 379. Op de bijzonderheden van deze erkenning kom ik nog terug. 
17) Verg. Effigies, p. 147. 
18) Res. S.G ., 25 Oct. 1632. De inhoud va n Maresius' memorie wordt niet vermeld. 

Gelijk tra ctement ontving ook Ludovicus; verg . Gedenkb. Ned. H erv . Gem. v . Maastr" 
blz. 39 v .. 



110 PREDIKANT TE MAASTRICHT 

Maresius heeft zich evenwel met het genomen besluit niet kunnen ver~ 
eenigen. Zoo kwam in de vergadering van 11 December opnieuw een request 
ter tafel. door gedeputeerden "op naam en van wege Mr Samuel de Marees" 
ingediend. Niet minder dan vier wenschen bevatte het: 1 ° dat hij. buiten de 
toegestane geldsom voor huishuur. aan tractement 1300 gulden zou ont~ 

vangen; 2° dat dit om de 3 maanden zou worden uitbetaald; 3° dat zijn 
weduwe eventueel 200 gulden zou krijgen; en 4° dat de op 3 November 
provisioneel ontvangen 400 gulden geheel voor onkosten zijner reis bestemd 
mochten worden. 19) 

De Fransche predikant is. naar het schijnt. in de oogen van H.H. Mog. 
wel wat veeleischend geweest. Het slot was tenminste. dat hij boven het vast~ 
gestelde tractement zich slechts zag toegewezen een jaarlijksche toelage van 
150 gulden. 20) "ende dat ten aensien dat hij geweest is professor tot Sedan 
ende dien dienst aldaer beloont geweest synde met gelyck tractement heeft 
verlaten; 21) met desen verstande nochtans dat hy de Marets voor het voors. 
tractement oock gehouden soude syn in tijden ende wijlen als tot Maestricht 
een collegie in de H. Theologie soude moogen worden opgerecht den dienst 
van professor in t selffde collegie mede waer te nemen." 22) In het verzoek 
omtrent die 400 gulden voor reiskosten schijnt men te zijn meegegaan. 23 ) 

Financieel heeft de overgang van Sedan naar Maastricht dus voor Mare~ 
sius geen achteruitgang opgeleverd. al hooren wij hem wel klagen over het 
dure leven in laatstgenoemde stad. 24) en al heeft het met de uitbetaling van 
zijn tractement voorloopig niet bijster gevlot. 25 ) Onverschilllig voor de stoffe
lijke aangelegenheden, aan zijn ambt verbonden. was hij zeker niet. 

19) Res. S.G .• I I Dec. 1632. Besloten werd het advies van den Raad van State in te 
winnen. Zie over genoemd request ook wat Maresius schrijft aan Rivet, 29 Dec. 1632 
(zie Bijl. III 4) , waar hij tevens uiting geeft aan zijn ongeduld over het uitblijven der 
beslissing. 

20) Deze toelage moest elk jaar "by ordonnantie. apart" gevraagd en betaald worden; 
verg. Res. S.G .. 5 Oct. 1633: des sal hy tot dese hondert en vijftich. guldens alle jaer speciale 
ordonnantie van haere Ho. Mo. moeten versoucken. 

21) Maresius genoot te Sedan een tractement van 1000 Iivres; zie boven, blz. 84. 
22) Res. S.G. , 5 Jan. 1633. De daar genoemde voorwaarde luidt eenigszins anders dan in 

Effigies, p. 147 (ea conditione, ut praesto semper esset. ad primam Professionem Theolo
gicam. quae in Belgio offeretur, suscipiendam). Is er wellicht in dien zien met gedeputeerden 
mondeling gehandeld? 

23) Dit bedrag bleef beneden wat hij voor zijn verhuizing had uitgegeven. verg. Macesius 
aan Rivet, 29 Dec. 1632 (zie Bijl. III 4). In een bundel: Raeckende de Kecken tot Maes
tricht ende Limborch, zich bevindende in Lias Maastc. 1634-1635 (Acch. St.-Gen., 5384), 
ligt een ongedateerd briefje van Maresius' hand. waarin de laatste de voorwaarden zijner 
beroeping als volgt omschrijft; Que mon traittement commenceroit au premier d'Octobre 1632. 
Que les frais de mon desmenagement me seroient payes sur ma declaration. Que ma vefue 
recevroit apres ma mort cent florins sa v ie durant. Que jaurois pour mon traittement par 
an neuf cent florins et deux cent pour mon logement monnoie de Hollande. Qu'en consi
deration de ce que jestois a Sedan d ou on ma tiré professeur en Theologie. on adjousteroit 
dextraordinaire a mon dict tra ittement cent cinquante florins par an. 

24) Verg. Maresius aan Rivet, 29 Dec. 1632 (zie Bijl. lII4) . 
25) Nog 20 Mei 1633 moesten H.H. Mog. de klacht van Ludovicus en Maresius bespreken. 

dat beiden nog steeds geen tractement hadden ontvangen. De ontvanger van het Vroenhoff, 
Aernoult van Dueveren. zou daarom gelast worden "dat hy syn ampt sal gaen waernemen 
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2 - In zijn gemeente. 

Maresius' eerste taak bestond in het organiseeren van het kerkelijk leven 
der Fransch-sprekende Gereformeerden in Maastricht. Hij heeft terstond de 
hand aan den ploeg geslagen. 26) Toen Ludovicus zou overgaan tot for
meering van een Nederlandschen kerkeraad, was hij reeds klaar met zijn 
consistorie. 27) Van het laatste ging de voorslag uit, om beide kerkeraden 
te doen samensmelten. Maar de andere broeders, letten de op de bestaande 
practijk in de Nederlandsche gewesten, wezen dit verzoek af. 28) 

Zoo bleef de Fransche gemeente op eigen krachten aangewezen. Sterk was 
zij blijkbaar in het begin niet . Voor een belangrijk percentage moet zij hebben 
bestaan uit militairen en personen met een ambtelijke positie , die door het 
nieuwe bewind in Maastricht waren binnengeloodst. Toch behoorden er 
eveneens eenige aanzienlijke personen uit de burgerij toe , en vele koop
lieden. 29) Onder de namen der ouderlingen, welke voorkomen op menig 
schrijven gericht aan H .H . Mog ., ontmoeten wij Herman Bachusius, een der 
burgemeesters. 30) 

Was de groep aanvankelijk niet groot, al spoedig heeft zij zich gestadig 
uitgebreid. Op dit groeiproces hebben uiterlijke omstandigheden gunstig in
gewerkt. Gereformeerden, op Luiksch gebied woonachtig , die het meermalen 
door het optreden van geestelijkheid en monniken zwaar te verantwoorden 
hadden , kwamen zich vestigen te Maastricht. 31 ) Maar daarnaast heeft ook 
Maresius' prediking invloed ten goede uitgeoefend. Zelf vertelt hij , hoe zijn 
zorg er op wa s gericht , om bij de Roomschen ingang te verkrijgen. Om dezen 
te trekken , onthield hij zich in zijn prediking voorloopig van alle polemiek. 32 ) 

O pzettelijk koos hij den lofzang van Maria , om daar over te preeken : het 
kon den Roomschen dan duidelijk worden, dat de Gereformeerden met alle 

oft da t hae r Hooch Mog . een ander in syn plaets sullen stellen," verg. R es. S .G ., 20 Mei 
1633. D e minuut v an het schrijven aan V an Dueveren in Lias Maastr . 1632, 1633 ( A rch. 
St.-Gen. 5383) . Verg. M aresius aan Rivet, 3 M ei 1633 (zie Bijl. III 8) . 

26 ) Reeds w erd opgemerkt, dat de acta des kerkeraads ontbreken . W el zijn nog aanwezig, 
berustende op het stadhuis van M aastricht , het R egistre de tous les Enfanz qui ont este 
baptises en l'Eglise francoise recueillye dans ceste v ille de Maestricht depuis Ie Moïs de 
Novembre de l'an 1632, a lsmede het Registre de tous les Mariages qui ont estés celebres en 
l'eglise de M aestricht depuis Ie 8e jour de Janvier 1634. 

27) Verg . Maresius aan Rivet, 19 Nov. 1633 (zie Bijl. III 10) . 
28 ) Verg. G edenkb. H erv. Gem. v. Maastr., blz. 63 (Acta van den Kerkeraad, I Dec. 

1632) . M aresius handelde blijkbaar in overeenstemming met instructies vanwege H .H. Mog. , 
w elke één kerkeraad begeerden of anders voor het minst eens in de maand een gemeen
schappelijke vergadering van beide kerkeraden ; verg. M aresius aan Rivet, 31 Jan. 1635 
(zie Bijl. IIII6) . 

29) V erg . de kerkeraad aan H .H. M og., I Juli 1633 : des principaux marchands de ce 
lieu qui sont aussi les principaux membres de nos E glises (zie Bijl. V 2). 

30) Zie de stukken, opgenomen in Bijl. V . 
31) Zie bijv . het aangehaalde stuk in Gedenkb. H erv . G em. v. Maastr .• blz. 349: St Hila ire 

reste a !'eglise Francoise qui se voiant grossir tous les jo(u) rs (et surtout pa ra va nt la gra nde 
contagion) par la persecution Liegeoise. Verg . ook Maresius aan Rivet, 29 Dec. 1632 (zie 
Bijl. III 4) ; daar wordt a ls een der Luiksche proselieten een zekere Vuina uds genoemd . 

32) Verg . M a resius, La chandelle, 1635, p . 156: Mes prédica tions n 'ont rien de violent, 
n 'y traittant que bien rarement des controverses, e t ce avec toute sorte de douceur. 
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onderscheiding spraken en dachten over de moeder des Heeren. 33) En de 
resultaten van dezen en van anderen arbeid bleven niet uit. Gedurende den 
tijd van zijn ambtsbediening had hij, volgens eigen verzekering, 34) nog niet 
zulk een overvloedig en oogst ingezameld als hier, blijkende uit veler bekeering 
tot het ware geloof en uit de dagelijksche toename der gemeente. 

Deze voorstelling van zaken stemt overeen met de ons van elders bekende 
feiten. De kapel St Hilaire bleek reeds na een jaar te klein te worden voor 
de schare; vandaar dat er naar een grootere ruimte moest worden omgezien. 35 ) 

En hoewel de groei niet zoo snel doorzette als in de zustergemeente, welke 
vóór het einde van 1633 reeds drie predikanten bezat, 36) kwamen in datzelfde 
jaar toch ook de hulpdiensten, verleend door den predikant van het naburige 
Dalem en Argenteau, Anthoine de la Tour, 37) Maresius goed van pas, ter~ 
wijl na diens vroegtijdig' overlijden zijn opvolger Jacques de la Grève eveneens 
als tweede predikant te Maastricht werkzaam was. 38) Ook het toenemend 
aantal doopelingen wijst wel in dezelfde richting. 39) 

Gelijk ons bleek, ging Maresius bij de keuze der Schriftgedeelten voor zijn 
prediking oordeelkundig te werk. Hij bereidde zich blijkbaar voor deze ambte~ 
lijke taak ernstig en degelijk voor, ook door zijn preeken meestal van te voren 
uit te schrijven. Wij weten tenminste, dat hij in staat was, bijna twee jaren 
na het uitspreken er van, een vrij lange coupure uit één zijner preeken over 
Psalm 110 aan Rivet toe te zenden.40 ) Ook zorgde hij, toen de Roomsche 
geestelijkheid op alle mogelijk manieren den voortgaand en bloei der Gerefor~ 

33) Verg. Bonum signum. 1645 (ongepag.). Maresius ontkent, dat zijn preek en gevuld 
waren "jocis parum ho nest is et sannis scurrilibus"; de ernstige verkondiging van Gods Woord 
in de Geref. kerken was ver van de "declamatoria Monachalis, quae plerumque ipsis Ponti
ficiis comoedia spiritualis appellatur". 

34) Verg. Monachomachia. 1634. Epist. dedic.: nec tam uberes laborum meorum fructus, 
non paucorum ad veram fidem conversione, et visibili Ecclesiae in dies incremento, Deo 
gratias, retulisse. 

35) Verg. boven. noot 13. 
36) T.w. naast Ludovicus Joh. Brelius en Simeon Ruyting; verg . Gedenkb. Herv. Gem. v . 

Maastr .• blz. 64 v .. 
37) Zijn naam komt ook voor als Anthoine Bonté de la Tour. Hij was afkomstig uit 

Sedan, en werd in Februari 1633 verbonden aan de kerk van Da(h)lem; verg . Res. St. Gen .• 
5 Gct. 1633. Wat zijn dood betreft, vermeldt het Regisfre de tous les Enfantz. 18 Sept. 1633: 
Mons. de la Tour a esté enteré dans nostre Temple et conduit honnorablement comme reges
sioit sa qualité de Ministre, sa petite fille a aussi esté baptisee en I'assemblée par ledit 
Mareschal Ministre, elle a eu nom Gabriel. 

38 ) Res. S . G .. 5 Gct. 1633. Hij genoot als zoodanig boven zijn gewone tractement eer 
toelage van 50 gulden. Tevoren was hij predikant van Du Verg er. Hij is bevestigd door 
Maresius en Marechal; verg. Acta classis Maastr. 22 Febr. 1634. art. 4; in Livre des Actes A. 
fol. 168. 

39) Het Registre vermeldt over het jaar 1633 slechts 6 doopelingen, over 1634 echter 23 
en over het volgende jaar 31. Nu vermoed ik, dat er in het eerste jaar een paar hiaten zijn; 
maar ook zoo blijft het verschil frappant. 

40) Maresius zond die coupure, in verband met een gerezen misverstand omtrent de be
teekenis van daarin gebezigde woorden, aan Rivet toe bij zijn brief van 31 Jan. 1635 (zie 
Bijl. III 16) . Wij mogen uit de beschikbare gegevens misschien opmaken, dat Maresius 
gewoon was om gedeelten der Heilige Schrift in vervolgpreeken te behandelen. Zie ook over 
zijn preeken: Maresius aan Rivet. 6 Jan. 1636 (zie Bijl. III 22) . 
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meerde kerken poogde tegen te werken, er voor, dat zijn hoorders tegen deze 
aanvallen werden toegerust. Bij voorkeur gebruikte hij daartoe zijn cate
chismuspreeken. 41 ) 

Omtrent zijn pastoralen arbeid in de gemeente zijn vrijwel geen bijzonder
heden bekend. Maar gelet op den ijver, dien hij aan den dag legde om te 
ma ken, dat gedurende de vreeselijke pestepidemie in den zomer van 1633,42 ) 
naast de Lollarden of Lolbroeders , 43 ) ook twee G ereformeerde personen wer
den aangesteld ter assistentie der lijders , 44 ) mogen wij aannemen dat hij in 
dezen getrouw zijn roeping heeft vervuld. Trouwens een bewijs daarvoor is 
zijn optreden tegen den wel meest aanzienlijke onder zijn gemeenteleden , den 
gouverneur der stad. Deze knoopte betrekkingen aan met de schoone en 
edele gravin Leonora Catherina Febronis van der Bergh , 45 ) een ultra
Roomsche, 46 ) met wie hij vervolgens den 2den Januari 1634 in het huwelijk 
is getreden. 47 ) Maresius heeft alles in het werk gesteld, om den hertog zelf , 
dien hij steeds meer naar Rome zag overhellen , nog voor afval te bewaren. 
Aan vermaan zijnerzijds heeft het n iet ontbroken , 48 ) en het heeft aan hem niet 
gelegen , dat de hertog zich tenslotte toch , aanvankelijk in het geheim en 
daarna ook openlijk, bij de Roomsche kerk heeft aangesloten. 49 ) 

In zijn kerkeraad 50) heeft Maresius bij het verrichten zijner ambtelijke 
werkzaamheden , voorzoover wij kunnen nagaan , steeds een krachtigen steun 
gevonden. Verschillende missives werden door den kerkeraad gericht aan 
H .H . Mog ., om de belangen der Gereformeerden bij hen te bepleiten , als : een 

~ 1) V erg. Bonum sig num, 1615 (ongepag .) . M aresius noemt den Dominicaan Nico1aus, 
den Augustijner Buthbach en den Franciscaan Vinck; ook spreekt hij over de practijken der 
Roomsche geestelijkheid om de menschen van het bezoeken der G eref. kerken af te houden. 

4'2 ) In een missive van den N ederl. kerkeraad aan H ,H. Mog., 22 Aug. 1633, heet het, 
dat in de stad reeds tusschen de 4 en 5000 menschen aan de ziekte gestorven waren ( Lias 
Maastr. 1632, 1633; Arch. St.-Gen., 5383) . V erg. ook Gedenkb. N ed. Herv . Gem. v. Maastr. , 
blz. 114. Ook de predika nt De la Tour stierf aan de pest ; zie boven, noot 37. 

43 ) Dit is de bena ming der monniken, die de pestlijders verzorgden. 
44 ) V erg . Missive va n den Fransehen kerkeraad aan H .H . M og., 23 Juli 1633 (zie 

Bijl. V 3) ; zie ook R es. S .G ., 1 Aug . 1633. 
45 ) Verg . Mr A . P. van Schilfgaarde, Arch. van het huis Bergh. Inleiding, blz. 60. 

Zij was een dochter va n graaf Frederik van der Bergh, die van 1611 tot 1618 Spaansch 
gouverneur van Gelderland was geweest. 

4G) Verg. Effigies, p . 148: eximiae formae et sublimis ingenii foemina, sed supra modum 
Pontificia . Zie ook H . J. Allard in Studiën, 1877, blz. 47. 

41 ) V erg. Mr A . P . van Schilfgaarde, t .a.p ., blz. 60. H et huwelijk vond plaats te Box
meer , Het huwelijkscontra ct wordt genoemd in In ventaris, E erste stuk, blz. 89, onder nr 877. 
Zie ook H . J. Honders, Andr. Rivetus, blz. 166. 

48 ) V erg. E[figies, p. 148, 149; en M aresius aan Rivet, 3 Mei 1633 (zie Bijl. III 8); 
23 April 1633 (zie Bijl. III 7). Tuchtmaa tregelen werden overwogen, verg. M aresius aan 
Rivet, 2 Mei 1635 (zie Bijl. III 17) en uitgevoerd ; verg . idem aan idem, 6 Jan. 1636 (zie 
Bijl. III 22) . Ook Rivet had aan den hertog den 20sten April 1633 een ernstig waarschuwend 
schrijven gericht; verg . d e copie er van in Uni v .bibl. Leiden, B. P . L. 290, fol. 10 S.S .. 

49) V erg. H . J. Allard in Studiën, 1877, blz. 48, 49. Deze deelt mee, da t die heimelijke 
houding door de kerk was goedgekeurd. 

50 ) In het begin zijn er 4 ouderlingen geweest. De namen, welke w ij in 1633 en 1634 
ontmoe ten, zijn: Cabrilles, Ja n Dampre, H erman Ba chusius, Simon Franquet, Jacob Ja nssen 
r-Tunnickhoff , Sobaille, Cormont, Jean Constant, en Henry van den Broucq. 

Maresius 8 
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schoolmeester~voorlezer~koster 51 ) te vragen; de noodzaak om een Latijnsche 
school op te richten overtuigend onder de aandacht te brengen; maatregelen 
te verlangen tegen het drijven der Roomschen; te klagen over het slechte 
beheer der armengoederen. en over de moeilijkheid om de middelen te verkrijgen 
voor het onderhoud van het kerkgebouw; tegen de bemoeilijking bij het ver~ 
krijgen van burgerrecht in Maastricht te protesteeren alsmede tegen de slui~ 
ting van slagerswinkels gedurende den vastentijd. 52) Niet steeds hield men 
daarbij in het oog. dat op kerkelijke vergaderingen slechts kerkelijke zaken 
in behandeling behooren te komen. Heel ver ging men wel in dat opzicht. 
toen verzocht werd om opheffing van bepaalde nieuwe licenten. ten gevolge 
waarvan de kerk vele leden onder de kooplieden dreigde te verliezen . en ter 
vergoeding voor deze vermindering van inkomsten het voorstel aan de hand 
werd gedaan. om een belasting van tien percent te leggen op de kerkelijke 
goederen . Zelf hebben adressanten dit ook eenigermate beseft; vandaar dat 
zij hun missive begonnen met een verontschuldiging. dat het niet in hun be
doeling lag noch ook paste bij hun staat. om zich te mengen in wereldlijke 
aangelegenheden. 53) 

Al die missives zijn door Maresius eigenhandig opgesteld. Zij vertoonen 
ook geheel zijn stijl en zijn argumentatie. Hij was kennelijk de leider. Maar 
dat hij niet eigenmachtig handelde. doch met instemming van den kerkeraad. 
bewijzen de handteekeningen. door de overige leden van het consistorie onder 
de zijne geplaatst. Dit te weten is van beteekenis voor de beoordeeling van 
een stuk. welks inhoud anders heel licht bij Maresius een gemis aan goede 
collegialiteit kon doen veronderstellen. Ik denk aan het advies. dat de kerke
raad. op verzoek van H.H. Mog .. heeft gegeven terzake van een request. 
door den predikant van Dalem en Argenteau. Jacques de la Grève. bij hen 
ingediend. 54) Deze was. door het opdringen des vijands gedurende den 
zomer van 1634. 55) van zijn gemeente beroofd; hij begeerde nu. daar hij 
zich voortaan geheel aan Maastricht kon geven. met Maresius. en dan vanzelf 
ook in financieel opzicht gelijkgesteld te worden . Het advies van den kerke
raad luidde echter afwijzend: het belang van 's lands financiën . welke niet 
noodeloos bezwaard moesten worden. telde daarbij mee. 56) doch vooral zou 

51) Deze werd gevonden in den persoon van Guû1aume Viachoux . 
52 ) Al de bovengenoemde punten komen voor in een missive aan H.H. Mog .• 4 Febr. 

1633 (zie Bijl. VI) . 
53 ) Verg . Missive aan H .H . Mog .• 1 Juli 1633 (zie Bijl. V 2) . Resultaat van dit verzoek 

was. dat besloten werd de heffing van convoyen en licenten bij provisie tot einde October 
op te schorten ; verg . Res. S .G .• 19 Juli 1633. 

54) Res. S. G .. 15 Nov. 1634: Deze requeste za l bij beslooten missive gezonden worden 
aan den kerkeraad der Fransche kerk te Maastricht om bericht. 

55 ) Verg. T en Raa en De Bas. Staatsche Leger. IV. blz. 75 en P. J. Blok. Prederik Hen
drik. blz. 159. Maastricht werd een tijdlang bedreigd ; een aanval van den Prins op Breda in 
September noodzaakte Aytona echter zich terug te trekken. Zie ook Maresius aan Rivet. 
14 Oct. 1634 (zie Bijl. III 14). 

56 ) Deze overweging moest aan H.H. Mog. aangenaam zijn. want geldgebrek was oor
zaak geweest. dat het Staatsche leger in den verloopen zomer zoo weinig had kunnen uit
richten. en dat er bij het garnizoen in Maastricht groote desertie had geheerscht; verg. Ten 
Raa en De Bas. t.a.p. IV. blz. 75. 



IN ZIJN GEMEENTE 115 

het niet in het belang der gemeente zijn, welke tot de prediking van De la 
Grève zich niet bijzonder aangetrokken voelde. Ten overvloede had men, tot 
groote verbazing van velen , 57) nog een onderzoek ingesteld bij de voornaam
ste gemeenteleden; 58) en de meesten waren met den kerkeraad van over
tuiging geweest, dat het optreden van De la Greve meer afbrekend dan op
bouwend zou werken. Deze kon daarom beter ergens op het platteland 
dienen, of anders moest hij maar, zoolang hij niet naar Dalem behoefde te 
reizen - wie weet hoe spoedig deze toestand zich weer wijzigde! -, zijn tijd 
besteden aan studie en aan oefening in de Fransche taal. 5!J) 

Maresius wist van krachtig aanpakken. Zijn ook alle handelingen van hem 
en zijn kerkeraad 60) misschien niet geheel in overeenstemming geweest met 
het Gereformeerde kerkrecht, er bestaat geen twijfel aan, of hij heeft daarmee 
toch het waarachtig heil van de hem toevertrouwde gemeente op het oog 
gehad . 

3 - Arbeid in de Landen van Overmaas. Classisvorming. 

Maresius' arbeid heeft zich van het eerste begin aan niet beperkt tot de 
stad Maastricht. Ook aan de institueering en organiseering van Gerefor
meerde kerken in de landen van Overmaas 61) heeft hij een werkzaam aan
deel genomen. Reeds in de week nadat hij zelf te Maastricht voor de eerste 
maal had gepreekt, hield hij , eveneens op gezag der gedeputeerden van H.H. 
Mag., 62) de eerste preek in het stadje Limburg. 63) Aan de Fransche kerk 
aldaar werd toen meteen Godefroy Hotton als predikant toegewezen. 64 ) 

57) De predikanten der N cderlandsche kerk , Ludovicus en Brelius, hebben hun ver
ontwaardiging over dit doen geuit in een ongedateerd schrijven aan Rivet (zie Bijl. IV 1). 
Volgens dit schrijven heeft Maresius zelf ook het verkeerde van zijn doen gevoeld, en 
aan beide predikanten door den hertog laten verzoeken "ut totum illud neg otium sepeliretur". 
Maresius vertelt echter dat dit onderzoek. buiten hem om, door den kerkeraad is bewerk
stelligd; verg. Maresius aan Rivet, 31 Jan. 1635 (zie Bijl. III 16). 

58) De vraag luidde, blijkens het in de vorige noot aangehaalde schrijven. aldus : Velintne 
contestari D. La Greve habendis concionibus matutinis Dominicalibus non esse idoneum. 

59) Verg. ongedateerde missive varr den kerkeraad aan H.H. Mog., ontvangen 23 Dec. 
1634 (zie Bijl. V 4) . 

60) De ouderlingen gingen met hun predikant mee. al moest deze wel eens alle krachten 
inspannen om hen te overtuigen; verg. het schrijven. aangehaald in noot 57: senioribus suis 
suasit et tandem persuasit. Deze voorstelling stemt echter niet overeen met die. welke door 
Maresius zelf wordt gegeven in zijn schrijven aan Rivet, aangehaald in diezelfde noot. 

61) Zie over deze kerken D. Lenoir. Hist. de la Réf. dans r ancien pays de Liège, en 
Ch. Rahlenbeck.Les pays d'Outremeuse. 

(2) Volgens machtiging door H.H . Mog.; verg. Res. S. G., 13 Sept. 1632. 
63) Verg. Effigies, p. 147. Limburg was op B Sept. 1632 ingenomen door Stakenbroeck; 

verg . Ten Raa en De Bas, Staatsche leger, IV, blz. 64. 
6'1) Zie over Hotton Biogr. Woord. v . Prot. Godg., IV, blz. 324 v .. Daar wordt als datum 

van beroeping genoemd: B October, in overeenstemming met wat voorkomt in een brief van 
de Waalsche syn. van Campen aan de Staten-Gen. : un Acte donné a Limbourg Ie Be d 'Oct. 
1632 par Mess. J. van Arnhem et H. Ie Noble vos deputes lorsque vous estiez encor au camp 
de Maestricht, que MI' Hotton est attribuè à l'Eglise de Limbourg provisoirement en atten
dant qu 'après avoir obtenu son congé de l'Eglise de Bre il soit donné absolument a la dicte 
Eglise de Limbourg par les fornles legitimes et canoniques et selon les regIes ordinaires de la 
discipline de nos Eglises. 
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Na de komst van Ludovicus. die vanwege H .H . Mog . een acte van authori
satie voor dit doel had meegekregen . 65) zijn deze drie predikanten zelfstandig 
aan het werk getogen. Zoodra de " Heylige dagen" voorbij waren . 66 ) heb
ben zij. saamgeroepen door Ludovicus. bij schrijven van den 12den Januari 
1633 een rapport gezonden naar Den Haag. waarin zij voorstelden enkele 
dorpen van predikanten te voorzien . en verdere voorstellen ten aanzien van 
andere dorpen. na gedane visitatie. toezegden. 67) Een nieuwe. definitieve 
volmacht voor hen. tezamen met hun kerkeraden. door H .H. Mog . in hun 
vergadering van den 2den Februari vastgesteld. volgde daarop. 68 ) 

Een maand later. op den 9den Maart en beide volgende dagen . vinden 
wij de genoemde kerkeraden dan ook in Maastricht vergaderd . om "op voor
gaende goede informatie ende aenroepinge des Heeren" bedoelde plaatsen van 
predikanten te voorzien. 69) Bij de uitvoering dezer besluiten is men soms op 
moeilijkheden van de zijde der Roomsche geestelijkheid gestuit . wat dan aan
leiding gaf tot het indienen van klachten bij de Staten-Generaal. 70) In den 
loop der volgende maanden werd deze arbeid ijverig voortgezet . gelijk blijkt 
uit een rapport . dat Ludovicus en Maresius op den 20sten Juli hebben in
gediend. 71 ) 

Door dezen arbeid. die in korten tijd tal van gemeenten. onder leiding van 
een predikant. in het leven riep. werd vanzelf de vorming eener classis voor
bereid. Reeds in den loop van dienzelfden zomer moet het daartoe. althans in 
voorloopigen vorm. zijn gekomen. Er is beweerd. dat de Nederlandsche en 

G5) Zie boven. noot 14. 
6G) Zij zouden reeds eerder hebben vergaderd. als Hotton niet den 29sten Dec. 1632 te 

Aken was getrouwd; verg. Maresius aan Rivet. 29 Dec. 1632 (zie Bij!. 1114) . 
G7) Dit schrijven. opgesteld door Ludovicus. bevindt zich in Lias M aastr. 1632. 1633 

(Areh. St Gen .• 5383) . 
G8 ) R es. S .G .• 2 Febr. 1633. H .H . Mog. "committeren ende authoriseren deselve Predi

canten als oock de kerekenraedt respective binnen Maestricht ende Limbureh omme met 
onderlinge correspondentie inde Vreese des H eeren ende op Haere Ho. Mo. approbatie ende 
ratificatie te dispicieren ende beroepen GodtsaJige geleerde ende bequame Predicanten tot 
bedieninge vande gereformeerde kercken binnen Eupen. Herle. Dalem. Argento. Rechen. 
Souiron. Hodimont ende Herff." volgens den gedanen voorslag. Aanbevolen worden als 
predikanten met name Matheus Ludovici. du Bois en Latour. De tractementen moeten ge
vonden worden "uijt seecker surplus van drie stuijvers op ijder gulden vande Beden int 
Furstendom Limburch." - Op deze volmacht wordt gedoeld in Effigies. p. 148: ipsi cum 
Hottono et Ph i!. Ludovico Belgicae Eccles. Pastore. Diplomate Ordinum Generalium. potestas 
facta fuit Ecclesias per totum ag rum constituendi. iIIisque praeficiendi. quos idoneos ad 
Ministerium judicarent. 

69 ) Verg . missive " uyt naeme des N ederduytschen ende Frantsen kerekenraets" aan de 
Staten-Gen .• 24 Maart 1633 (Lias Maastr. 1632. 1633; Areh. St.-Gen .• 5383); in welke mis
sive geklaagd wordt over het gebeurde te Eysden. Zie Gedenkb. Ned. H erv. Gem. v. Maastr .• 
blz. 43 v" 

70) Zie de missive. in noot 69 genoemd. waarbij verschillende bijlagen. rakende deze 
kwestie. zijn gevoegd; en een missive van den Fra nsehen kerkeraad. 8 Maart 1633 (in 
dezelfde Lias); verg . Res. S.G .• 5 en 20 April 1633. Z ie ook D . Lenoir. Hist. de la Réf. . 
p. 257. waar verteld wordt. hoe Hotton op 7 April met geweld in de kerk van H erve moest 
binnendringen. om daar te preeken. 

71) Aanwezig in dezelfde Lias. Op deze missive is geen resolutie gevallen ; verg. Res. S .G .. 
27 Juli 1633. 
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Fransche kerken aanvankelijk tezamen hebben vergaderd. 72) Het kan zijn, 
doch in elk geval moet er al aanstonds een zekere splitsing hebben bestaan. 
Want op de Waalsche synode, in September 1633 te 's Hertogenbosch ge~ 
houden, verschenen Maresius en Hotton in opdracht van de Fransche kerken 
van Maastricht, Limburg en de landen van Overmaas, vormende "une Classe 
ou un corps d'Eglises ja establies" . 73) Dit uiteengaan van beide kerken~ 
groepen lag eigenlijk ook voor de hand; het vloeide voort uit de weigering 
van den Nederlandschen kerkeraad te Maastricht, om beide con~istoriën te 
doen samensmelten. 74) 

Met het ontstaan van deze kerkelijke vergaderingen heeft uit den aard 
der zaak de werkzaamheid der door H.H. Mog. gemachtigde kerkeraden en 
predikanten een einde genomen. Van een optreden in deze kwaliteit blijkt in 
het vervolg dan ook niet meer, hoewel mij evenmin van een uitdrukkelijke 
ontheffing uit deze taak iets is gebleken. De beide classes konden deze zaken 
voortaan behartigen. 

Reeds de classisvergadering , in de maand Augustus gehouden, 75) heeft 
er zich mee ingelaten. Nu Maresius en Hotton op haar last naar 's Hertogen~ 
bosch zouden reizen, om de Waalsche synode te bezoeken, heeft zij het blijk~ 
baar een geschikt moment geacht, om haar afgevaardigden meteen door te 
zenden naar Den Haag. De noodige memories en instructies, deels bevattende 
klachten der respectieve kerken, deels ook aanwijzingen en voorstellen be
treffende den voortgang van de zaak der reformatie in de landen van Over
maas, werden hun meegegeven , om die bij H.H. Mog. in te leveren en monde~ 
ling toe te lichten. 76) Beide deputaten hebben hun opdracht getrouw uit
gevoerd, en gelegenheid ontvangen om, in een conferentie met gedeputeerden 

7'2) Verg. Gedenkb. N ed. Herv. Gem. v. Maastr.. blz. 318; bewijsplaatsen ontbreken echter. 
Op grond van hetgeen volgt in den tekst, meen ik dl! juistheid dier zienswijze in twijfel te 
moeten trekken . Verg. ook Maresius aan Rivet. 21 Maart 1633 (zie Bijl. III 5) . 

73) Verg . Livre Syn .• I , p. 379; en nader Livre des Actes A (Bibi. Wall .. Leiden) . fo!' 
166 vo, wa ar de in den tekst voorkomende woorden staan onder de voorwaarden, door Mare
sius en Hotton namens hun kerken aan de synode voorgelegd: Que rUnion soit faite et 
receue comme d 'une C1asse ou d 'un corps d 'Eglises ja establies sans gue Ie Synode vueille 
cognoistre ou juger de leur establissement et de la vocation des Pasteurs gui y servent. 
Zie ook Maresius aan Rivet. 3 Aug. 1633 (zie Bijl. 1119), waarin gedoeld wordt op 
een spoedig aanstaande Classisvergadering. 

74) Ik wijs nog op een aanhaling uit de Acta der Neder!. classis in Gedenkb. Ned. Herv. 
Gem. v . Maastr., blz. 318, waar sprake is van een autorisatie "om te mogen oprechten eene 
Klassis, bestaande uit Hoogduitsche en Nederlandsche (spat. van mij) Predi~ 
kanten, zoo van Maastricht, als van Wijler, Valkenburg, 's Hertogenrade, Eupen, Eijsden 
en Baelen gelijk geschiedde." Naast deze kerken waren er echter nog verschillende andere 
kerken, waar F r a n S C h e predikanten stonden, zood at in die mededeeling tegelijk gegeven 
is de aanwezigheid eener classis van Fransche kerken. 

,n) Zie boven. noot 73. 
' H) De bedoelde stukken zijn te vinden in een bundel met het opschrift : Raeckende de 

Kercken tot Ma estricht ende Limborch. aanwezig in Lias Maastr. 1634-1635 (Arch. St.-Gen .• 
5384) . Een der stukken dra agt tot opschrift: Plaintes des Eglises de Mastrecht. Limbourg. 
et de ceUes d'outre Meuse qui doivent estre representees a Nosseigneurs les Estats generaux 
par les D eputez desditcs Eglises. S amuel des Marets et Godefroid Hotton. suiuant leurs me
moires et i nsfructions. 
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der Hoogmogende vergadering. de belangen hunner kerken te bepleiten. 77) 

Of de resolutie. gevallen op den 5den October. hen wel in alles bevredigd 
heeft. staat te bezien: er werd nog al het een en ander "voorbijgegaan" of 
"ad referendum" gesteld. Maar zij mochten toch ook het genoegen smaken 
van met verschillende concrete beschikkingen . vooral in financieeIe aan
gelegenheden. huiswaarts te kunnen keeren . 78) 

Ook nadat de classis van Maastricht en Overmaas door' de Bossche synode 
in het verband der Waalsche kerken was opgenomen met gelijke rechten 
als die van Holland en van Zeeland. 79) zien wij haar de belangen der Ge
reformeerden. blootgesteld aan allerlei onaangename procedures van Room
sche zijde. bij H .H . Mog. bepleiten. Zoo gebeurde bijv. door de vergadering 
dezer kerken. die den 2den December 1633 te Soiron werd gehou
den. 80) 

Nog een korten tijd hebben de kerkeraden en classicale vergaderingen aan 
den opbouw van het kerkelijk leven in de landen van Overmaas kunnen 
voortwerken. 81 ) Maresius heeft daarbij een leidende positie ingenomen. 
Tweemaal koos de classis hem tot haar praeses 82) En in de derde vergade
ring . welke van 22 tot 24 November 1634 te Limburg werd gehouden. was 
hij. wegens de aan dien tocht midden door het Luiksche gebied speciaal voor 

77) Verg. Res. S .G., 5 Oct. 1633: nae voorgaende deliberatie ende ingenoomen rapport 
van de heeren haere Ho. Mo. Gedeputeerden die in conferentie geweest syn met de Predi
canten de Marets ende Hotton. 

78 ) Op bijzonderheden kan ik hier niet ingaan. Vermoedelijk zullen deze stukken wel opge
nomen worden in een boek. dat Os W. Bax te Maastricht over den strijd van het Protestantisme 
in de landen van O vermaas van plan is uit te geven. Anders hoop ik gelegenheid te vinden. 
om er elders over te schrijven. Hier neem ik slechts uit een los briefje het volgende over: 
Samuel des Marets et Godefroy Hotton sont partis de Maestricht pour Ie present voiage du 
synode et de la Haye Ie 28. Jour d'Aoust. qui sont jusques a ce jour d hui 3d Octobre 36 Jour
nees. ausquelles cy faudra bien adjouster encores 15 jusques a la fin de leur expedition et 
pour leur retour. 

Outre la des pence ordinaire tant de bouche que de voicture il leur a cousté pour les frais 
d 'un passeport lequel encores nestoit que pour venir icy trente florins. 

Pour les voiages ordinaires de nos Eglises aux Synodes seroit besoing au moings de trois 
cent florins par an. 

Godefroy Hotton avec 2 Anciens de I'Eglise de Limbourg ont vacqué 14 journées en 
3 voiages a Moestricht pour lestablissement des Eglises . .. . 

79) Verg. Liure Synod., J. p. 379. Over de aansluiting zelf handel ik nog nader. 
80) Verg. Remonstrantie der "pasteurs et Anciens des esglises en la langue Françoyse de 

Mastrecht et d'Outremeuse assemblés pour ce subiect", 2 Dec. 1633 (Lias Maastr. 1632, 
1633, Arch. St.-Gen .. 5383), De missive is niet onderteekend. doch zij is door Maresius ge
schreven. Vermoedelijk heeft deze vergadering ook Maresius en Marechal opgedragen. om 
den tweeden predikant van Maastricht . De la Grève. te bevestigen; ve rg. A cta classis Maastr ,. 
22 Febr. 1634. art. 1 (Liure des Actes A. fol. 168; Bibl. Wall. , Leiden) , 

81) Dank zij de bepaling der Waalsche synode. dat de acta der classicale vergaderingen 
bij haar moesten ingeleverd worden ter reg istratie in het Livre des Actes; verg, Liure Synod .. 
I. p . 379. bleven de acta der na te noemen vergaderingen bewaard (Liure des Actes A fol. 
168, bijl. bij fol. 174. 179) . 

82 ) N.1. de vergadering van 22 Febr. 1631 en volgende dagen te Maastricht. en die van 
18 en 19 April 1635 eveneens te Maastricht (saamgeroepen door de kerk van Herve) . De 
classis der Neder!. kerken vergaderde eveneens den 23sten Februari 1634 te Maastricht; verg, 
G edenkb . Ned . Heru . Gem. u. Maastr. , blz. 318. 
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hem verbonden gevaren. niet aanwezig . 83) De vergadering van Febr. 1634 
droeg hem op. de opstelling van een .. formulaire de profession de foy" 
voor degenen . die uit het pausdom tot de Gereformeerde kerk over
kwamen. 

Een jaar later. toen weer aan Limburg of aan een naburige kerk de beurt 
was. om de classis in haar midden te ontvangen. 84) was dit niet meer mogelijk. 
De vijand had dit gebied heroverd. 85 ) Daarmee kwam ook de moeizaam 
opgebouwde organisatie van het kerkelijk leven tegen den grond te liggen . 
De predikanten moesten zich terugtrekken op veiliger gebied; 86) en vooreerst 
is er geen kans gekomen . om opnieuw in de landen van Overmaas .. den 
oogst des Heeren" in te zamelen. 87) 

4 - Ter Synode. 

Gelijk reeds werd opgemerkt. had de synode der Waalsche kerken. in den 
nazomer van 1632 te Vlissingen vergaderd. deputaten benoemd om zich 
inzake de vestiging van Fransche kerken in het pas veroverde gebied te 
wenden tot de Staten-Generaal. 88) 

Deputaten hadden deze opdracht uitgevoerd. Op hun schrijven hadden 
H.H. Mog .. bij apostille van 4 October. beloofd er goede acht op te zullen 
nemen. Doch de eerstvolgende synode. welke den 13den en 14den April 
1633 te Kampen samenkwam. meende aanleiding te hebben om over den 
gang van zaken niet geheel tevreden zijn. Haar ontstemming uitte zich 
in het ontwijkend antwoord. dat Lazare Bayard op diens verzoek om advies 
ter zake van een roeping naar de kerk van Limburg ontving. 89) en vooral 
in het schrijven dat zij aan H.H. Mog . deed zenden . 90) De synode achtte 
zich gepasseerd door de volmacht. bij resolutie van den 2den Februari. aan 
de predikanten Ludovicus. Maresius en Hotton verleend; dit was. volgens 
haar. ook allerminst in overeenstemming met de ontvangen toezegging noch 

S3 ) Verg . de missive van den kerkeraad van Maastricht aan de synode van Rotterdam. 
31 Maart 1635 (zie Bijl. V 6) . 

8.') Roepende kerk was die van Soiron; de classis zou drie weken vóór de syn. samen
komen. dus in Augustus. 

85) De stad Limburg werd den Isten Nov. 1635 ingenomen; verg. Maresius aan Rivet. 
3 Nov. 1635 (zie Bijl. 11121). Zie Ten Raa en De Bas. Staatsche Leger. IV. blz. 87; alsmede 
P. J. Blok. Pred. Hendrik. blz. 171. 

Sf;) Hetzelfde was eveneens met de Nederl. predikanten het geval; tezamen zonden zij 
uit Aken een schrijven aan H .H. Mog .• 21 Nov. 1635. met verzoek om raad en advies in deze 
aangelegenheid (Lias Maastr. 1634-1635; Arch. St.-Gen., 5384) . 

8 7) Uitdrukking ontleend aan de Res. S .G .• 2 Febr. 1633. 
88 ) Zie boven. blz. 107. noot 4. 
89) Verg. Livr. Syn., I. p. 376 s .. Bayard was predikant geweest te Breda. en door het 

verlies van deze stad buiten bediening geraakt. De Staten-Generaal drongen er daarom bij 
Maresius c.s. op aan. om hem het beroep in een Fransche kerk te bezorgen; verg . R es. S .G .• 
10 Febr. 1633. Verg . Maresius aan Rivet. 21 Maart 1633 (zie Bijl. 111 5). Kort na de syn. 
moet Bayard een afwijzend antwoord hebben gezonden ; verg . Maresius aan Rivet. 23 April 
1633 (zie Bijl. 1117). 

90) Dit schrijven in Livre des A ctes A. fol. 164 vO s .. 
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met de acte. door gedeputeerden van H.H. Mog . den 8sten October 1632 
aan Hotton verstrekt. fll ) 

Of men ter synode nog meer omtrent de nieuw-geformeerde kerken heeft 
verhandeld. deelen de officieele bescheiden niet mee. Ook Maresius wilde. 
gelijk hij aan Rivet schreef in een brief. dien zijn collega Ludovicus meenam 
op zijn reis naar Den Haag. 92) graag weten. hoe men te Kampen over hen 
had gesproken. Daarnaar zou hij dan zijn maatregelen kunnen treffen. om 
de gewenschte eenheid met de Waalsche kerken tot stand te brengen. 93) 

Het is stellig niet het minst aan Rivet te danken geweest. dat de zaak op 
de volgende synode. die van 's Hertogenbosch. in het gareel is gekomen. 
Dat deze kerk namelijk ook de broeders in Maastricht en in de landen van 
Overmaas omtrent de saamroeping der vergadering heeft verwittigd. 94) is 
door hem bewerkt. Want hij bevond zich in het laatst van Juli te 's Hertogen
bosch. Daarheen zond Maresius zijn brief. dien hij den 3den Augustus 
schreef. en waarin hij beloofde zijn best te zullen doen. om "die heeren" 
tevreden te stellen . 95) Maar of Rivet. een maand later. er nog heeft vertoefd. 
om. naar den vurig en wensch van zijn jongeren landsman. met zijn wijzen 
raad uit bestaande moeilijkheden een uitweg te wijzen. weten wij niet. Waar
schijnlijk is dit niet. Ook in zijn afwezigheid echter is de onderwerping aan 
de synode tot stand gekomen. zonder gevaar voor de eer van Maresius' 
predikambt of voor de vrijheid en het recht der nieuwe kerken. 96) 

Alle predikanten. ook die op gezag der Staten-Generaal waren aangesteld. 
werden als leden der synode erkend. 97) In het vervolg zou echter de be
roeping geheel naar de orde. die in de kerken was aangenomen. dienen te 
gebeuren. De classis ontving bepaalde rechten; en in geval niet alle kerken 
ter synode vertegenwoordigd konden zijn. mocht men volstaan met het 
zenden van deputaten uit naam der classis. De kosten zouden voor rekening 
der betreffende kerken blijven. 98 ) 

Hiermee waren de gevreesde moeilijkheden op gelukkige wijze opgelost. 99) 

91) De synode ontving een bevredigend antwoord, den 28sten April 1633 door H. H. Mog. 
gegeven; verg. aldaar. fol. 164 voo 

92) Zie over deze reis van Ludovicus: Gedenkb. Ned. Herv . Gem. v. Maastr .• blz. 64. 
noot 10. Den 29sten April 1633 is door den kerkeraad daartoe besloten. 

93) Verg. Maresius aan Rivet. 3 Mei 1633 (Zie Bijl. III 8). 
94) Verg. Liure Syn., I, p. 379: en vertu de I'advis qui leur a esté donné de la convocation 

du Synode en ce lieu par I'Eglise de Bois-Ie-duc. 
95) V erg . Maresius aan Rivet, 3 Aug . 1633 (zie Bijlage III 9). Vermoedelijk heeft Mare

sius in dezen brief gereageerd op een van Rivet ontvangen schrijven, waarin deze op de be
treffende kwestie had gewezen. 

90) Speciaal op de beroeping van Maresius kon de synode captie maken, daar hij niet tot 
de Waalsche kerken had behoord, en ook door de synode van Vlissingen niet was voor
gedragen. 

97) Verg. Liure Syn., I. p. 379. Deze erkenning geschiedde op grond der ingeleverde 
attestaties. Maresius heeft toen zijn attestatie, 20 Dec. 1632 door Sedan hem verleend (Zie 
boven, blz. 103) ingeleverd; ook heeft hij te 's Hertogenbosch de Confessie onderteekend. Het 
exemplaar der Confessie, waarin dit is geschied. berust in de Bib/. Wall. te Leiden. 

98) Maresius en Hotton hebben de reiskosten naar deze synode vergoed gekregen van 
H.H. Mog . (zie boven, noot 78). 

90) D e voorwaarden, onder welke de kerken van Maastricht en die in de landen van Over-
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De nieuw-geformeerde kerken, welke volkomen normaal gegroeid waren tot 
een kleiner zelfstandig verband, werden in het geheel der Waalsche kerken. 
waartoe zij wezenlijk behoorden , opgenomen. Aan den anderen kant werd 
thans ook aan het kerkverband, dat bij het ontstaan der gemeenten in het 
veroverde gebied niet ten volle de leiding had gehad, alle recht gedaan. 100) 

Gedurende de eerstvolgende jaren is van het verband met de synode in 
de practijk niet veel terechtgekomen. De hooge reiskosten 101) alsmede de 
niet geringe gevaren, aan den tocht door een onveilige streek verbonden, 
maakten het bijwonen der synodale vergaderingen te bezwaarlijk. Op de 
synodes te Delft 102 ), te Zierikzee, te Rotterdam 103) en te 's Gravenhage 104) 

lieten zich dan ook geen afgevaardigden uit het Zuiden vinden . Het contact 
moest langs schriftelijken weg worden uitgeoefend, wat dank zij de regel
matige toezending der classicale Acta ook inderdaad eenige beteekenis heeft 
gehad. Zoo drong de synode er op aan, dat men zich bij de beroeping en 
bevestiging van nieuwe predikanten toch naarstig zou houden aan de be
palingen der Kerkenordening. 105) Ook liet de synode niet toe, dat men den 
Heidelbergschen Catechismus, aan welken de Classis vanwege zijn groote hel
derheid de voorkeur gaf. in plaats van dien van Genève invoerde. 1 06) Zij kwam 
er evenzeer tegen op, dat aan de Confessie een uitspraak omtrent den anti
christ zou toegevoegd worden. 107) In deze beide zaken, ter classisvergadering 

maas met de synode in verband wilden treden. waren : 1 ° dat zij als een groep van reeds 
geïnstitueerde kerken werden ontvangen. zonder dat de synode oordeelde over die insti
tueering en over de beroeping der predikanten; 2 ° dat zij een zelfstandige classis zouden vor
men ; 3 ° dat de classis gelijke rechten zou hebben als de Colloques in Frankrijk; 4° dat ook 
de synode er beurtelings zou vergaderen; 5° dat de kerken naar de syn. afvaardigen moch
ten door de classis; 6 ° dat de synode de reiskosten der afgevaardigden zou betalen; verg. 
Livrc des Actes A , foJ. 166 vO Deze voorwaarden werden door de deputaten opgeschreven 
ter synode, daar Hotton onderweg in handen van roovers was gevallen, en hem toen al zijn 
papieren waren ontstolen . Hij beklaagde zich hierover bij de Staten-Gen. en ontving behoor
lijke genoegdoening ; verg . Res. S .G., 6 en 20 Sept. 1633. 

]00) Tijdens dit verblijf te 's Hertogenbosch zal Maresius het altaar in de Janskerk hebben 
gezien, waarover hij spreekt in Monachomachia, 1634, p. 29, 130 S .. 

101) Een beschikking der Staten-Gen., tot welke men zich ter zake gewend had, kwam 
niet af. Verg. Live. Syn ., J, p. 380. 

]02) Verg. Letfre d'excuse in : Livre des Actes A , foJ. 167. 
] 03 ) Aldaar, foJ. 174. Zie BijJ. V 6. 
1 0~) Aldaar, foJ. 178. Zie BijJ. V 7. 
105) Verg. Livre Syn., I. p. 381; en Livre des A ctes A. foJ. 175. 
10li ) Verg . Acta van de classis te Limburg, 22-24 Nov. 1634, art. Il: L 'article 7me de la 

mesme Classe (n.l. van Maastricht) ayant (pour des raisons) donné a exposer Ie catechisme 
de Heydelberg , et les notes du synode de Delph estant venues long temps apres que plusieurs 
sections de cedit catechisme avoyent este exposees, que les enfants estoyent stylés aux 
responses, Ie peuple accoustume a profiter par une grande clarté d'iceluy catechisme pour 
ne troubier pas ce profit Ie synode sera prié de ne trouver pas mauvais qu 'on continue. -
De volgende synode, die van Rotterdam, verklaarde .. qu'aussitost qu'en leurs EgJ. on aura 
achevé Ie Catechisme de Heydelberg , ils se mettent dans l'ordre en prenans celui de nos 
Eglises; et qu'en Eglises ou on n'a encores commencé d 'exposer aucun Catechisme on se serve 
de celui qui est expose en toutes nos Eglises" (Livre des Actes A, fo!' 175 vO) . 

1 07) Verg. Acta van de classis te Maastr" 22-24 Febr, 1634, art. 10: en oultre conside
rants l'estat de ces eglises naissantes, on a jugé d 'estre fort a propos d 'y adjouster J'article 
de l'antechist. Zie ook Acta van de classis te Limburg, 22- 24 Nov. 1634, art. lIl. De synode 
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naar voren gebracht, meen .ik den invloed van Maresius te moeten opmerken . 
In Frankrijk bezat men namelij k een synodale uitspraak omtrent den anti
christ, 108 ) terwijl in Maresius ' geschriften de gedachte dat de paus als de 
antichrist is te beschouwen, telkens wordt verdedigd. En wat het eerst
vermelde punt betreft, zal bij de behandeling der Bossche periode blijken . 
hoe ook hij met warmte het pleit heeft gevoerd voor het gebruik van den 
Heidelbergschen Catechismus. 

Pas op de synode van Utrecht (April 1636) verschenen er weer af
gevaardigden uit Maastricht. M a resius was toen echter reeds naar 's Her
togenbosch vertrokken. 

5 - Latijnsche school en Drukkerij 

Binnen den kring van het kerkelijk instituut heeft Maresius zich niet op
gesloten. Hij zag in, 'hoe voor den opbouw van het Gereformeerde leven 
in deze overwegend Roomsche stad nog andere belangen zijn aandacht ver
dienden. Daaronder zijn bijzondere vermelding waard zijn arbeid tot het 
verkrijgen eener Latijnsche school en zijn zorg voor de oprichting eener 
drukkerij . 

De eerste zaak heeft natuurlijk evenzeer van Nederlandschen kant be
hartiging gevonden. 109) Het raakte een gemeenschappelijk belang , waarbij 
beide kerken betrokken waren. Toch is de Fransche kerkeraad, onder leiding 
van Maresius, in dezen het eerst werkzaam geweest. In de laatste dagen 
van het jaar 1632 meende Maresius reeds kans te zien, om zelfs zonder 
kosten voor H . H . Mog. , zulk een Latijnsche school, of gelijk hij zelf het naar 
Fransch gebruik noemde, een Collège, tot stand te brengen . 110) Tegelijk 
met andere punten, betreffende "den jammerlicken toestand" der kerk , wees 
hij in een schrijven aan Rivet 111) ook op het gemis van een Collège, tevens 
"met aenwysinge van de remedien om sulx te cunnen helpen" . 112) Rivet 
heeft er weer met den pensionaris Van Heemstede over gesproken, en zoo 
zijn deze punten bij H . H. Mog . ter tafel gekomen. Zij hebben toen de 
Maastrichtsche kerken en predikanten verzocht, onder meer om rond te zien 
naar " persoon en bequaem tot schoolmeesters in latijnsche, nederlantsche ende 
Fransche talen", en dienomtrent advies uit te brengen. 113 ) De kerkeraad 

van Rotterdam besloot echter de kerken te vermanen, "a ne rien adjouster a la confession, 
comme n'appartenant point aux Eglises, ni mesmes aux Synodes pa rticuliers de dresser 
aucuns Articles de foy." 

lOS ) Deze uitspraak is van de syn. te Gap (1603); verg. Aymon, Syn. N at., 1. p. 258 . 
109) Verg . Gedenkb. Ned. Herv . Gem. v. Maastr ., blz. 287 v.v., vooral 302, 303; de 

daar gegeven voorstelling wordt door het in den tekst meegedeelde aangevuld. Zie ook 
Dr H . H . Kuyper, Opleiding tot den Dienst des Woords, J, blz. 597 V.V.; en A. J. A . Flament 
in Maasgouw, XXXII, blz. 83. 

110) Verg. Maresius aan Rivet, 29 Dec. 1632 (zie Bijl. III 4) . 
111) Daarop wordt gedoeld in den brief, vermeld in de vorige noot; evenals door Maresius 

werd deze zaak ook door Hotton in een memorie bepleit. 
112) Res. S . G., 3 Jan. 1633. 
113) Res. S .G., 5 Jan. 1633. Deze resolutie werd genomen op grond van een rapport, 

uitgebracht door eenige gedeputeerden, in de vergadering van 3 Jan. aangewezen, en die 
Rivet terzake hadden gehoord. 
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liet er geen gras over groeien. Werd het schrijven van H. H . Mog . pas den 
31 sten Januari 1633 ontvangen. reeds den 4den Februari had men een breede 
missive gereed . om den Heeren over allerlei zaken de gewenschte inlichtingen 
te verschaffen. 114) Wat de oprichting van een collège aangaat . werd daarin 
gewezen op het evidente nut niet slechts voor de stad Maastricht zelf. doch 
evenzeer voor het hertogdom Limburg en voor de landen van Juliers en Luik . 
Moeilijkheid behoefde het ook niet op te leveren; want - en nu kwam 
Maresius voor den dag met het middel. waarop hij tegenover Rivet reeds had 
gezinspeeld - het benoodigde geld was wel te vinden uit de overma tige 
revenuën . welke de J esuÏeten van de stad genoten . alsmede uit twee kanunnike
rijen der St Servaaskerk; terwijl er verder een gebouw beschikbaar wa s in 
het huis genaamd " de Boogschutters" . dat anders toch maar bij den dag 
meer in verva l geraakte. 

Zoo gemakkelijk als de uitvoering in deze missive werd voorgesteld . bleek 
zij echter in werkelijkheid niet te zijn. 11 5 ) Wel heeft Maresius het genoegen 
mogen smaken. dat H. H . Mog. de oplossing van de financieele zijde der 
zaak in de door hem aangegeven richting hebben gezocht. 116) Maar het 
heeft . door verschillende omstandigheden. als de tegenwerking van den ma
gistraat en de geringe levensvatbaarheid der school. geruimen tijd ge
duurd . voordat Maastricht haar Latijnsche school en haar rector kreeg . 
Den 7den October 1634 eindelijk gaf de Raad van State aan den magistraat 
kennis. 117) dat hij als zoo danig benoemd had Isaac de Chabanes. 118) Doch 
tengevolge van allerlei chicanes 119) werd het Maart van het volgende jaar. 
voordat de rector zijn taak kon beginnen . Tegelijk met Chabanes zullen ook 
de curatoren der school hun aanstelling hebben ontvangen. van welke. naast 
de Nederlandsche predikanten Ludovicus en Brelius. ook Maresius deel heeft 
uitgemaakt. 1 2 0) Van zijn werkzaamheid in deze kwaliteit zijn geen be
richten tot ons gekomen. 

11.4) M emoire de /'Eglise R eform ée de Maestricht pour estre presenté a Nosseigneurs les 
Estats generaux selon Ie commandement de Leurs Seigneuries porté par Leues lettees du 
5 de Janvier 1633 receuës Ie dernier jour dudict mois (zie Bijl. V I) . 

115) Maresius beklaagde zich over het uitblijven van een a ntwoord ; verg . Maresius aan 
Rivet. 3 Mei 1633 (zie Bijl. III 8 ). 

116) Zie Gedenkb. N ed. H erv . Gem. lJ. Maastr .. blz. 302. Verg . R es. S.G .. 2 Juni 1633. 
en Missivenboek Maastr. 1616- /645. fol. 73 vO 

117) Verg. MissilJenboek Maastr. 1616- 1645. fol. 116 rO. Volg ens Gedenkb .. blz. 303. 
ontving de kerkeraad der N ederl. gemeente in Nov. van dat jaar een dergelijke be6lissing 
van H .H. Mog . 

11 8) Zie Maresius. Lingua aborfiva. 1646. p. 19. V erg . over hem N . N ed. Biogr. Woord .. 
lIl. kol. 216. De daar geopperde mogelijkheid. dat hij identiek is met den rector van Oude
water (in 1632). is inderdaad juist. zie bijv . Is. Chabanaeus. Epist. confutatoria. p. 49. 
alwaar hij ook mededeelt als doctor medicae te Leiden gepromoveerd te zijn. Zie ook M . de 
Haas. Bossche scholen. Reg. 

119 ) Zie Gedenkb .. blz. 303; verg. Raadsnot. M aastr .• 4 Dec. 1634; Res. S.G .. 18 Jan. 
1635; en Missivenboek Maaste. 1616--/645. fol. 119 voo Ook later bleven deze moeilijk
heden zich voortzetten; zie bijv. Raadsnot. M aastr .• 16 Juli 1635. en R es. S .G .• 7 Febr .. 
21 M aart 1636. 

120 ) V erg . Effigies. p. 148 : Anno 1634 quo Scholae Curator si ve Scholarcha fuit cum 
duobus aliis constitutus . . . . . 
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De oprichting van een drukkerij , de tweede zaak, welke in dit verband 
onze belangstelling vraagt , is vlugger en voorspoediger in haar werk ge
gaan. De behoefte er aan liet zich al vrij gauw gevoelen , en daar het papier 
te Maastricht vrij wat goedkooper was dan in Holland, moesten de be
zwaren ook niet al te groot wezen. 12]). Voor het uitgeven van strijd
schriften tegen de Roomschen en van propaganda lectuur onder het volk 
was zij eigenlijk onmisbaar. 122) Naar het schijnt heeft Maresius ook in 
dit opzicht aanvankelijk hulp verwacht van de zijde der overheid. Toen de 
Latijnsche school uitbleef. meende hij , dat de revenuën der ]esuieten best ten 
deele voor dit doel konden besteed worden. In dien zin werd althans , bij 
gelegenheid van de reis naar Den Haag in September 1633,] 23) voor 
H . H . Mog. gepleit : 200 gulden moesten aangewend worden voor het oprichten 
en instandhoudea eener drukkerij te Maastricht; dit zou bovendien bijdragen 
tot het aanzien der stad, alsmede tot vermeerdering van den handel. 124) 

Succes leverde het verzoek echter niet op. De apostille luidde: .. utgestelt tot 
beter gelegenheyt. " 125) 

Niet lang na deze afwijzende beschikking moet er van andere zijde hulp 
zijn opgedaagd. Hoe de zaak zich precies heeft toegedragen , kan ik niet 
zeggen , maar vast staat dat de rijke handelsvorst Lodewijk de Geer, wiens 
vader aan het einde der 16de eeuw om geloofsvervolgingen Luik was ont
vlucht, en die toentertijd in Amsterdam woonde, 126) de benoodigde middelen 
heeft verschaft. 127) 

Omstreeks het eind van het jaar 1633 12 8 ) heeft zich zoodoende als drukker 

12]) V erg . Maresius aart Rivet, 29 Dec. 1632 (zie Bijl. III4) . 
12"2) Verg . M aresius aan Rivet, 3 Mei 1633 (zie Bijl. 111 8) . 
123) Zie boven . blz. 117. 
12.1) V erg . M cmo:rcs pour l'advancement de la vray c Religion ete. sub 14, in bundel

Raeckende de K ercken tot Ma estr. ende Limb. (Lias Maastr. 1631:- 1635; Arch. St.-Gen. 
538'}) : A yants a soustcil ir di\ 'e r;; comDats ta nt de la part des Liegeois que de ceux du pais, 
ct a publier divers escris pour la deffence de la verité ce que ne se peut faire commodement 
par fal! te d'un Imprimcur, Quil plaisc a Nosseigneurs les Estats ordonner au Magistrat de 
Maestricht que des 1200 florins que Inlrs tres IlIustres et puissantes seigneuries ont deffendu 
par leurs lettres de lonzicsmc J uin 1633 de payer a ladvenir aux Jesuites (consacrant cette 
somrne a linstruction de nostre Jeunesse ) 200 florin s en soient assignez par an a lerection 
et entretenement dune Imprimerie en ladicte ville de Maestricht ce qui tournera non seulement 
au service de l 'Eglizc et de lesta t , ma is aussi a l'ornement de la v ille et accroissement du 
trafficq en icelle. 

]25 ) Res. S.G ., 5 Oct. 1633. 
11'16 ) V erg. O.a. R. A. B. Oos terhuis, Het graf van Lod. de G eer, in : Amstelodamum, 

XXVI. blz. 79 V . V. 

12ï) Verg. Effigies, p . 148: cum pia liberalitate IIlustris Viri, D. Ludovici de Geer nunc 
Èv áy[otç, consequutae fuissent Ecclesiae Trajectensis et Ultramosanae Typographiam 
in urbe ... . ; zie ook Bonum sig num, 1645 (ongepag .) : sumptus liberali~er suppeditante 
Nobilissimo Viro L. de Geer, qui Leodio oriundus, voluit Ecclesiis Trajectensi et Ultra
mosanis in eo consulere. - De Geer stierf den 19den Juni 1652; verg . R. A . B. Oosterhuis, 
t.a.p., blz. 80. 

]28 ) Een nauwkeurige tijdsbepali ng is niet te geven . Soms wordt het jaa r 1634 genoemd, 
welke opgave steunt op R aadsno f. Maasfr., 12 Juni 1634: Alsoe de E ers. Raedt heeHt 
onlanx op t ve rsueck van Ezechie1 Boucher boeckdrucker toegesta en dat hy soude mueghen 
binnen dese Stad t sijnc d ruckerije stellen ende gebru ijcken ten gemeenen dienste en de ge-



; 
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te Maastricht gevestigd Ezechiël Boucher, 129) die in de Fransche kerk tevens 
den dienst van voorlezer heeft vervuld. 130) Was Maresius tot dusver ge
noodzaakt geweest zijn publicaties elders te laten drukken, zelfs tot in Sedan 
toe, zijn eerste geschriftje uit het jaar 1634 131) kon op de nieuwe pers worden 
gelegd . 132). En hij heeft gezorgd, dat gedurende de weinige jaren, welke 
hem te Maastricht nog restten , Boucher haast doorloop end voor hem kreeg 
te werken. 133) 

6 - Polemiek met de Roomsehen. 
Maresius heeft te Maastricht een scherpen strijd gevoerd met de Room

schen, met den Luikschen clerus en met monniken van verscheidene orden , 
zoowel in woord als vooral in geschrift 1 34 ) 

Nog voordat zijn eigen bibliotheek uit Sedan was gearriveerd, heeft hij 
reeds een geschrift voltooid ter weerlegging van een schotschrift , dat , onder 
den titel: Bienvenuë au prince d 'Orange, 1 35 ) allerlei laster inhield tegen de 
Gereformeerde religie . ] 36) 

ryeff .. . . ; verg. ook A. A. M. Stols, Kort over::.icht, blz. 21. Ik stel den da tum echter liever 
iets v roeger, in ve rband met wat in den tekst volgt. 

1:20 ) Het Registre de tous les M ariages vermeldt zijn huwelijk op den 25sten Nov. 1635 
door M aresius: Ezechiel Boucher Mre Imprimeur et Lecteur ordinaire de l'Eg!. Françoise 
de M aestr., Hls de MI' D enis Boucher ministre de la Parole de Dieu en r Eg!. Réf. de Claye, 
et de deffu!!cte Elisabeth R ougissart sa femme. met: Sara Thiecj (?) natifve de Sedan, fille 
de deffunct Jacques T hiecj (7) en son vivant Cappitai ne d'une compagnie pour Ie service de 
la co uronne de Suede, et d e Magdelaine Jusseau. 

1:{1)) In 1636 was hij recteur de lEg!. Franç. de Maestr .; ve rg. Registre de tous les Enfanz. 
10 Ja n. 1636. 

'Lal) Tra itté de la procession anniversaire des Battus. 
132) Ma resius deelt zelf mede, dat dit het eerste werkj e was bij Boucher uitgege ven ; verg . 

Bonum signum. 1645 (ongepag.). Ook de classis was in de oprichting der drukkerij be
trokken; zie art. 13 der acta: La classe approuve Ie . marché fa iet par Ie Sr des Marets au 
nom de la classe avec l'imprimeur I3ouchier , et Ie Sr du Bois et de la Greve sont charges 
de procurer Ie reste (Livre des Actes A, fo!' 168). 

133) Verg. Eftigies, p. 148: eam (Sc. ty pographiam) fere semper aliquo scripto apologetico, 
ve l polemico, occupatam habebat. - Ludovicus vroeg nog in Mei 1634, namens zijn kerke
raad , aan H.H. Mog. om subsidie voor de vestiging van een (blijkbaar N eder!.) drukker; 
verg . Gedenkb. Ned. Herv . Gem. v . Maastr .• blz. 41. 

13~) Verg. Eftigies, p. 148: Bellum fuit ipsi mul tiplex e t fere continuum cum Monachis 
et Clero Leodiensi , qui omru conatu Reforma tioni et Veritati foeliciter procedenti obstabant, 
et mille artibus, milleque libellis famosis Reformatorum Pastorum personas proseindere, eorum
que doctrinam plebis odio et contemptui exponere, conabantur. Maresius' geschriften zijn voor 
een deel verloren gegaan; de belangrijkste heb ik echter nog kunnen opsporen. Voor de 
tegengeschriften van Roomsehen kant verwijs ik naar het voortreffelijk werk van De Theux 
de Montjardin, Bibliogr. Liégeoise 2, 1885. In ons land bevindt zich alleen een ex. van 
den eersten druk in de Kon. Bibl. Een belangrijke verzameling van deze geschriften werd 
verzameld door U. Capitaine en bevindt zich thans in de Bibl . centrale te Luik; zie Catalogue 

des col/ections léguées à la vil/e de Liége par U. Capitaine, dressé par H. Helbig et M. 
Grandjean. Liège, 1872. 

135) Verg. Maresius, Monachomachia, p. 75, waar hij als auteur noemt Hauzeur. 
Maresius geeft elders als titel op: Bienvenuë du Prince d'Orange et de Messieurs les 
E stats. Hij zegt, dat daarin de Geref. religie werd voorgesteld als " iniurieuse à Dieu , 
aux Saincts, à Ja Vierge, à toutes sortes de personnes"; verg. La chandel/e, 1635, p. 140. 
Zie ook Eschantil/on. 1641, p. 17. 

l :\G) Verg. Maresius aan Rivet, 29 Dec. 1632 (zie Bij!. 111 4). 
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Dit geschrift van Maresius is waarschijnlijk hetzelfde als het eerste 
pam flet dat hij te Maastricht heeft uitgegeven, onder den titel : L'esprit 
du Bourgemaistre Beeckman retourné de l'autre monde, a ux fideles Bour
geois de la cité de Liège. 137) Guillaume de Beeckman , bij zijn leven 
burgemeester van Luik, was een buitengewoon populair man geweest, 
van wien het gerucht vertelde, dat hij door zijn politieke vijanden met vergif 
om het leven was gebracht. 1 38 ) Maresius stelt het nu zoo voor, da t de ge
storvene, uit de rust des grafs terugkeerende, zich richt tot zijn trouwe 
burgers, om hen te waarschuwen tegen de bedriegelijke practijken van hun 
tegenwoordige regeerders, welke moeten leiden tot den val van hun staat. 
De oud-burgemeester wijst daarbij inzonderheid op een gevaarlijk plakkaat. 
uitgevaardigd tegen de aanhangers der Gereformeerde religie in het Luiksche 
gebied, waardoor de gewetensvrijheid wordt aangetast. De ijveraars voor het 
bedoelde Mandement, heet het. gebruiken de religie slechts als een voor
wendsel. Moet er ingegrepen worden, laten dan de pastoors die dwalende 
lieden onderrichten . Want feitelijk wordt er met dat Mandement niet anders 
beoogd dan het herstel van de vroegere macht der geestelijkheid 139) en de 
onderdrukking van de burgerij. Men zal op deze manier ook moeilijkheden 
krijgen met den Prins van Oranje en met de Staten-Generaal. Bovendien is 
is de kans groot , dat velen een veilig toevluchtsoord zoeken op Staatsch 
gebied , waar hun allerlei privileges zullen verleend worden; en Luik houdt 
straks slechts priesters als eenige inwoners over, en geen andere bedrijvig
heid dan die der missen. Laat men daarom zorg dragen , het Mandement te 
herroepen , en laat men niet meer dan de publieke exercitie der Gereformeerde 
religie verbieden . De burgerij schenke hem geloof , en richte voor hem een 
standbeeld op, niet als voor den Profeet van hun ondergang , doch als voor 
den Redder van zijn vaderstad. 140) 

Aldus liet Maresius den oud-burgemeester, uit diens graf. zijn geliefde 
Luikenaars waarschuwen. 141 ) De verontwaardiging der Luiksche geestelijk
heid was groot. Zij uitte zich in het Mandement van den 9den Mei 1633, 
waarbij bedoeld geschrift verboden, en voor het aanwijzen van den auteur 
of verspreider een som van 100 patagons 142 ) toegezegd werd. 143 ) 

1.37) Verg. mijn lijst, nr 5. Dit is, volgens Maresius ' eigen opgave, het eerste geschrift, 
dat te Maastricht van zijn hand is verschenen; verg. Eftigies, p. 151. Mocht dit geschrifl 
niet te vereenzelvigen zijn met bovenvermeld tegengeschrift, dan is het laatste waarschijnlijk 
in portefeuille gebleven. 

138) Zie Biogr. Nat. de Belg. , I1, col. 86---95. Hij stond aan het hoofd van de Grignoux 
tegenover de aristocratische partij der Chiroux. Den 29sten Jan. 1631 was hij gestorven. 
D aarom komt mij zeer onwaarschijnlijk voor de bewering, dat Maresius met hem relaties 
zou hebben onderhouden (col. 91) ; elk bewijs daarvoor ontbreekt. 

139 ) Ecclésiastiques. 
].10) Croyes m'en au nom de Dieu, afin que si j'ay merité quelque statue parmi vous, 

on ne me la donne point comme au Prop hete de vos malheurs, mais comme au Medecin de 
ma patrie. Verg . de uitgave door U. Capitaine, in: Pièces relafives au Mandement, p. 20. 

1.4'1) Lenoir, Hist. de la R éf.. p. 283, noemt het pamflet "aussi bien écr it que bien pensé". 
142) Een patagon is ongeveer een rijksdaalder. 
143) Dit Mandement is afgedrukt door U . C apitaine in : Pièces relatives au Mandement, 
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Van verwanten aard is een geschrift , in datzelfde jaar verschenen naar 
aanleiding van een Mandement, waarbij de samenkomsten van Gereformeer
den op het Luiksche gebied werden verboden, den aanhangers dezer religie 
werd opgelegd, om binnen 15 dagen stad en land te verlaten, en anders met 
strenge straffen werd gedreigd. 144) Maresius maakte zich tot tolk van zijn 
Luiksche geloofsgenooten, en diende bij de Heeren in een "Remonstrance tres 
humbIe sur Ie Mandement du 19 d'Avril 1633 de Messieurs du Conseil de 
Ia cité de Liège". 145) Hij had het recht er toe, want door zijn arbeid voor de 
uitbreiding der kerk in genoemd gebied was hij met menig en Gereformeerde 
in aanraking gekomen. De argumenten uit het eerste geschrift ontmoeten 
wij hier voor een gedeelte opnieuw. 146) Krachtig en beslist klinkt de toon . 
als omtrent de Gereformeerde religie wordt verzekerd, dat zij gebloeid heeft 
van den tijd der apostelen af. terwijl het laatste nog steeds moest bewezen 
worden ten opzichte van de aanroeping der heiligen, van de onfeilbaarheid 
des pausen, van het vagevuur, van de verdienstelijkheid der werken. van de 
"bona supererogatoria", van de aflaten, van de transsubstantiatie , van de 
kelkonthouding en van het verbod om den Bijbel te lezen, altemaal specifiek
Roomsche leerstukken. De Luiksche Gereformeerden houden ook geen eigen 
kerkelijke samenkomsten; voor dit doel begeven zij zich echter naar het 
aangrenzende land. Bovendien zijn zij loyale burgers; zelfs is het . om een 
goed burger te zijn, niet beslist noodig een goed Christen te wezen. Namens 
wel 20.000 personen wordt Qm deze redenen de opheffing van het bestreden 
Mandement verlangd. De overheid volge toch den raad van Gamaliël op, 
die voor haar, als zelf professie doende van het Christendom, nog in sterkere 
mate geldt dan voor den Joodschen Raad. 

Nog op een andere wijze heeft Maresius de Roomsche tegenstanders be
streden. Reeds aan het einde van 1632 was hij bezig met het weerleggen van 
een pas verschenen catechismus der Jesuieten . In verband met deze studie 
vroeg hij Rivet inlichtingen, of er mogelijk een apologie bestond ten gunste 
van de personen der reformatoren, speciaal van Luther en Zwingli. Hij had 
zulk een geschrift noodig . om de beweringen welke in dien catechismus voor
kwamen , te kunnen tegenspreken . 147) 

p. 21, 22. Maresius ' geschrift wordt genoemd een "escrit non moins seditieux que pernicieux. 
calomnieux. blasphematoire et scandaleux contre notre saincte Foy. et Ie repos publicque. 
mesme contre l'honneur et bonne réputation dudit feu Sr Bourguemaistre Beeckman." 

14-1) Dit Mandement komt voor in het hierna te noemen geschrift van Maresius. In de 
uitgave door U . Capitaine. in: Pièces re/atives au M andement. op p. 3- 5. Zie ook Maresius 
aan Rivet. 23 April 1633 (Zie Bijl. III 7) . 

145) Verg. mijn lijst. nr. 7. 
140 ) Dit feit is een inwendige grond ten gunste van het auteurschap van Maresius. Zie 

boven. blz. 5 (onder nr 7). 
147) Verg. Maresius aan Rivet. 29 Dec. 1632 (zie Bijl. III 1). Ten opzichte van Calvijn 

was hij blijkbaar zelf behoorlijk op de hoogte. Beweerden de ]esuieten. dat Calvijn te Noyon 
publiek gegeeseld was wegens een afschuwelijke misdaad. in zijn Observations wist Maresius 
dit als pure laster af te wijzen: il ne s'en trouve rien dessus les registres de la ville de Noyoll; 
verg. Abrégé de la voye de salut. p. 29. Zie ook Gedenkb. Ned. H erv. Gem. v. Maastl. 
blz. 102. 
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Toch schijnt het niet tot de uitgave van dit werk gekomen te zijn. 148) 

Wel is dit het geval geweest met de bestrijding van een later verschenen . 
meer bevattelijken catechismus. waarin Rome's kerk als de alleen zaligmakende 
werd verdedigd. Deze catechismus had tot titel: Abrégé de la voye de 
salut. 149) en was den 8sten April 1633 geapprobeerd door den Luikschen 
vicaris-generaal Jean de Chokier. 150) 

Maresius stelde tegenover deze beschouwingen zijn opmerkingen . vaak 
snijdend-scherp en veelal raak. Aanstonds gaf hij die. tezamen met den 
tekst van het oorspronkelijk boekje. uit. Pikant werd het. doordat hij het 
liet voorkomen. alsof de paters Jesuieten uit Maastricht de bedoelde op
merkingen hadden opgesteld. In een brief. 151) bij wijze van inleiding ge
richt tot den vicaris-generaal De Chokier. gaven zij rekenschap van hun 
handelwijze. Zij hebben zich . heet het. zoo verbaasd over de verschijning 
van dien catechismus. en veronderstellen dat de vicaris bij het geven van 
zijn approbatie is afgegaan op het rapport van zijn huisknecht. Het is een 
armzalig geschrift. op tal van plaatsen ook in strijd met de katholieke leer. 152) 

Met de tegenstanders moet men uiterst voorzichtig zijn; en zich tegenover 
hen niet blootgeven. Blinde gehoorzaamheid is in de kerk noodig. en ieder 
moet zich verlaten op het geloof van zijn pastoor. zonder te onderzoeken wat 
het Woord Gods zegt. Daarom hadden zij ook geweigerd met de predikanten 
in conferentie te treden. Herstel der inquisitie. gelijk deze in Luik heerschte. 
zou een goed ding zijn. als niet de omstandigheden tot matiging noopten. 

Het door Jannon te Sedan uitgegeven boekje 153) ging. als een nadruk 
van het origineel. onder denzelfden titel. de wereld in. Natuurlijk ontdekte 
men te Luik al spoedig dat in het boekje een gefingeerde voorstelling werd ge
geven. 154) Op bevel van den magistraat werd het boekje publiek ver-

148 ) Ik vermoed. dat bedoeld is de catechismus. van welken Maresius mededeelt. dat hij 
verschenen is onder den titel : Le petit miroir du catholique et de /'heretique. geschreven door 
een Jesuiet; verg. La chandelle. p. 112. Er waren heel wat van dergelijke catechismussen in 
omloop; verg. Maresius aan Rivet. 3 Mei 1633 (zie Bijl. III 8). 

1-19) Een exemplaar der origineeIe uitgave kwam mij niet onder oogen. Zie ook H . J. 
A1lard. in Studiën 1877. blz 38. 

150) Verg. La chandelle. 1635. p. 113 
151) Gedateerd 1 Mei 1633. 
152) Hier is een woordspeling; Maresius verstaat het woord "katholiek" natuurlijk anders 

clan de Roomsehen. 
153) Verg . Maresius. Bonum signum. 1615 (ongepag.): Dein Sedani curavi edi breves 

observationes. censente Oariss. quondam Collega D. Ramburtio. - Dat het aldaar bij den 
drukker der Academie is gebeurd. is een voor de hand liggende hypothese; welke bovendien 
gesteund wordt door de overeenkomst welke er tusschen dit boekje en andere publicaties 
van Jannon bestaat. 

l54) Maresius wijst daar zelf op in het in de vorige noot aangehaalde geschrift: fere ad imi
tationem Nobiliss. Viri et de universo Foederato Belgio optime me rit i D . Sanct-aldegondani in 
suo Apiario. turn quia in iUorum (sc. Jesuitarum) officina plurima mada nobis cudebantur. turn 
quod meae observationes ex Jesuiticis scriptoribus potissimum erant collectae. turn quo constaret 
adversariis ni silerent et desisterent à tot libeUis famosis in nos quotidie spargendis nos 
quoque nobis non defuturos; turn etiam in omen fore aliquando ut saltem templum Jesuitarum 
Mosae-Trajecti (quod nunc ipsorum perduellione evenit) Orthodoxae religionis in lingua 
Gallica exercitiis destinaretur. Hoe men er in Luik over dacht. blijkt uit de volgende aanhaling 
uit J. à Chokier. Paraenesis ad haereticos. p. 50: Vides. lector. subdolas artes. obtectas 
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brand. 155) Ook onder de Roomschen te Maastricht heeft deze zaak beroering 
verwekt. De rector der J esuieten heeft zich zelfs bij den Prins in Den Haag , 
nog een jaar na het gebeurde, over Maresius beklaagd. 156) 

Naast deze polemiek in geschrift werd bij den strijd tegen Rome ook 
gebruik gemaakt van het religiegesprek. Te Maastricht werd zulk een dispuut 
belegd ten huize van een aanzienlijk burger, die kort te voren tot de Ge~ 
reformeerde kerk was overgegaan. 157) Daar had aan den middag van den 
14den April 1633 158) de eerste ontmoeting plaats tusschen beide partijen, 
de predikanten Ludovicus en Maresius aan den één en 159) en een ongenoem
den Franciscaan uit Leuven aan den anderen kant. Er werd overeengekomen . 
dat men zou handelen over het misoffer. 160) De discussie liep in hoofdzaak 
over de vraag, of in de Heilige Schrift wel van zulk een offer sprake was, 
en dit wel door den Heere Jezus was ingesteld. Den volgenden morgen werd 
het gesprek voortgezet, doch daarna ontijdig afgebroken, doordat de pater, 
gelijk het heette, haast had om te vertrekken. 161) De ware reden is wel 
geweest - zijn weigering om de acta te onderteekenen 162) maakt dit te 
meer waarschijnlijk -, dat hij zich tegen zijn bestrijders niet opgewassen 
heeft gevoeld. 

Bij dit eene godsdienstgesprek, welks acta in het licht zijn verschenen,163) 

fraudes, velata commenta, simulata studia, confictaque, opera haereticorum, quibus intelligas 
eos militare sub eo duce, qui pater est mendacii appellatus. Zie ook J. à Chokier, Apolo
geticus, p. 101. 

15ö) Verg. La chandellc, 1635, p. 114, waar wordt meegedeeld, dat de veroordeeling 
geschiedde bij plakkaat van den 3den Aug . 1633; een exemplaar van dit plakkaat werd ook 
bij Maresius in huis geworpen. Zie X. de Theux, Bibliogr. liég" 11 , p. 561. 

156) Verg. Maresius aan Rivet, 14 Oct. 1634 (zie Bijl. 111 14) . 
157) Verg. A cta Disp., p. 9: Monachomachia, p. 286. 
158 ) V erg. A cta Disp., p. 13; Monachomachia, p. 291. 
159 ) Het werk is vooral op Maresius ' schouders neergekomen ; verg . Effigies. p. 148: 

de Missae Sacrificio in colla tione solemni coepta institui per D . Phil. Ludovicum, cum 
Franciscano Lovaniensi va lde docto (sed cujus onus in ipsum fuit statim devolutum) publice 
triumphavit. Denzelfden indruk, dat n.1. Maresius de hoofdpersoon is geweest, hebben ook 
buitenstaanders opgedaan, zooals blijkt uit een brief van Hauzeur aan Maresius; verg. 
Monachomachia. p. 3; Maresius heeft daartegen toen opgemerkt, dat de zaak van zijn collega 
geen hulp behoefde, maar dat hij alleen den pater "scholastice" in het nauw had gedreven; 
verg . l.I., p. 5. Elders wordt Ludovicus door hem in verband met dit religiegesprek betiteld 
als "Zelotes quidem ille et pius, sed ad haec polemica exercitia minus factus; verg. Theol. 
Elencht" 11. 1648, p. 751. 

160) De kwestie werd aldus geformuleerd: An in Missa offeratur sub speciebus panis et 
vini in sacrificium proprium, verum, propitiatorium pro vivis et defunctis, corpus Christi? 
verg . Acta, p. 13; Monachomachia, p. 291. 

161) Maresius deelt echter mee, dat de pater dien middag , wegens aanhoudenden regen, 
toch niet kon vertrekken, en nog twee dagen in Maastricht is gebleven; verg. Acta, p. 9, 19; 
Monachomachia, p. 287, 298. 

162) Verg. Acta, p. 10; Monachomachia. p. 287. 
163) Verg. mijn lijst, or 9. Ludovicus heeft, toen hij naar Den Haag reisde, de copie er 

van meegekregen, om die aan Rivet te toonen; hij zou de Acta uitgeven zoowel in het Lat. 
als in het Ned. , verg. Maresius aan Rivet, 3 Mei 1633 (zie Bijl. 111 8). Of het tot een uit
gave in het Ned . is gekomen, weet ik niet. Den 14den Juni ontving Maresius de eerste ge~ 
drukte exemplaren; verg . Monachomachia , p. 51. 315. Deze Acta geven geen dUidelijke voor
stelling omtrent den gang van zaken. 

Maresius 9 
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is het gebleven. Voor en na is van weerskanten nog wel een enkele poging 
aangewend om andermaal tot zulk een dispuut te geraken. 1&4) Maar het 
is afgestuit op den onwil der Maastrichtsche paters of op de onmogelijkheid 
om het eens te worden over de voorwaarden. 165) Maresius was trouwens 
zelf geen enthousiast voorstander van dergelijke disputen; hij vond dat Rome 
over te weinig bekwame woordvoerders beschikte; er mocht vooral ook geen 
hanengevecht of gladiatorenspel uit ontstaan; alleen wanneer het ging om 
verheldering der waarheid en om het waarachtig heil des volks, wenschte 
hij er aan mee te doen. 166) 

Maresius heeft deze gedachten uitgesproken in een correspondentie met 
den gardiaan van het Franciscaner klooster te Luik, Matthias Hauzeur ge
heeten. Deze was van 19 tot 22 April te Limburg in debat geweest met den 
Franschen predikant aldaar, Godefroy Hotton. Daarbij had de aanroeping 
der heiligen het hoofdthema gevormd. 167) Een exemplaar van de acta dezer 
conferentie, welke hij met allen spoed had laten drukken , 168) zond hij den 
13den Mei aan Maresius toe, terwijl hij den laatstgenoemde tegelijkertijd 
uitdaagde tot voortzetting van dat Limburgsche religiegesprek. 169) Dit heeft 
aanleiding gegeven tot een briefwisseling tusschen beide tegenstanders. 170) 

Bij zijn schrijven van den 15den Juni - het was de vijfde maal , dat Maresius 
den Luikschen Minoriet van antwoord diende - voegde hij toen een exem
plaar der Acta van het Maastrichtsche religiegesprek. 

Tot een nieuw colloquium is het niet gekomen. Maar wel zijn er, zoowel 
naar aanleiding van de gememoreerde correspondentie als in verband met 
de uitgave der Acta , van Roomschen kant verschillende strijdschriften ver
schenen. 171) Dit gaf aan Maresius weer stof voor het samenstellen van een 

104) Reeds vóór genoemd religiegesprek had M aresius zich bereid verklaard tot een debat 
met den Augustijner Butbat (of Butbach), die in zijn preeken daartoe zou hebben uitgedaag d; 
verg. A cta disp., p. 4, 5; Monachomachia, p. 282; zie ook p. 5. 

1 (5 ) Over de voorwaarden voor een eventueele conferentie ging het in de correspondentie 
met Hauzeur. Zie ook de voorwaarden, door Maresius genoemd naar aanleiding der ge
houden disptutaties; verg. Acta disp. , p . 11, 12; Monachomachia, p. 290. 

160) Verg. Monachomachia, p . 5, 6. Maresius heeft stellig gerekend met de regels, welke 
in Frankrijk t.O.V. publieke twistgesprekken bestonden ; verg. J. Pa nnier, L'Eglise réf. de 
Paris 1621 à 1629, I. p. 520 S .. 

J07) Verg . D. Lenoir, Hist . de la Réf., p. 259 ss. , en een art. van Os W. Bax over Het 
geloofsdebat te Limburg (N. Rott. c., 26 Apr. 1933, Avondbi. A). Hotton had ook Maresius 
verzocht aan het debat deel te nemen, doch deze was verhinderd; verg. Maresius aan Rivet, 
23 April 1633 (zie Bijl. III 7) . In dezen brief valt een ander licht op Hotton dan bij 

Os W . Bax in het aangehaalde artikel. 
lOS) Conferentia publica inter Mathiam Hauzeur et ministrum S . Evange/ii, 1633; verg. 

X . de Theux, Bibiogr. liég .. I. p . 50. Deze publicatie was tegen de afspraak; verg. Monacho
machia, p . 260s.s. (Schrijven van P . Mareschal. predikant te SOiron, aan Mar.) . Naar 
aanleiding hiervan ontstond een schriftelijke discussie tusschen Hotton en Hauzeur (l .c., 
p. 50, 51); verg. M . Hauzeur, Equu/eus ecclesiasticus, p. XIII-XXII. Voor de dedicatie van 
zijn geschrift Responce a /'accusation de Mathias Hauzeur werd Hotton door H .H . Mog. 
vereerd met f 150; verg. Res. S.G., 28 Dec. 1633. Zie over Hauzeur Biogr. Nat. de Belg. , 
VIII , col. 787- 791. 

169 ) Verg . Monachomachia, p. I, 2. 
170) Verg . l.I. , p. 1- 51. 
171) Matthias Hauzeur gaf de handelingen van het Limburgsche dispuut opnieuw uit, 
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nieuw werk. waarin hij al die monniken op een forsche manier te woord 
stond. 172) Hij mocht meen en daarmee de tegenpartij voorgoed den mond 
te hebben gesnoerd. 173) de strijd ging onverminderd voort. 174) 

Niet alle pamfletten. welke gedurende deze jaren van Maresius' hand zijn 
verschenen. bleven bewaard. Van sommige kennen wij weinig meer dan 
uitsluitend den titel. 175) Een zeer belangrijk onderwerp heeft bij dien strijd 
uitgemaakt de kwestie. of de Bijbel door het volk mocht worden gelezen . 
Maresius heeft dit punt uitvoerig behandeld in een geschrift . waarin hij de 
Roomsche geestelijkheid beschuldigde den kandelaar onder de korenmaat te 
plaatsen. 176) 

vermeerderd met een Reprobatio peremptoria totius patrocinii ac supplementi D . des Marets 
Archiministri Traiectensis pro suo Hottonio, verg. l.I. , p. 53. En tegen de Acta disputationis 
habitae Trajecti verschenen onder den fictie ven naam van Theophilus Warmond. clericus 
Leodiensis. twee pamfletten. het eerste in Juli 1633. getiteld: Spongia; het tweede een maand 
later. met een opdracht aan den magistraat van Maastricht. verg. l.I ., p. 314. 317. 328. 
Van deze boekjes zijn mij geen exemplaren bekend. 

]72) Verg . Monachomachia; zie mijn lijst. nr 13. Het boek was den 14den October gereed; 
verg. Maresius aan Rivet, 14 Oct. 1634 (zie Bijl. III 14) . Zie ook Syst. theolog., 1673. p. 335. 

173) Zelf verzekert hij in Bonum signum, 1645 (ongepag .). dat hij door dit geschrift 
Hauzeur zóó heeft weerlegd ... ut ab illo tempore importunus alias antea coaxator. in ranam 
Seriphiam abiisse visus sit." Zie ook Maresius. Epist. castigatoria, 1666. p. 14. alwaar hij 
verzekert. Ha uzeur sinds dien tijd niet meer waardig gekeurd te hebben om mee te strijden . 
Diens E:>"vrcismi tegen Hotton en hem zelf had Maresius nooit gezien. 

174) De toestand . door hem in de opdracht van Monachomachia aldus geteekend: Lingua 
et calamo. concionibus et scriptis. cavillis et calumniis. vi et mendaciis. arte et marte. nos 
adoriuntur (sc. monachi). bleef bestaan. Aan de bestrijding van Maresius' Monachomachia 
heeft J. à Chokier een deel van zijn geschrift gewijd. dat in 1634 verscheen onder den titel: 
Paraenesis ad haereticos et alios ecclesiae hostes et mastiges. In dit geschrift vindt men 
bovendien aan het slot (p. 149-167) van zekeren Arsenius Honorius een Virgidemia ex 
vigeto sive Monachomachia Sam. Mar ... .. collecta et ad eum missa. Zie ook Biogr. Nat. 
de Belg .. XIX. col. 531 . 

175) In 1633 verscheen: Prosopopee ou discours de /'epce qui a dcscapité Simonet, aux 
Espagnols; zie mijn lijst, nr 8. - In 1634: Traitté de la procession anniversaire des Battus 
ou Flagellants soubs la conduitte des Dominicains, etc. ; zie mijn lijst, nr 10. Verg. hierover 
Maresius. Bonum signum, 1645 (ongepag.) : De pompa flagellantium. cuius paucis veritatem 
retexi et vanHatem confutavi; Multurn enim praesidii pro sua causa collocabant Monachi 
in illo conductitiorum verberonum spectaculo. Quod ibidem obiter retuli de Armoricae ex 
infima plebe puellis ad Servatii reliquias religiose commeantibus. sub ea opinione quod in 
fornicationem lapsae. eius sanctae peregrinationis beneficio restituantur in integrum (nempe 
quoad honorem et famam id enim expresse dixi. sic ut postea nemini liceat inter suos ipsis 
factum exprobrare). unde sol ent à Praeposito exigere litteras testimoniales voti sui peracti. 
res est Mosae-Traiecti notissima; de qua apud neminem unquam est dubitatum. Zie ook: 
La chandelle, 1635. p. 165; Theol . Elencht .• 11. 1648. p. 419; Syst. theolog., 1673. p. 348. 
681. - Voorts nog in 1634: L'imposture monachale ou la table du monstre descouverte; zie 
mijn lijst, nr I I . Dit geschrift handelt over een lasterpraatje. door de monniken verbreid. 
dat een Gereformeerde vrouw in het Luiksche gebied een .. monstrum biceps" zou hebben 
gebaard ; verg. Bonum signum (ongepag.); zie voor verdere bijzonderheden : La chandelle. 
p. 157 s.s .. en Maresius aan Rivet, 21 Juni 1634 (zie Bijl. III 13). 

176) La chandelle mise soubs Ie boisseau par Ie clergé Romain; zie mijn lijst, nr 14. Het 
titelblad heeft het jaartal 1635; toch was het boek einde 1634 reeds afgedrukt; verg. Maresius 
aan Rivet. 13 Dec. 1634 (zie Bijl. 111 IS) . Hij zond Rivet 7 exemplaren (ter uitdeeling aan 
vrienden). die nog moesten ingebonden worden. Tegelijk gingen er bij 3 exemplaren van een 
ander boek. waarmee stellig bedoeld is zijn Monachomachia. 
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De aanleiding voor dit geschrift heeft Maresius gevonden in het verschijnen 
van een bisschoppelijk Mandement, 177) waarbij het lezen van kettersche 
boeken werd verboden, 178) evenals het in bezit hebben van een Bijbelver
taling. Als grond daarvoor werd aangegeven , dat de Gereformeerden 179 ) 

den Bijbel op tal van plaatsen zouden vervalscht hebben. 180) 

Aanvankelijk was Maresius niet van plan geweest, om op dit r .. 'landement 
te reageeren. 181) Doch toen het plakkaat. nog eenigszins uitgebreid, den 
5den Juli werd herhaald, en bovendien eenige infame libellen tegen zijn 
persoon het licht zagen, 182) meende hij , zoowel om de eere Gods als om 
zijn eigen goeden naam, niet langer het zwijgen te mogen bewaren. 183 ) 

Hij begint met de feitelijke toedracht der zaken te vertellen en de motieven 
voor de uitgave der beide Mandementen bloot te leggen. 184) Vervolgens 
tracht hij aan te toonen, dat bedoelde plakkaten alle rechtskracht en geldig
heid missen, 185) om eerst daarna den eigenlijken inhoud er van onderhanden 
te nemen. Deze bestond, gelijk gezegd, in het verbod om kettersche boeken 
en Bijbelvertalingen te gebruiken. Dit gebeurt , zegt Maresius, met de uitge
sproken bedoeling om de leeken te bewaren bij het aloude geloof der 
Roomsche kerk. Snijdend-scherp laat hij er dan meteen op volgen : dat is dus , 
in goed Fransch uitgedrukt, om het volk te houden in zijn onkunde en in 
de superstitie van het pausdom. 186) Den gang van zijn betoog onderbreekt hij 

177) Dit Mandement werd den 24sten Mei 1634, namens den bisschop, door diens vica ris
generaal Jean de Chokier gepubliceerd. 

178) Onder die kettersche boeken werden met name twee boeken van Maresius genoemd, 
n.l .: AbC'égé de la voie de salut, en L'impostuC'e monachale ou la fable du monstC'e descouverte. 
In het Mandement stond het laatste woord abusievelijk gespeld: "descouvert". Maresius liet 
niet na op deze onnauwkeurigheid de aandacht te vestigen; verg. La chandelIe, p. 157. 
Chokier was in zijn taal vaak slordig; verg . BiogC'. Nat. de Belg., IV, col. 85. 

179) Hier, gelijk telkens in de publicaties van Roomsche zijde, worden de Gereformeerden 
genoemd: les prétendus Reformés. Zie over deze benaming, welke ook in Frankrijk tot groote 
ergernis der Gereformeerden officieel gebruikt werd: J. Pannier, L'égl. C'éf. de Paris de 1601 à 
1621, p . 121 s.s. 

I SO) Het gedeelte van het Mandement, dat hierop betrekking heeft, luidt aldus: Et comme 
il n 'est que trop notoir que les pretendus Reformés ont corrompu et fa lsifié les Sainctes 
Bibles en plusieurs endroicts, de sorte que la lecture d' icelles, principalement de Geneve, 
est grandement pernicieuse, Nous ordonnons et commandons bien à certes, que personne 
doresnavant n'ait à lire ou reten ir aucunes Bibles en langue vulgaire. 

1 81) Aan dit Mandement was voorafgegaan de verschijning van een pamflet, getiteld: 
VC'ay portrait de /'heC'esie. Aan het laatste moest nu, volgens Maresius, meer kracht worden 
bijgezet door het bisschoppelijk plakkaat; verg. La chandelle, p. 2 S. 

182) Maresius heeft daarbij vooral het oog gehad op een geschrift van Joannes à Chokier, 
PBC'aenesis ad haereticos et alios ecclesiae hostes et mastiges, 1634 (aanwezig in de Bibl. 
centC'., Liège; Coll.-Cap., nr 626). Dit boek is een verdediging van de in den tekst genoemde 
Mandements; vooral tegen Maresius ' vervalschte uitgave van dat van 24 Mei 1634, waarover 
ik in ander verband nog handel. richt zich de bestrijding van den Luikschen vicaris-generaal. 
Verder is te noemen: Le minstC'e battu, 1634; zie Maresius, La chandelle, p. 165 s. en Theod. 
Tranquille, La chandelle esteinte, p. 67. 

183) Verg . La chandelle, p . 1-13. 
184) p . 13-60. 
185) p. 60-117. 
186) p . 118. 
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voor het leveren van een uitvoerige zelfverdediging , in verband met de ver
oordeeling van zijn eigen geschriften, welke in bedoeld Mandement voor
komt. 187 ) Tenslotte komt hij op zijn eigenlijk onderwerp terug, en stelt de 
oorzaken van het Bijbelverbod in het licht . 188) De Roomsche kerk is door 
deze handelwijze in lijnrechten strijd met de Heilige Schrift zelf zoowel als 
met wat de kerkvaders hebben geleerd. 189) En wat de beschuldiging van 
Bijbelvervalsching betreft, moet die niet veeleer op Rome zelf terugvallen? 
Bevat haar authentiek-verklaarde Vulgaat niet tal van vervalschingen? 190) 

Hoe het zij, Rome moge aldoor bezig zijn den kandelaar onder de koren
maat te plaatsen , God zal vol ontferming , wanneer het Hem behaagt, in haar 
raadslagen blazen, en het licht van Zijn Woord aan het arme volk terug
schenken. 191) 

Een buitengewoon felle bestrijding ontmoette het geschrift van Luikschen 
kant. Daarbij heeft vooraan gestaan, zoo niet de vicaris-generaal Chokier 
zelf , dan toch iemand die met dezen nauw contact moet hebben gehad. Ik 
bedoel een pseudoniem geschrift, dat een vlag voerde welke duidelijk genoeg 
haar lading dekte: La chandelle es te in te et puante de Samuel des Marets. 192) 

Niet op alle schotschriften, welke voor en na tegen hem gericht werden, 
is Maresius ingegaan. 193) Doch ditmaal heeft hij de moeite genomen, om 
zijn tegenstanders kort van antwoord te dienen. Niet alleen heeft hij , naar 
het schijnt, nog eens in de zakelijke discussie over het betreffende onderwerp 

187) p . 140- 167. Aan dit gedeelte heb ik vele bijzonderheden ontleend voor de geschie-
denis dezer periode. 

188) p. 167-19J. 
181J) p. 192-249. 
I\JO) p. 250 s.s. Waarom dan ons aangevallen, "qui ne deferons à nulle version l'autho

rité souveraine, reservans cest honneur aux seuls originaux"? verg. l.c. , p. 264. Maresius 
noemt 12 vervalschingen, in de Vulgaat aangebracht om Roomsche dwalingen te authori
seeren ; n.1. in Gen. 3: 15, 48 : 7, Ps. 98 : 5, ISO: I, Pred. 9: 1, 2. Mt. 9 : 13. Luc. 2 : 4. 
Rom. 11 : 6. 1 Cor. 4 : 6. Ef. 2 : 10. Hebr. 11 : 21, 13 : 16. 

191) Zie over dit geschrift ook: Bonum signum, 1645 (ongepag.). Maresius vermeldt daar 
de goede ontvangst. welke er <Ja n is ten deel gevallen, ook bij Voetius. die het meer dan eens 
" honorifice" aanhaalt. In 1666 had Maresius het plan dit geschrift. in het Lat. vertaald. 
opnieuw uit te geven. op raad van zijn vriend Joh. Willem Sohnius; verg. Epist. castigatoria, 
1666. p. 15. Dit voornemen schijnt niet verwezenlljkt te zijn. 

192) De auteur noemt zich Theodosius Tranquillus. Volgens Os W . Bax. in: Gedenkb. 
Ned. Herv . Gem. v. Maastr., blz. 45. is dit een schuilnaam voor Jean de Chokier. Deze 
beschouwing wordt niet gedeeld door den biograaf van laatstgenoemde in Biogr. Nat. de 
Belg., IV. col. 90; m.i. terecht. want het bedoelde geschrift bevat een opdracht aan Jean de 
Chokier. Het boek is in zijn soort niet onverdienstelijk. en is op origineeIe wijze samenge
steld. Elk hoofdstuk eindigt. bij wijze van conclusie. met een kenschetsende benaming voor 
Maresius : Ministre menteur; ignorant; sot et glorieux; lourd et stupide; impertinent; bouffon 
et bavard; outrecuide et ettronté; seditieux et corne-guerre; imp ie et blasphemant. Zie ook 
Maresius. Foederatum Belg. orthod., 1652, p. 84. - Er volgde ook een bestrijding door 
Chokier zelf (zonder vermelding van zijn naam op den titel) : Apologeticus adversus Sam. 
Maresii librum etc. Hierin wordt Maresius vooral als " mendax" gekenschetst. 

103) Van Roomsche zijde kon men dan ook later tegen Maresius' verwijt dat hij van hen 
geen antwoord ontving op zijn geschriften. opmerken dat hij zelf eveneens onderscheidene 
geschriften onbeantwoord had gelaten; verg . J. Roberti. Le contession de toy des E gl. peet. 
réf. , 1642. p. 459. 
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ingegrepen. 194) Bovendien heeft hij zich ook tegen de ingebrachte persoon
lijke aantijgingen verdedigd. 195) 

Nog een ander gewichtig onderwerp is bij deze polemiek tegen Rome aan 
de orde gekomen. Maresius deed bij zijn arbeid de ervaring op. dat de Room
sche geestelijken poogden ingang te verschaffen aan de gedachte. dat een Gere
formeerde van de zaligheid was uitgesloten. Daarom heeft hij deze kwestie in 
een nieuw geschrift - het laatste. dat hij in Maastricht zou opstellen - behan
deld. 196) Rome's standpunt wil hij daarin toetsen aan den maatstaf van waar
heid en liefde. Haar oordeel. zoo meent hij. is door niets anders ingegeven dan 
door de haat. welke de Joden tegen den Heere Jezus hebben gekoesterd. 
Het is dan ook in strijd met Gods Woord en met den eisch der Christelijke 
liefde. 197) Trouwens de Roomschen durven de consequentie van hun eigen 
standpunt niet aan . want anders zouden zij den doop der Gereformeerden 
niet kunnen erkennen. 198) Alle gronden. door hen aangevoerd om hun 
oordeel te rechtvaardigen . worden daarna stuk voor stuk genoemd en 
bestreden: dat n.l. de Gereformeerden zich zouden schuldig maken aan 
blasphemie tegen Gods almacht inzake de eucharistie; 199) dat zij God tot 
auteur der zonde zouden maken . en niet in goede werken wandelen; 200 ) 

dat zij ketters zouden zijn 201 ) en schismatieken; 202) dat zij geëxcommuni
ceerd zouden zijn en een geheel nieuwe religie belijden. 203) Tenslotte stelt 
Maresius dan het positieve standpunt der Gereformeerden in het licht. 204) 

194) Dit is waarschijnlijk gebeurd in zijn Responce fad/e et peremptoire à I'ar,qument 
pretendu invincible touchant la lecture des Sainctes lettres en langue vulgaire; zie mijn lijst. 
nr 15. 

195) Dit is gebeurd in zijn Brevis ad Theodorum (sic!) Tranquil/um paraenesis. toegevoegd 
aan een geschrift. dat zijn collega Ludovicus richtte tegen denzelfden pseudonymus. Zie 
mijn lijst. nr 16. Verg . Maresius. Bonum signum. 1645 (ongepag .). Ten opzichte van Tran
quûlus ' schotschrift heet het : statim ac editus fuit. legi . vidi . sprevi; en van zijn eigen 
Paraenesis verklaart Maresius: quä mendacissima probra quae. ut rabies ipsi suggessit. in 
Patrem meum. in Socerum. viros probos. honoratos. integerrimae famae. in universam meam 
familiam. contorserat. paucis dilui. Zie ook Bonae fidei sacmm. 1646. p. 58. 

19G) Salus Reformatocum asseda. 1636; zie mijn lijst. nr 17. Bij dit geschrift heeft Maresius 
speciaal gedacht aan den hertog van Bouillon. dien hij op deze wijze nog hoopte terug te 
houden van afval naar Rome. Dit blijkt O.m. uit zijn Opdracht. waarin hij het gerucht memo
reert. dat volgens hem een Gereformeerde zijn vrouw. die Roomsch was. moest wegzenden. 
om de eeuwige zaligheid te kunnen verkrijgen; wat wel moet slaan op den hertog en diens 
Roomsche gemalin. Zie ook Maresius aan Rivet, 6 Ja n. 1636 (zie Bijl. III 24) en Lingua 
abodiva. 1646, p. 54. Hoe Maresius dacht over een Gereformeerde. die naar Rome afviel. 
heeft hij gezegd in een openhartig schrijven aan zekeren De Vigne. dat ongedateerd is , doch 
blijkens den inhoud in Maastricht moet geschreven zijn (zie Bijl. III 22). Dit schrijven heeft 
ruchtbaarheid gekregen in breederen kring; het maakte de verontwaardiging gaande. gelijk 
blijkt uit een volgend schrijven aan genoemden De Vigne (zie Bijl. III 23). De bijzonderheden. 
in deze brieven voorkomende. zijn niet in alles duidelijk. 

19ï) p . 1- 13. 
198) p . 13- 27. 
190) p. 27- 49. 
200 ) p. 49- 72. 
2()1) p. 72- 93. 
202) p . 94- 116. 
203) p. 117- 137. 
204) p. 137-156. 
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Hij toont aan, hoe het feit dat zij niet alle Roomschen veroordeelen, niet 
als een blijk van wantrouwen in eigen zaak is aan te merken. Want er dient 
onderscheiden te worden tusschen het oordeel over een bepaalde leer en 
dat over haar aanhangers. Ook moet men onderscheid maken tusschen een 
religie, welke voor de zaligheid absoluut verderfelijk is , wat het geval is met 
die van Joden , Mohammedanen en Heidenen, en een Christelijke kerk welke 
nog vasthoudt aan de hoofdzaken van het Christendom. 205) Voorts zal men 
over een religie gematigder moeten oordeelen, naarmate haar dwalingen meer 
raken de " theoria" dan de "praxis". 206 ) Daarom zijn de Luthersche kerken als 
ware kerken te beschouwen; want niemand wordt daar genoodzaakt tot een 
tegen Gods Woord strijdige handeling . Nu komen bij Rome beide soorten 
van dwalingen voor. Maar toch mag men daarom over haar leden geen licht
vaardig oordeel uitspreken . De Roomsche kerk is ook na de Reformatie nog 
een der Christelijke kerken, welke tezamen de Katholieke kerk in de wereld 
vormen , al dwaalt zij ook in menig opzicht, en zijn er vele andere , welke 
zuiverder zijn dan zij . 207 ) Want er is verschil tusschen het pausdom en de 
kerk , welke onder de macht daarvan is geraakt , evenals tusschen een tyran 
en het gemeenebest. Vele fundamenteeIe waarheden worden er nog beleden; 
zoo staan de Thomisten ten opzichte van de leer der praedestinatie en der 
genade zelfs geheel aan de zijde der Gereformeerden , en vindt de wereld
lijke macht en de onfeilbaarheid van den paus bestrijding bij de Gallicaansche 
kerk. Ook in haar midden ligt de weg der zaligheid voor velen nog open. 208) 

Dit beteekent niet , dat men voor de bekeering der Roomschen minder vurig 
zou hebben te bidden; want een Christen heeft altijd naar de volmaaktheid 
te jagen. Ook volgt hier geen indifferentisme ten aanzien van de religie 
uit. 209 ) Een Gereformeerde kan aan den Roomschen eeredienst onmogelijk 
deelnemen . Maresius eindig t met den wensch uit te spreken, dat de God 
des vredes deze verdeeldheden moge wegnemen, opdat alle Christenen , terug
geroepen tot de waarheid en de liefde , onder den éénen Herder Christus, 
één kudde vormen. 210 ) 

205 ) p. 141 : quae ( Sc. ecclesiae) verbum Dei et fidei symbola retinent. Deum unum ettrinum 
adorant, Christum, Ihav{f{!wn011 in Servatorem a mplectuntur, et sacramentorum ab ipso in
stitutorum essentiam saltem habent. Als voorbeelden noemt Maresius het Israël in het tien
stammenrijk na Jerobeam en de Joden in Jezus' dagen. 

206 ) p . 142. 
207) p. 147: et multae a liae extent ipsä puriores. Zij is een Chistelijke kerk, welke " Deo 

filios generat per baptisma". 
208) M aresius noemt de v roegstervende kinderen, en diegenen in de Roomsche kerk, die haar 

misbruiken niet toestemmen of niet kennen. 
209) p. 155: iuxta quam (sc. indifferentiam) possit aliquis Reformationem profitendo, com

munionem tarnen in sacris colere cum Romanensibus, hoc est eo rum coetibus religiosis inter
esse, templa ipsorum renuda to capite frequen tare. 

210) Bij de beoordeeling van Maresius' beschouwing in dit geschrift zal men er mee moeten 
rekenen, dat hij hier geen dogmatische verhandeling bedoelde te geven. Het is op en top een 
gelegenheidsgeschrift. Uit lateren tijd zullen wij dan ook, in het vervolg , andere uitingen 
ontmoeten . Tegen Maresius ' geschrift is pas 4 jaar later te Luik een bestrijding verschenen, 
vermoedelijk afkomstig van den Jesuiet Jean Roberti (zie Biogr. N at. de Belg. , XIX, col. 
515 s.s.); verg . Maresius, Vindiciae pro salute R etot'matorum, 1641. p. VII s.s .. 
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In zijn polemiek met Rome heeft Maresius niet steeds met blanke wapenen 
gestreden. Zoo heeft hij. op verzoek van een Roomsch edelman uit de Zuide
lijke Nederlanden . zich bereid verklaard. om een geschrift samen te stellen. 
waarin hij diens bezwaren tegen het feit dat vele kloosters groote eigen
dommen bezaten. uiteenzette. 211) Op grond van de beginselen der Roomsche 
theologie toonde Maresius aan. dat deze toestand niet juist was en dat de 
geestelijken tot volstrekte armoede verplicht waren. Uit deze houding moet 
men wel concludeeren . dat Maresius zijn diensten aan allen beschik
baar stelde. als hij slechts kans zag . om dusdoende den Roomschen clerus. 
en in het bijzonder de Jesuieten. tegen te werken. Want het was stellig niet 
zijn eigen overtuiging. dat volgens Gods Woord een predikant geen bezittin
gen mocht hebben. 

Heel wat gerucht is veroorzaakt door de publicatie en verspreiding van 
een vervalscht Mandement. dat door eenige wijzigingen. in den tekst van 
het reeds aangehaalde bisschoppelijk Mandement van den 24sten Mei 
1634 212) aangebracht. den indruk gaf van den Gereformeerden in het gevlei 
te komen. 213) Maresius moet er de auteur van zijn geweest. Wel heeft hij 
dit zelf. noch in zijn correspondentie uit dien tijd. 214) noch in één zijner 
latere geschriften. uitdrukkelijk erkend. 215) Doch geloochend heeft hij het 
evenmin . terwijl hij wist dat de verdenking algemeen op hem viel. Heel de 
manier. waarop hij zich over het geval heeft uitgelaten. en het feit dat hij 

211) La voix du peuple et de Dieu. ou tres hum bie et catholique remonstrance à Mes
sieurs du Clergé. 1634; zie mijn lijst. nr 12. De bedoelde edelman was uit het geslacht der 
d'Assigny 's; met een aanbeveling van den Nederlandschen resident te Luik. Luscius. was hij 
bij Maresius verschenen. In de hoop velen afkeerig te maken van den Roomschen clerus. 
heeft Maresius toen voormeld pamflet anoniem uitgegeven "ad illius instantiam et sub ejus 
persona". Wat den inhoud betreft. Maresius vertelt er zelf van: quo (sc. tractatulo) ex 
Theologiae Pontificiae principiis. quibus et iIIe semper in suo scrupulo nixus fuerat. ostende
bam Ecclesiae Ministros. qui Levitico ordini et Apostolis Christi successisse dicuntur. eo 
ipso obliga ri ad omnem praediorum et territoriorum possessionem abdicandam. eamque 
paupertatem profitendam et sectandam. quam austeriores Monachi Apostolicam esse perten
dunt; verg. JudiCium et Resp. Theo/. 2. 1657. p. 78. 79 (in de vert. door A . Warendorp. 
blz. 133 v.v.) . 

212) Zie boven. blz. 132. 
213) Dit vervalscht Mandement. waarvan zich een exemplaar bevindt in het Rijksarchief 

te 's Gravenhage. heb ik opgenomen als Bijl. V 5. Verg. J. à Chokier. Paraenesis. p. 51: Vix 
octidui labitur spa ti urn. cum ecce Minister quispiam bardus et blatero insignis. stigmate. ac 
potius rota. crucifragisque dignus. consimiIe fabricat Edicturn. praeloque mandat. 

214) V erg. Maresius aan R.ivet. 14 Juni 1634 (Zie Bijl. III 12) : pour moi qui en suis creu 
(spat. van mij) J'Autheur. 

215) Verg. Ultima patientia. 1645. p. 336: Aliquis sancto zelo hanc insolentiam indignatus 
(n.1. van de publiceering van het M andement. waarin de lezing van Bijbelvertalingen werd 
verboden) et ut tyrannieum edictum subsannaret. aliud ei simiIe composuit. in quo commen
dabantur ea omnia quae prius prohibebat; en Bonum signum. 1645 (ongepag.): Non nemo 
Reformatus de quo nondum constat quis fuerit .... joci et animi gratia inficeti ,Hius placiti 
sensum immutavlt. ae si Iibrorum nostrorum leetio. ae nominatim Saerae Seripturae. serio 
commendaretur; et ut se sublevaret labore taediosae descriptionis in suo innocenti invento. 
illud praelo submisit. cum amicis suis communicaturus. uti rebatur. ideam et archetypam veri 
mandati Episcopalis. non quidem quale factum fuerat a Vicario. sed quale debuisset fieri si 
sanae mentis fuisset. 
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de daad, met allerlei redeneeringen, in bescherming heeft genomen, 216) 

zeggen in dit geval genoeg . Bovendien weten wij, dat zijn collega's in de 
Nederlandsche kerk , Ludovicus en Brelius. van zijn schuld overtuigd 
waren, 217) terwijl ook de classisvergadering er haar afkeuring over moet 
hebben uitgesproken. 218) 

De actie, naar aanleiding van dit geval gevoerd door den magistraat, 219) 

heeft er toe geleid, dat H.H. Mog. hun afkeuring hebben uitgesproken , en 
als hun oordeel te kennen gegeven, dat de Gereformeerde religie niet "met 
onwaerheit soude worden voortgeplant." 220) 

Deze handelwijze van Maresius heeft algemeene ontstemming verwekt. 221) 

Voor een deel is dit wel te verklaren uit de omstandigheid . dat de republiek 
met den prins-bisschop van Luik niet op voet van oorlog verkeerde. Men 
moest dus zorgen, dat de betrekkingen met deze mogendheid niet werden 
bedorven . Maar dat er niet enkel van politieke, doch eveneens van kerkelijke 
zijde bezwaren zijn gerezen, bewijst wel dat men ook in een tijd , welke op 
dit gebied overigens heel wat gewoon was , Maresius' handelwijze in een 
ander licht zag dan wat bijv. Marnix van St Aldegonde had gedaan, toen 
deze zijn Biëncorf publiceerde. Maresius had, door het uitgeven van dit ver
valscht Mandement. naar het oordeel zijner tijdgenooten de grenzen van het 
geoorloofde overschreden. 222) 

216) Uitvoerig is zulks gebeurd in La chandelle, p. 32-60. Verg. ook Maresius aan Rivet. 
11 en 21 Juni 1634 (zie Bijl. III 12 en 13); en diens Lingua aborti va. 1646. p. 54. 

217) Verg. Ludovicus en Bre/ius aan Rivet (zie Bijl. IV I). 
2lS) Verg . Acta Classis te Limburg, 22-24 Nov. 1634. art. VIII: Les dangereuses con

sequences des livres imprimes. sans Ie sceu des pasteurs de la Classe contre la resolution 
prise amiablement en la classe de Maestricht ayant esté meurement pesees la Comp. a trouvé 
bon (apres s 'estre lavé du passe) d'ordonner que nul de ceux qui ont Ie don descrire ne mette 
doresnavant rien au iour sans J'avoir faict lire auparavant a la Classe .. . . mesmement est 
enioint a I'autheur de quelque livre que ce soit, ou deposer son nom ou de n'en mettre point 
pour tout (Liure des Actes A, fol. 171. bijlage) . Verg. ook Theod. Tranquille, La chandelle 
esfeinte, p. 199: je suis adverty de bonne part que I'Assemb!ée des Ministres d'Hollande qui 
s'appelle par vous Classis. a condamné la liberté outrecuidée du Faussaire, qui a fait au nom 
du Prince de Liege, Ie Contre-placart, et vous Ie deffendez. Zie ook J. à Chokier, Paraenesis, 
p. 56. 

219) Boucher, die erkende het Mandement gedrukt te hebben, weigerde den auteur te noe
men. De Gouverneur stond aan den magistraat wel toe te doen "hun exploicten van justitie 
raekende het bedrijff vande druckerije. maer niet aengaende de persone"; verg . Hoogh
schoutetten enz. aan de Staten Generaal, 11 Juni 1631 (Lias Maastr. 1634-1635; Arch. St.
Gen., 5384). Zie ook Raadsnot, Maastr., 12 Juni 1631. 

220) Res. S.G., 19 Juni. 20 Juni 1631. Zie ook Missiuenboek Maastr, 1616-1645. fol. 
107 v O Dit punt wordt door Maresius nergens vermeld. terwijl hij wel over de resolutie van 
H.H. Mog. spreekt, inzooverre deze verdere maatregelen tegen den drukker verhinderde; verg. 
Uit: patientia, p. 337; Bonum signum (ongepag.): de Staten-Generaal hebben den Gouverneur 
en den magistraat verhinderd " ullas ideo molestias facessere typographo, aut ulterius proce
dere contra scriptwn quod ediderat Diplomati Episcopali oppositum". 

221) Door de schepenen van Luik werd tegen dat valsch Mandement een vonnis uit
gesproken, dat den l1den Juli werd uitgevoerd. Het stuk werd publiek verbrand; verg. J. à Cho
kier. Paraenesis, p. 55. Zie ook Maresius, La chandelle, p. 45. 

222) Ook Voetius heeft aldus geoordeeld. gelijk ons in het vervolg nog blijken zal. 
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Met dit al is hij voor Rome een gevreesd tegenstander geweest, 2 2 3) die 
haar dwalingen op scherpe, vaak pikante wijze wist bloot te leggen, en met 
krachtige argumenten bestreed. 224) 

7 - In aanraking met den Magistraat . 

De actie, door den Maastrichtschen magistraat gevoerd tegen Ezechiel 
Boucher als drukker van het vervalschte Mandement, is niet geheel langs 
Maresius heengegaan. Toen twee dienaren der justitie zich bij het huis van 
den drukker aanmeldden, om exploit te doen van een decreet der overheid, 
waarbij ,hem voorloopig verboden werd het drukken en uitgeven van ge
schriften, tenzij deze vooraf door hoogschouten en burgemeesters waren ge
zien, bleek daar ook de Fransche predikant aanwezig te zijn. Deze heeft zich 
daarop , gelijk aan H.H. Mog . werd gerapporteerd, tezamen met eenige 
anderen, verstout bedoelde dienaren "met fortse uuijten huijse ende druckerye 
te drijven." Gevolgen schijnt dit optreden echter voor hem niet te hebben 
gehad. Wel vernemen wij, dat hem presentatie werd gedaan , dat de drukkerij 
"promptelijck tot sijnen dienste gepermitteerd" zou worden, in geval hij en 
de drukker zich naar de ordonnantie van den magistraat wilden accomo
deeren. 2 2 5 ) 

Dit is wel de eenige maal geweest , dat Maresius op dergelijke wijze met 
zijn magistraat in aanraking is gekomen. In dit verband hebben wij te letten 
op een andere verhouding tusschen hem, tezamen met zijn kerkeraad, en de 
stedelijke overheid, Uit den eigenaardigen regeeringsvorm der stad 226) 

moesten vanzelf voor de Gereformeerden , die alles nog hadden te organi
seeren en op te bouwen, allerlei moeilijkheden voortvloeien. AI konden dan 
de heeren van de Luiksche zijde de dingen niet naar hun hand zetten, het 
was voor hen een kleinigheid om telkens weer obstructie te voeren. 227) Dat 
zij van deze gelegenheid ook inderdaad gebruik maakten, is ons reeds ge
bleken bij de kwestie van de oprichting eener Latijnsche school. Van dit 
traineeren kwam eveneens iets aan den dag , toen de Staten-Generaal tegen 
den 11 den Mei 1633 een bededag hadden uitgeschreven, om den zegen Gods 
af te smeeken over "de waepenen van des en Staet, " en den magistraat 

223) Dit blijkt wel uH den vloed van pamfletten en schotschriften, die te Luik tegen Mare
si us zijn geschreven, waarva n het meerendeel verloren ging . Ik noem nog : Guil/emette et 
Margot; Questions quodlibétiques dont on demande la décision à Mons. Des Marets, ministre 
de Maestrieht; Confession loreée de Samuel Des Marets, ministre de Maestrieht, en sa 
Monaehomaehie (in Univ .bibl., Liège); zie X . de Theux, Bibliogr. liég .. Of Maresius ' boeken 
ook verkocht werden, is niet bekend; de Roomschen beweerden, dat dit niet het geval was; 
verg. J. Roberti , La eont. de foy des Eg/. prét . réf. , p. 450: L'imprimeur s 'est pleint, qu 'on ne 
les achette point, et qu'iJ y a eu un notabIe dommage. 

224 ) D . Lenoir, Hist. de la réf ., p. 274, noemt Maresius " l'adversaire Ie plus redoutable 
du clergé Iiégeois" , en zegt verder: "Son activité égala it son savoir, en sorte qu 'à lui seul il 
tenait en haleine une troupe d 'antagonistes. 

225 ) V erg. Hooghsehoutetten enz. aan de S taten-Gen., 14 Juni 1634 ( Lias Maastr. 1634-
1635; Arel!. St. -Gen., 5384). 

2'26 ) V erg . boven, blz. 107. 
2'?7 ) Zij konden altijd komen aanzetten met het bezwaar, dat de goedkeuring van den 

prins-bisschop van Luik vereischt werd. 
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hadden verzocht daarvan tijdig publicatie te doen. 228) De magistraat be
toonde zich erg laks: van een algemeene publicatie was geen sprake, en de 
kerken in Maastricht ontvingen eerst den 7 den Mei de verlangde mede
deeling , zoodat de predikanten in de landen van Overmaes niet meer tijdig 
gewaarschuwd konden worden. Beide kerkeraden hebben over deze handel
wijze van den magistraat hun beklag ingediend bij H.H. Mog .. 229 ) En 
niet zonder gevolg: H.H. Mog. vonden het verhaal "bedenckelick ende van 
quaden gevolge," waarom de magistraat een scherpe terechtwijzing toege
zonden kreeg. 230 ) 

In nader contact met den magistraat is Maresius gekomen gedurende de 
pestepidemie in den zomer van het jaar 1633. 2 31 ) In verband met de steeds 
verder om zich heen grijpende ziekte werd het raadzaam geacht , over de ver
zorging der soldaten 232 ) opzettelijk met elkander te handelen. Daartoe 
kwamen op den middag van den 11 den Augustus in conferentie bijeen de 
twee hoog schouten, de burgemeesters en de advocaat-pensionaris als 
gedeputeerd door de stedelijke overheid, en de commandeur Goltstein 233 ) 

met 6 of 7 kapiteins en den predikant Maresius . Verschillende afspra
ken werden daarbij getroffen in het belang van een goede verzorging 
der zieken evenals van de bescherming der gezonden . Een enkele maal zien 
wij ook Maresius in deze besprekingen zich mengen . Toen de heeren van 
den magistraat als afzonderlijke begraafplaats voor de gestorvenen aanwezen 
de "Leurder graeff" , stelde hij de vraag, of de burgers daar eveneens zouden 
begraven worden. Dit bleek tot dusver niet gebeurd te zijn, waarop de predi
kant te kennen gaf. dat dan ook de Gereformeerden in hun kerken of op de 
kerkhoven van St Matthijs en St Hilaire begraven konden worden. 234 ) 

Over het geheel krijgen wij den indruk, dat Maresius' verhouding tot den 
magistraat een vrij koel karakter heeft gedragen. 235 ) 

8 - Persoonlijke omstandigheden. 

Wanneer Maresius ' gezin van Sedan naar Maastricht is overgekomen, 
valt niet precies te zeggen. V ast s taat, dat aan het einde van 1632 zijn in
boedel onderweg was. 236 ) Vermoedelijk zal zijn vrouw omstreeks dienzelf
den tijd de reis naar Maastricht hebben ondernomen. 237) 

228) Res. S .G .. 22 Apr. 1633. Zie ook Missivenboek M aastr. 1616- 1645, fol. 71. 
229) R es. S.G., 19 Mei 1633. Beide missiven, ged. 14 Mei 1633, bevinden zich in Lias 

Maastr. 1632, 1633 (Arch. St.-Gen .. 5383). 
230) Rcs. S.G. , 2 Juni 1633. Zie ook Missivenboek Maas(r. 1616-1645, fol. 72 rO. 
231) Zie boven, blz. 113. Verder ook: Publicat. de la S oc. Hist. et Arch. dans Ie Limb. , 

t. XLII. p . 40 S.s.; t. XLVIII, p. 11 2. 
232) Maresius heeft zich blijkbaar aan de soldaten vrij wat gelegen laten liggen . Zoo ver

telt hij , in Maastricht een Duitschen vaandrig van de onjuistheid der Luthersche consub
stantiatieleer te hebben overtuigd; verg. Syst. theol., 1673, p. 1031. 

233) Deze representeerde den gouverneur, die op dat oogenblik niet te Maastricht was. 
234) R aadsnot. Maastr., 8 en 11 Aug. 1633. 
235) V erg. Effigies, p. 149: cum aperte Papistico medio M agistratu. 
236) Verg. Maresius aan Rivet, 29 Dec. 1632 (zie Bijl. III 4) . 
237) Maresius' attestatie is ook den 20sten December 1632 afgegeven; zie boven, blz. 103. 
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Van zijn gezinsleven is ons slechts weinig bekend. Zoo gaarne Maresius 
over zichzelf spreekt, zoo schaarsch is hij in zijn mededeelingen over zijn 
vrouw. Zelfs in zijn vrij drukke correspondentie met Rivet doet hij weinig 
meer dan haar groeten overbrengen. De booze mond wist te vertellen, 
dat zij niet gemakkelijk was. Zij had, volgens den rector Chabanes, niet 
enkel in Maastricht maar eveneens te Aken, te Luik en in heel die streek 
den naam van een Xanthippe te zijn. 238) 

Een zoon werd hun te Maastricht geboren, die op den 23sten November 
1634 door De la Grève werd gedoopt. Hij werd Daniël genoemd naar een 
familielid van moederszijde , naar Daniël Ie Grand, koopman te Doornik. 239 ) 

Maresius was er niet de man naar, om zich een breede vriendenschaar te 
winnen . Wij hebben het reeds gemerkt aan de houding, welke hij tegenover 
De la Grève innam. Tegenover Rivet sprak hij over dezen collega als over 
zijn doorn . dien hij altijd in het vleesch had. 240) Een predikant, door H.H. 
Mog. gezonden voor den arbeid in het veroverde gebied. Ou Bois geheeten. 
heeft hij slechts in het voorbijtrekken kunnen ontmoeten , maar hij vindt met
een aanleiding aan Rivet te schrijven. dat de Heeren toch niet ieder moeten 
sturen , die van Jan en alleman een aanbeveling kan krijgen. 241) Niet altijd 
waren het ook zakelijke gronden, die hem tot het vormen van een dergelijk 
oordeel aanleiding gaven. Daarmee kom ik op zijn verhouding tot zijn Neder
landschen ambtgenoot. Philippus Ludovicus. Dat de laatste uitnemende kwa
liteiten bezat. is niet te betwijfelen . 242) Die heeft Maresius ook wel in hem 
weten te waardeeren . 243) Toch heeft Os W . Bax gelijk. wanneer hij op
merkt. dat er tusschen beide mannen geen bijzondere vriendschap heeft be
staan. 244) Maresius kon moeilijk tegenspraak verdragen. ook waar deze vol
komen gerechtvaardigd was. 245) Onder zulke omstandigheden was het . dat 
hij op een gegeven oogenblik meende in Ludovicus een verklaarden vijand 
te ontmoeten . 246) 

Toch heeft Maresius hier ook vrienden gevonden. Als zoodanig noem ik 
Godefroy Hotton, die reeds in 1634. tot Maresius' groote spijt, uit Limburg 

238) Verg. Is. Chabanaeus. Epist. Confutat., p. 43 : quae nullam a se ancillam dimisit nisi 
cum jurgio quae aliquando est audita pro frustulo panis diu acri terque rixari : quae Trajecti 
ad Mosam unam media nocte domo ejecit. 

239) Verg. Registre de tous les Entanz, 23 Nov. 1634. Bedoelde Daniel Ie Grand en diens 
vrouw worden als peetouders vermeld. Den 9den Maart tevoren was Abigail Ie Grand zelve 
als meter opgetreden bij den doop van een dochter van Martin Castaigne en Jeanne Crourna rd. 

2~O) Verg. Maresius aan Rivet, 1 Maart 1634 (zie Bijl. III 11). 
2.11) Verg. Maresius aan Rivet, 29 Dec. 1632 (zie Bijl. III 4) . 
242) Verg . Gedenkb. Ned. H erv. Gem. (J. Maastr., blz. 38-62 (door W . Bax) . 
243) Verg. Maresius aan Rivet, 3 Mei 1633 (Zie Bijl. II18) In Bonum signum, 1645 (on

gepag .). spreekt Maresius bepaalden laster omtrent hun wederzijdsche verhouding tegen. 
Zie ook het getuigenis der Nederl. pred. van Maastricht aan Rivet (zie Bijl. IV I) . 

2~ .J) Verg. t.a.p., blz. 45. Os Bax zoekt de verklaring in een niet harmonieeren van hun 
beider verwante karakters. welke verwantschap dan zou bestaan in hun beider felheid . 

2~5) Wellicht is daarbij van invloed geweest zekere afgunst op den meerderen bloei der 
Nederl. kerk. een afgunst die Maresius omg ekeerd juist gaarne bij zijn collega veronderstelde. 

2~G) V erg. Maresius aan Rivet, 14 Juni 1634 (zie Bijl. III 12) ; en 31 Jan. 1635 (zie Bijl. 
III 16). 
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vertrok naar Amsterdam, 247 ) en tot wien hij ook daarna in vriendschappe
lijke betrekking is blijven staan. Ook leerde hij er onder de officieren Karel 
Rabenhaupt 248 ) kennen, die veertig jaar later bij de belegering van Gronin
gen door de Munsterschen zulk een gewichtige rol zou vervullen. 249) Ver
scheidene Hoog- en Edelmogenden heeft hij natuurlijk in Maastricht ont
moet, en niet steeds had hij lof voor hun optreden. Zoo bij gelegenheid dat 
twee leden van den Raad van State voor een inspectietocht in Maastricht 
verbleven: zij hadden van de Gereformeerden slechts weinig notitie genomen 
en waren weinig ter kerk geweest. 250 ) Overigens bestond er echter een 
goede verstandhouding. Met dankbaarheid gewaagt hij van den ijver voor 
de zaak des Heeren, aan den dag gelegd door Abraham van Beveren en 
Adriaan Terrestain, 251) twee Dordtsche magistraatspersonen. Gelijken lof 
bracht hij , een jaar later aan de commissarissen-deciseurs van Brabantsche 
zijde, 25:!) Cornelis van Beveren uit Dordt en Johan van Weede uit Utrecht , toe 
terwijl hij hun zijn dank betuigde ook voor persoonlijk ondervonden wel
willendheid. 253 ) 

Zijn connecties met Sedan vergat hij niet. De eerste predikant van Dalem . 
La Tour, was uit die stad afkomstig , en zal wel door Maresius naar hier 
zijn gehaald . 254 ) Zijn vroegere ambtgenoot Rambour bewees hem goede 
diensten , :!55) en was zelfs een keer zijn gast te Maastricht. 256 ) Voor zoons 
van Du Moulin trachtte hij, op verzoek van Rivet. in deze streek een positie te 
vinden; 257) zoo werd één van hen , Cyrus Du Moulin, predikant te Lim
burg . 258 ) 

2~7) Verg. Maresius aan Rivet, 14 Oct. 1634 (zie Bijl. III 14) . 
"248) Rabenhaupt was kolonel. verg. Ten Raa en De Bas, Staatsche Leger, IV, blz. 119. 
240) Verg. Maresius, Brevis discllrsus, 1672. p. XVII : cui me innotuisse Mosae-trajecti 

ante 40. annos, merito mihi gratulor. 
250) Verg. Maresius aan Rivet, 8 April 1633 (zie Bijl. III 6). 
251) Verg . Monachomachia, Epist. dedicat. d.d. 30 Juni 1634; het boek is, behalve aan 

deze beide Hoogmogenden, mede aan den geheden magistraat van Dordrecht opgedragen . 
Maresius verklaart nergens te hebben opgemerkt een "ferventiorem Magistratus et populi 
pietatem, aut maiorem ill Dei cultu incorrupto alacritatem et constantiam". Hij had in 
Dordt vrienden en verwanten; bovendien was hij aan velen aldaar bekend geworden, doordat 
hij er "per transennam", op verzoek van Andreas Colvius. had gepreekt. 

252) Verg. L. J. Suringar, Bijdrage, blz. 243. Genoemde personen werden als zoodanig 
aangesteld op 3 Mei 1635. 

253) Verg. Sa/us Reformat. asserta, Epist. dedicat., d .d. 15 Junii 1635. Maresius kon hun 
het boek niet meer persoonlijk overhandigen, "Vestro discessu praeveniente lentam proeli 
nostri festinationem tridui spatio. 

254) Zie boven, blz. 112. 
255) Verg . boven, blz. 128. noot 153. 
256) Verg . Maresius aan Rivet, 14 Juni 1634 (zie Bijl. III 12). 
257) Verg. Maresius aan Rivet, 23 April 1633 (zie Bijl. III 7); en 14 Oct. 1634 (zie Bijl. 

III 14). 
258) Verg. Acta classis Maastricht, 22 Febr. 1634. art. 19 (Livre des Actes A. fol. 168) . 

Zie ook Maresius aan Rivet, I Maart 1634 (Zie Bijl. III 11). Hij was te Sedan als proposant 
reeds toegelaten door de Compagnie. verg. Livre du Cons" 2 Dec. 1632. - Later raakte hij 
door eigen onvoorzichtigheid in gevangenschap te Namen. verg. Maresius aan Rivet, 8 Sept. 
1635 (zie Bijl. III 18); 12 Sept. 1635 (zie Bijl. III 19); 60ct. 1635 (zie Bijl. III20); 3 Nov. 
1635 (zie Bijl. III 21) . Zie ook G. Cohen. Ecriuains França is. p. 179; Ch. Rahlenbeck. Pays 
d'Olltremeuse, p. 18. 
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In de gebeurtenissen van zijn dagen nam Maresius een levendig aandeel. 
De loop van den oorlog in Duitschland had zijn belangstelling . 259) terwijl 
hij den dood van Gustaaf Adolf betreurde. Vooral leefde hij mee met de 
wisselende kansen van den krijg rondom Maastricht. dat meer dan eens door 
een vijandelijke belegering werd bedreigd. 260) en dat na den val der stad 
Limburg aan de uiterste grenzen van het Staatsche gebied kwam te 
liggen. 261) En toen er aan het einde van 1634 sterke geruchten liepen. dat 
de Staten-Generaal van plan waren Maastricht en Limburg aan den Fran
schen koning te verkoopen. was Maresius meteen gereed om een reeks van 
27 voorwaarden te ontwerpen. waardoor in dat geval toch de vrijheid der 
Gereformeerde kerken gewaarborgd zou blijven. en om die aan Rivet toe 
te zenden. De herinnering aan de toestanden in Frankrijk deed er hem op 
bedacht zijn . om tijdig te waarschuwen. 262 ) 

Van dezen tijd dateert ook het nauwe contact. dat Maresius vrij geregeld 
met Rivet ... l'honneur des Theologiens de ce siècle" 263) heeft onderhouden . 
Rivet is voor hem geweest de invloedrijke bemiddelaar bij H.H. Mog . en bij 
andere Haagsche heeren 264) evenals bij de synode der Waalsche kerken ; 
zijn wijze raadsman in moeilijke aangelegenheden; een welwillend collega. 
die voor hem boeken kocht. 265) en wiens oordeel over zijn eigen werken hij 
op prijs stelde ; 266 ) niet het minst zijn vaderlijke vriend. 267) wien hij soms 

'la") Verg. Maresius aan Rivet. 29 Nov. 1632 (zie Bijl. III 3); 14 Oct. 1634 (zie Bijl. 
III 14) ; 31 Jan. 1635 (zie Bijl. IIlI6) . 

2110) Dit gebeurde in het najaar van 1633. en in den zomer van 1634. toen de stad van 
Juli tot 7 Sept. werd ingesloten; verg. Pub/. de la Soc. Hist. et Archeo/. dans Ie Limb .• 
t. XLVIII . p. 113 s .. 

2(1) Verg. M aresius aan R ivet. 3 Aug . 1633 (zie Bijl. III 9); 14 O ct. 1634 (zie Bijl. III 14) . 
2(2) V erg. Maresius aan Rivet. 13 Dec. 1634 (zie Bijl. 111 IS). De Conditions necessaires a la 

subsistence et liberté des Eglises R eformées de Maestricht et au pays de Limbourg en cas 
de vente ou engagement desdicfs lieux a S . M. Tres chretiene zijn te vinden in de Univ.bibl. 
te Leiden ( B .P .L. 297. fol. 25- 27) . De belangrijkste voorwaarden zijn : Art. 1 - De vrije 
en publieke uitoefening der G ereformeerde religie blijft gehandhaafd. Art. 2 - Het gebruik 
van het woordje " pretendue" of een dergelijk woord bij de aanduiding van de belijders der 
" religion reformée" wordt niet ingevoerd. Art. 7 - Voor de Gereformeerden bestaat zonder 
beperking toegang tot publieke ambten. Art. 10 - De predikanten en voorlezers der kerk enz. 
staan onder directe bescherming des konings; en dat in het bijzonder Maresius "ne pourra 
estre aucunement recerché pour aucune chose soit à luy imposée soit par luy faicte. diete. 
publiée et imprimée ou on voudroit pretendre que J'Evesque de liege ou ses Magistrats. Mi
nistres. officiers et Oergé a uroient este offences directe ment ou indirectement. Art . 11 - De 
tractementen der predikanten te Maastricht zullen bedragen 1500 Iivres enz .. Art. 12 - De 
stad Maastr. moet zorgen voor een gebouw ten behoeve van een Lat. school voor de Gerefor
meerden. Art. 13 - De regenten van deze school worden door de kerken aangewezen . 
Art. 16 - De beroeping van predikanten geschiedt zonder dat de magistraat er zich op 
eenigerlei wijze in mengt. Art. 26 - De kerken mogen onverhinderd correspondentie onder
houden met de kerken der Vereenigde Nederlanden. 

2(3) V erg . Maresius. La chandelle. p. 149. 
264 ) Maresius heeft er hem dank voor betuigd; ver. o.a. Maresius aan Rivet. 6 Jan. 1636 

(zie Bijl. III 24) . 
2(5) Verg . Maresius aan Rivet. 3 M ei 1633 (zie Bijl. 111 8) . 
266) Verg. Maresius aan Rivet. 13 Dec. 1634 (zie Bijl. 111 15). 
267) Maresius betitelt Rivet aanvankelijk steeds als: Monsieur et tres honoré Père; eerst 

in 1635 wordt het "père" in "frère " veranderd. 
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zijn nood kon klagen. 268) Van zijn kant nam Maresius hartelijk deel in 
het leed, dat Rivet trof, 269 ) en waardeerde hij het zeer, wanneer deze hem 
soms raadpleegde. 270) 

Behalve met de vermelde personen is Maresius ook met andere personen 
in contact gekomen , wier namen wij in zijn correspondentie ontmoeten, doch 
het blijkt niet dat dit contact van duurzamen aard is geweest . 271 ) 

9 ~ Beroep naar 's Hertogenbosch. 

Maresius heeft het een gunstige beschikking Gods gevonden, 272 ) dat de 
kerk van 's Hertogenbosch den 29sten Januari 1636 een beroep op hem uit~ 
bracht. 273 ) Zonder verwijl heeft hij geantwoord deze roeping te zullen op~ 
volgen; want reeds den 6den Februari werd een bericht in dezen zin, door 
hemzelf zoowel als door zijn kerkeraad, verzonden. 274 ) 

Reeds geruimen tijd tevoren had hij aan Rivet te kennen gegeven , dat het 
hem een weldaad zou zijn deze onaangename plaats, waar hij naar alle kanten 
moest strijden, te kunnen verlaten. Men had hem verteld, dat de heeren van 
den Luikschen kant bij H .H . Mog. pogingen in het werk stelden, om hem uit 
Maastricht verwijderd te krijgen. 275) Het was toen dan ook wel een uiterst 
bena uwde tijd voor hem geweest. 276) Het ergste verdriet heeft hem echter 
bezorgd de houding, welke door den hertog van Bouillon teg enover de 
Gereformeerde kerk werd ingenomen. 

Diens huwelijk met een Roomsche gravin heb ik reeds gememoreerd , even~ 
als de pogingen van Maresius, om den hertog van diens dwaalweg terug te 
brengen. Maresius is daarmee tot het laatste toe doorgegaan. Hij gevoelde 
zich blijkbaar nog steeds verknocht aan den hertog , gelijk hij dan ook zijn 
werk "La chandelle mise sous Ie boisseau par Ie Clergé Romain ". aan dezen 
heeft opgedragen. Bovendien heeft hem daarbij de buitengewone achting. 

268) Verg. bijv. Maresius aan Rivet, 31 Jan. 1635 (zie Bijl. III 16) . 
269) Verg. Maresius aan Rivet, 29 Nov. 1632 (zie Bijl. JII3) . 
270) Verg. Maresius aan Rivet. 31 Jan. 1635 (zie Bijl. III 16) . De brieven van Rivet aan 

Maresius zijn helaas verloren gegaan. Eenmaal schreef Marie Ou Moulin aan Maresius. 
blijkbaar over haar broer Cyrus; verg. Maresius aan Rivet. 8 Sept. 1635 (zie Bijl. III 18) . 
Zie over Marie Ou Moulin. die bij haar oom Rivet ·woonde: H. J. Honders, Rievetus, blz. 
168, n. I. 

27'1) G. Wendelinus schreef aan Huygens (7 Juli 1636), dat hij het vorige jaar te Maas
,richt met Maresius had gesproken over de werken van Scaliger; verg. J. A. Worp, Brief
wisseling van Gonst. Huygens. Il, blz. 174. 

27'2) Verg . Eftigies. p. 149: praesto autem et quasi ex machina fuit Dei servo, his in 
anqustiis co:;stituto, ipsius auxilium. 

273) Verg. Resolutions du Gons. de rEgl. Franch. de Bois Ie ducq. fol. 35 (29 Jan. 1636). 
Zie ook Ultima patientia, 1645, p. 386. 

274) Res. du Gons .• fol. 40-44. Maresius ' brief heb ik opgenomen in Bijl. 111 25. Deze 
brief staat niet afzonderlijk vermeld in mijn lijst van onuitgegeven brieven; evenmin als de 
missives van beide kerkeraden in verband met deze Toeping geschreven. 

275) Verg. Maresius aan Rivet, 21 Juni 1634 (zie Bijl. III 13). 
27ü) Het was kort na de publicatie van het vervalschte M andement. waaruit verwikke

lingen waren ontstaan met de Luiksche heeren, met de stedelijke overheid en met del collega's 
der NederL kerk. Later rezen er weer andere moeilijkheden ; verg. Maresius aan Rivet. 
31 Jan. 1635 (zie Bijl. III 16). 
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welke hij toedroeg aan prinses Elisabeth, gedreven. Gaarne wilde hij haar 
het verdriet besparen, dat haar zoon naar de Roomsche kerk zou overgaan . 
Hij bemerkte echter, dat geen moeite mocht baten. De jonge hertogin bleek 
voor geen overtuiging vatbaar te zijn. 277) Toen de geboorte van een kleine 
prinses te wachten was, 278) verklaarde Maresius zich bereid , om het kind 
terstond na de geboorte te doopen; hij wilde op die manier aan de scrupules 
van Madame tegemoet komen. Heel wat verhandelingen zijn na deze be
spreking nog gevolgd. Maar ten slotte bleek, dat het kind, reeds twee of 
drie dagen na de geboorte, door een priester was gedoopt; en Maresius moest 
aan Rivet melden, dat dit met toestemming des hertogs was gebeurd. De 
man was verloren, oordeelde Maresius toen. 279) 

Hij wist nog niet, dat de hertog reeds eenigen tijd tevoren in het geheim 
den beslissenden stap had gedaan. Hij vreesde toen alleen, dat de aansluiting 
bij Rome wel niet lang meer kon uitblijven; en hij wilde liever sterven dan 
zoo iets te moeten meemaken. 280) 

Dit vooral is, volgens zijn eigen verklaring, de oorzaak geweest, dat hij 
Maastricht heeft verlaten. 

V ragen wij naar de beteekenis van Maresius' arbeid in deze stad, 281 ) 

dan kan ik volstaan met een verwijzing naar het getuigenis, dat de kerke
raad van Maastricht zelf omtrent hem heeft afgelegd. Slechts noode zag 
de kerkeraad hem heengaan . Hij had gewichtige en trouwe diensten be
wezen niet alleen voor de institueering en den opbouw der kerk in 
Maastricht zelf, maar ook aan de kerken op het platteland. Moedig en 
ijverig had hij de tegenstanders der waarheid bestreden. Hoe gaarne zij 
hem in zijn dienstwerk hadden willen behouden, zoowel vanwege zijn 
leer als om zijn leven en den voortreffelijken en eerbaren wandel van 
hem en de zijnen, zij durfden toch de voortzetting van zijn arbeid niet langer 

277) Verg. Maresius aan Rivet, I Maart 1634 (zie Bijl. III 11); 21 Juni 1634 (zie Bijl. 
UI 13); 11 Oct. 1634 (zie Bijl. III 11); 13 Dec. 1634 (zie Bijl. III 15) . 

278) Het huis de Bûlioen, waar Peter de Bitter had gewoond, werd door den magistraat 
van Maastricht, in verband met deze gezinsvermeerdering, aan den Gouverneur ter be
schikking gesteld; verg. Raadsnot. Maastr., 30 Oct. 1634. 

279) Verg . Maresius aan Rivet, 2 Mei 1635 (zie Bijl. III 17); 8 Sept. 1635 (zie Bijl. III 18); 
60ct. 1635 (zie Bijl. III 20) . 

.280) Verg. Effigies, p. 119: Unde saepius optavit prius mori, quam cerneret illum Prindpem 
sacra pontificia publice frequentantem: Nam tamdiu spe rabat posse eum retineri, etsi iam 
palam à nostris Coetibus abstinentem. quamdiu ilium Rubiconem nondum superaverat. 
Zijn publieke overgang naar de Roomsche kerk vond plaats in 1637; verg. H. J. Allard in 
Studiën, 1877, bl. 48. Zie ook Bull. du Prot. franç .. XVIII. p. 94 s. De hertog van Bouillon 
is nog tot 1641 gouverneur gebleven; toen werd hij door de Staten-Generaal vervallen ver
klaard van "alle de chargien ende ampten"; verg. Ten Raa en De Bas, Staatsche Leger, IV, 
blz. 122. 

281) Maresius geeft van zijn arbeid te Maastricht deze saamvatting: post fere 4 alios 
(sc. annos) transactos in Ecclesia Reformata Christo colligenda, lingua et stylo, voce et 
calamo. Trajecti ad Mosam et in locis vicinis; verg. Oratio inaug., 1643 (ongepag.); en 
Ultima patientia, 1645, p. 395: per mûle labores et difficultates, quibus tarnen Deus affatim 
benedixit. Het beeid dat eh. Rahlenbeck, Le Protest. dans. les pays de Limbourg, p. 35, 
van Maresius geeft als "Ie savant Ie plus modeste. l'homme Ie plus doux et Ie prêtre Ie plus 
tolérant qu 'il fût possible de rencontrer", is niet heelemaa l getrouw te noemen. 
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eischen. Dit zou van ondankbaarheid getuigen. 2 82) Ook wilde men bedacht 
zijn op Maresius ' veiligheid en rust. 283) 

Zoo hebben Maresius en de zijnen in den loop der maand Maart van Maas
tricht afscheid genomen. 

282) Verg. De kerkeraad van Maastricht aan dien van 's Bosch. 6 Febr. 1636, in: Res. 
du Cons. de Bois Ie ducq. foJ. 43, 44. Verg. ook A. C. Duker, Gisb. Voetius. 11, blz. 104. 
noot 4; Duker spreekt daar ten onrechte van dit schrijven als bij Maresius' vertrek afgegeven. 
Het testimonium ten afscheid was gedateerd 12 Maart 1636; verg. Maresius, Ult. patientia. 
1645, p. 386. 

283) Verg. Effigies. p. 149: quo consuleret (sc. Ecclesia Mosae-trajectensis) eius quieti 
et securitati, quam vix amplius apud se sperare poterat. 

Maresius 10 



HOOFDSTUK V I 

PREDIKANT-HOOGLEERAAR TE 's HERTOGENBOSCH 

- Roeping en Bevestiging. 

De Waalsche kerk van 's Hertogenbosch was gedurende den korten tijd 
van haar bestaan niet gelukkig geweest met haar predikanten. De eerste 
stoot tot haar institueering was in 1630 uitgegaan van den gouverneur, eenige 
magistraatspersonen en garnizoensofficieren, 1) en dezen hadden den door 
hen begeerden predikant, feitelijk tegen den zin der synode in, gekregen. 2 ) 

Deze, Mardochee Suffren geheeten, wiens staat van dienst niet bepaald loffe
lijk schijnt geweest te zijn, 3) had door ziekte weinig kunnen uitrichten. 4 ) 

Na diens dood was de proponent Daniel CasteL die te Sedan, mee onder 
Maresius, had gestudeerd, 5) in zijn plaats gekomen. 6) Hij had de zaken 
goed aangepakt, 7) doch, zwak van gesteL was hij reeds in 1635 overleden. 8) 

Zoo moest de kerkeraad naar een nieuwen predikant omzien. Had men 
aanvankelijk het oog gericht op Samuel de la Rivière 9) uit Delft , toen bleek 
dat deze van zijn consistorie wel geen ontslag zou kunnen krijgen , besloot de 
kerkeraad op den Nieuwjaarsdag van 1636, om in Maastricht te informeeren, 
of zulks met Maresius, van wiens "inclination" men door kapitein Saugey 10) 

verzekerd was, misschien wel het geval zou zijn.] 1) Op welke wijze dit 

1) Verg. Livre Syn., I. p. 355. 
2) De synode wilde aan de kerk Lazare Bayard. die nog steeds zonder gemeente was, 

hebben toegewezen; zij achtte de op Suffren uitgebrachte roeping niet wettig; met hand
having harer bezwaren, erkende de synode van Dordrecht (April 1631) dezen tenslotte als 
predikant van 's Bosch; verg. Livre Syn .• I. p. 355, 357, 359, 364. 365. 

3) Zie boven. blz. 100. noot 153. 
4) Verg. Livre Syn .• I, p. 367, 370, 372, 373. 
ro) V erg. boven. blz. 94, noot 97; en Effigies. p. 149: ei succedens qui non ita pridem 

Sedani , suus et hospes et discipulus fuerat .... et quem filii instar semper dilexera t. 
G) V erg . Livre Syn .• I , p. 375 (syn. van Kampen, April 1633). D e synode van Vlissingen 

(Sept. 1632) had hem reeds aangewezen. om te 's Bosch hulpdiensten te verleenen; verg. 
l.c .• p. 373. 

7) Hij is begonnen met het aanleggen van een Acta-boek enz .• wat door zijn voorganger 
blijkbaar was verzuimd. 

8) Ter synode van Den Haag (Sept. 1635) was hij nog aanwezig. verg. Livre Syn .• I. 
p. 390. Over zijn zwakke gezondheid verg. Maresius. Ultima patientia. p. 348. 

9) Ook genoemd Samuel de Le(s)cherpiere. 
10) Deze was toen oud-ouderling. 
n) Verg . Reso/. du Cons. de rEgl. Franeh . de Bois Ie dueq 1633- 1648. 1 Janv. 1636. 

Zie ook eoll. Mirandolle (Bibi. Wall ., Leiden). Onvoldoende zijn de door Duker gebruikte 
Extraits des aetes du eons. de l'égl. Wall . de Bois Ie Duc par J. L. Roulet (Bibi. Wall .. 
Leiden) . 
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besluit werd uitgevoerd, is mij niet gebleken, doch het resultaat was, dat 
ter vergadering van den 29sten Januari. 12) waartoe ook de oud-leden waren 
uitgenoodigd . 13) uit de voorgestelde namen 14) unaniem en met algemeene 
stemmen verkozen werd Samuel de Maretz . ] 5) 

In den beroepingsbrief gaf de kerkeraad te verstaan, dat de beide vorige 
predikanten vooral door een tekort aan lichamelijk~ kracht niet zulke soliede 
grondslagen hadden kunnen leggen als zij zelf wel wenschten. en dat naar 
zijn oordeel niemand anders zoo gelukkig op die geringe grondslagen zou 
kunnen voortbouwen als iemand gelijk Maresius, die elders in de kerk Gods 
met zooveel vrucht had gearbeid. waarvan de resultaten tot in 's Hertogen
bosch toe merkbaar waren geworden. 16) 

In gelijken geest werd eveneens aan den kerkeraad van Maastricht ge
schreven, 17) met verzoek Maresius vrijheid te wiJlen verleenen om het ambt, 
waartoe hij wettig was geroepen, vriendelijk genoodigd en vurig verlangd, 
te aanvaarden. 

Uit Maastricht kwam spoedig een gunstig bescheid. Maresius wilde de 
roeping opvolgen, in de hoop dat zij mocht dienstbaar zijn aan de bevordering 
van Gods glorie. aan de verheffing van Zijn waarheid en aan den opbouw 
Zijner kerk. Hij wees er op, dat het noodig zou zijn de toestemming van 
H .H . Mog. te vragen, op wier autoriteit hij indertijd te Maastricht was op
getreden. Hij twijfelde niet. of deze zou verleend worden. Daarom hoopte 
hij . indien een geschikte gelegenheid zich voordeed , al vast naar Den Bosch 
over te komen. 18) 

Maresius heeft aan dit voornemen inderdaad uitvoering gegeven . want den 
20sten Maart kon men ter kerkeraadsvergadering constateeren, dat hij in 
de stad was gearriveerd. 19) Besloten werd hem de aggreatie van H .H. 

12) De kerkeraad oordeelde "que Ie tem ps de deux mois a pu suffire aux pasteurs qui 
ont desire d 'etre ouis"; ve rg. Res. du Cons .. fol. 35 (29 Janv. 1636). 

la) Verschenen waren twee leden van den ouden kerkeraad: De Saug ey en Abram 
Jeunoste, en van den kerkeraad zelf: de ouderlingen Zuerius en Ruysch. alsmede de 
diakenen Lautier. Morel (I). Gaul (I) ier en Desormeaux. 

14) Dit waren De la Rivière. De Maretz. De la Grève, M arechaI. Jennin, De H eer, 
a IJen door de gemeente gehoord; verder Sodon, Du Moulin, M arin. Trelca t en Hamer. die 
door hun vrienden waren aanbevolen. 

15) Verg . Res. du Cons., fol. 35 (29 Janv. 1636) : par unanimité et conformité de toutes 
les voix. Den volgenden dag werd het beroep door schepenen geapprobeerd , die hem "mede 
zeer hadden hooren prijsen ende veele goede geruchten van den selven hadden verstaen over 
sijne treffelijcke gaven ende vromicheyt des levens, verg. Extract uit Reg. der Resol. van 
Schepenen. M ercurii 30 Jan. 1636 (Res. du Cons. , fol. 36) . 

l il) Verg. Res. du Cons., fol. 37, 38. De brief was opgesteld door Zuerius. ve rg. Maresius. 
U/tima patientia, p. 348. 

17) Verg . Res. du Cons., fol. 38, 39: Une Eglise nouveJlement née, deja deux fois privée 
de ses pasteurs si débiles de corps que leur disposition n'aurait pu suffire à J'exigence d'une 
Eglise etablie en toute perfection. 

18) Verg. Maresius aan den kerkeraad. 6 Febr. 1636; copie van dit schrijven is opge
nomen in Res. du Cons., fol. 40-42 (zie Bijl. III 25). Bij dit schrijven was tegelijk gevoegd 
de acte van approbatie door den kerkeraad, verg. A cte envoyé par l'Eglise de Maestricht, 
6 Fevr. 1636 (copie aldaar, fol. 43, 44) . Zie verder boven, blz. 144 v .. 

19) Verg. R es. du Cons .. fol. 45. Zie over zijn arbeid te 's Bosch Effigies, p. 149-151. 
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Mog. 20) over te reiken, en tevens hem te verzoeken om den eerstvolgenden 
Zondag wanneer het Paschen zou zijn, te preeken en het Avondmaal te be
dienen. 

Twee dagen later kwam het consistorie opnieuw bijeen, in welke vergade
ring Maresius voor het eerst tegenwoordig was; 21) en 's daags daarna heeft 
hij den predik dienst waargenomen. In de eerstvolgende kerkeraadsvergade
ring, op den 27sten Maart, werd genotuleerd, dat hij "a pris possession et 
continue l'exercice du St Ministere". 22 ) 

De eigenlijke bevestiging in zijn ambt kon echter niet eerder plaats vinden 
dan na approbatie door de synode , welke van 9 tot 15 April vergaderde te 
Utrecht, en waar Maresius nog zitting had als afgevaardigde van Maastricht. 
De synode wees tot bevestiger aan den predikant van Delft , Samuel de 
Lecherpiere. 23 ) Den 18den Mei heeft deze zich van zijn opdracht gekwe
ten, 24) bij welke gelegenheid hij in "robbe" preekte. De kerkeraad keurde 
goed, dat ook Maresius ditzelfde gewaad, immers " un habit de bienséance 
et plus convenabie à l'honneur du Ministre" , zou gebruiken. 25) 

Wat zijn tractement betreft, dienomtrent werd, in verband met een inge
komen rekwest van "de beleyders der Fransche kercke binnen 's Hertogen
bosch", door H .H. Mog. bepaald, 26 ) dat men aan Maresius zou toeleggen 
de som van 900 gulden, vermeerderd met 200 gulden voor huishuur, te be
talen per kwartaal. terwijl hem jaarlijks de reeds in Maastricht genoten extra
ordinaire toelage van 150 gulden bleef toegekend, 27) als ook bij eventueel 
overlijden de jaarlijksche uitkeering van 100 gulden voor zijn weduwe. Ook 
de kosten van transport uit Maastricht naar 's Bosch zouden hem op declaratie 
worden vergoed. 28) 

20) Verg . Res. S.G., 11 Maart 1636: .... aggreeren ende consenteren haar Hooch. Mooch. 
dienvolgens dat hij .... by het toecomende synode werde bevesticht. Het schrijven van den 
kerkeraad aan H.H. Mog. was gedateerd : 28 Februari. 

21) Res. du Cons., fol. 45 (22 Mars 1636) . In deze vergadering werden naar de synode 
van Utrecht gedeputeerd de ouderlingen Zuerius en Ruysch. 

22) Res. du Cons., fol. 46. Besloten werd aan Marechal. die gedurende drie maanden hulp
diensten had bewezen, een bedrag van f 50 uit te keeren . Zie ook Effigies, p. 149: ipso 
Paschatis die Ministerium suum ibi est auspicatus. 

23) Verg . LilJre Syn" 1. p. 396. 
24) De kerk had aan den bevestiger voor kosten te vergoeden f 18 : 5; verg. Dure Syn" 1. 

p. 401 , 406, 408. 
25) Res. du Cons., fol. 47. De la Rivière was gewoon deze robe te dragen, gelijk ook 

Maresius te Maastricht; die gewoonte bestond ook "en presque toutes les eglises reformées 
et notamment en France, à Genève, à Sedan etc .. " Naar het schijnt, was dit in 's Hertogen
bosch tot dusver niet het geval geweest. Verg. ook A. C. Duker, Gisb. Voetius. H, blz. 104, 
noot 4, die denkt aan een toga. In de Collo Mirandolle (Bibl. Wall., Leiden) wordt echter 
opgemerkt: "rok, geen toga." 

26) Res. S.G., 30 Aug . 1636. 
'.17) De uitkeering hiervan moest geschieden door den ontvanger der geestelijke goederen 

te 's Bosch, en wel met ingang van Maresius' vertrek uit Maastricht. 
'.18) De Raad van State heeft den 1sten Nov. 1636 gedepescheert ordonnantie op syne 

declaratie van syn transport van M. nae den Bosch." De Raad achtte het meer "tot mesnage 
voor t' landt," als voortaan een vast bedrag voor het transport werd toegelegd. Ook maakte 
hij bij H .H. Mog . bezwaar tegen het bedrag van 100 gulden, aan Maresius ' weduwe toe-
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2 - Als predikant. 

Na de reductie der stad was aan de Waalsche gemeente de St Annakapel 
als kerkgebouw toegewezen. 29 ) De kerkeraad had. met behulp van subsidie 
der overheid. zorg gedragen. dat er eveneens een consistorie was verrezen. 30) 

Op deze plek heeft Maresius een gewichtig deel van zijn taak verricht . 
bestaande in het leiden der kerkeraadsvergaderingen. welke geregeld eIken 
Donderdag werden gehouden . De leden van dezen kerkeraad behoorden 
niet tot de minst edelen . Wij ontmoeten . voor en na. onder de ouderlingen 
Jacques Zuerius. raad der stad en ontvanger van Brabant; J. Ruys(ch) . com
missaris van de monstering van het garnizoen ; Otto Copes. ontvanger der 
verponding . raad en gezworene der stad ; Jan van der Meulen en André de 
Fresne. schepenen; Mr Johan Gans. eerste pensionaris ; 31) terwijl de dia kenen 
vaak uit den kring der militairen werden genomen. 32 ) Waarschijnlij k heeft 
deze samenstelling ook een vrij getrouwe weerspiegeling gegeven van het 
beeld der gemeente zelf . 33 ) 

Er ging van Maresius krachtige leiding uit . en over het algemeen heeft het 
in den kerkeraad aan eendrachtige samenwerking niet ontbroken. Deze een
dracht trad aan den dag bij moeilijkheden van persoonlijken en za kelijken 
aard. waarin Maresius werd gewikkeld. en welke in ander verband nog onze 
aandacht zullen vragen. 34 ) 

Ten opzichte van die leiding wijs ik vooral op twee aangelegenheden. De 
eerste raakt den Catechismus en de onderwijzing van de jeugd der gemeente 
in dien Catechismus. In de vergadering van den 19den Juni 1639 kwam ter 

gezegd. terwijl dit bedrag gewoonlijk slechts 50 gulden was. H .H . Mog . antwoordden echter. 
dat het hier betrof een exceptioneel geval : wat Maresius indertijd bij diens komst in M aastr. 
was toegezegd. kon hem thans niet worden "ontset" '; verg . Res. S .G ., 21 Nov. 1636. 

29 ) Verg. W . Meindersma. Geref. gem. te 's Bosch, blz. 139. Zie ook D e Lescherpiere aan 
Des M arets, 25 Sept. 1642 (in : Ma resius. Ult. patientia, p. 362) : Vous prechez à Saincte A nne. 
moy à Saincte Agathe. 

30 ) V erg . R . A. van Zuylen. Stadsrek., II. blz. 1390 (26 Sept. 1634) ; aan Ou C astel 
f 200 subsidie "om een plaetsche tot haer consistoriael vergaderinge te maecken"; en blz. 1399 
(8 Jan. 1636) : aan den kerke raad der Fransche kerk " tot vervaIlingh van oncosten gedaen 
in het opmaecken vande consistorie" 141 guld. 7 st. - 27 Maart 1639 werd Maresius ge
autoriseerd. om aan Zuerius in den Haag te schrijven. dat deze den Raad van State zou 
verzoeken een gratificatie van 150 of 200 gulden voor herstellingen aan het kerkgebouw; 
verg . Res. du Cons .. fol. 72. 

31 ) De namen der ouderlingen worden genoemd voor in de R esol. du Cons. ; daar wordt 
als ouderling nog genoemd: De Brasselay. V erg . ook Res. dll Cons., fa!, 68 (9 Janv. 1639) . 
Z ie A. C. Duker. Voetills, II blz. 92. noot 6. Ter syn. van Rotterdam (April 1642) ver
scheen als ouderling Jan W estinchoven. 

:12) Ik noem den kwartiermeester Desormeaux en den sergeant M atthieu de Vicquema nd. 
D iaken waren voorts David Lautier. Nicolas Gaulier. Abraham Jeunaste en Rouzieres. 

33 ) V erg . M a resius. Concordia discors, 1642. I. p. 235. Hij onderscheidt in zijn gemeente 
Franschen. W alen en N ederlanders ( .. plurimos Belgas. nostrae Civitatis primarios homines" ). 
Misschien is in dezen van belang een aanteekening bij R. A . va n Zuylen. Stadsrek ., II . blz. 
1399 (23 Juli 1636): aan Willem Weelingh voor 8 kussens. door Heeren Schepenen ge
maakt voor fransche kerk. 31 guld. 7 st. 2 ort. Mogen wij hieruit opmaken. dat deze heeren 
zich. na Maresius' komst. bij de W aalsche kerk hebben aangesloten? 

34 ) Bedoeld zijn de kwestie-Chabanes (1639 ) en de kwestie-Z uerius (1642). 
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tafel een boekje, getiteld: Le Fondement de la vraie Religion . 35 ) Schrijver 
er van bleek te zijn de voorlezer Daniel Sa uvé , 36 ) die het buiten voorkennis 
van den predikant had gepubliçeerd. Het laatstvermelde feit werd terstond afge~ 
keurd; en na gedaan onderzoek gebeurde dit eveneens met de publicatie zelf , 
zoowel om den vorm als vanwege de in het boekje vervatte zaken , welke niet 
geheel in overeenstemming bleken te zijn met de belijdenis . Vandaar het besluit , 
om het geschrift te supprimeeren . 37) Bij deze nega tieve uitspraak is het 
echter niet gebleven. Anderhàlf jaar la ter a lthans droeg de kerkeraad aan 
Maresius de samenstelling van een verkorten catechismus op. 38 ) N a 
veertien dagen kon deze het resultaat van zijn a rbeid reeds toonen. De 
kerkeraad nam er kennis van, en besloot het " kort begrip" te laten drukken 
met aan den kant de passages uit de Heilige Schrift , welke als bewijsplaatsen 
moesten dienen . 39 ) Den lOden Juni 1641 was het boekje gedrukt. 40 ) Voor~ 
taan zou deze verkorte Catechismus op elken eersten Zondag der maand, 
na de namiddagsche predikatie, voor de jeugd worden uitgelegd. 41 ) 

In die vergadering van den 6den Januari 1641 werd nog een ander gewichtig 
besluit genomen, om n .l. bij de aanstaande synode een voorstel in te dienen 
dat invoering van den Heidelbergschen Catechismus beoogde. 4 2 ) Naderhand 
schijnt men op dit besluit te zijn teruggekomen; want ter synode is dit punt 
omstreeks deze jaren niet aan de orde geweest. Mogelijk is daarvan oorzaak 
geweest de correspondentie, welke de kerkeraad met de kerken van Amster
dam en Dordrecht heeft geopend. 4 3 ) Kan ik over het preciese verloop dezer 
onderhandelingen niets mededeelen, 44 ) wel weten wij uit een aan bedoelde 
brieven toegevoegde memorie de redenen, waarom de kerkeraad, onder voor
gang van haar predikant, zoo sterk wilde aandringen op het in gebruik nemen 
van den Catechismus der Nederlandsche kerken. 4 5 ) De aangevoerde gron-

35 ) De volledige titel was: Le fondement de la vraie religion ou lntroduc fion de la jeu nesse 
en la crainte de Dieu, avec I' exercice de la prière. par D. S . B. A . Bosleduc par Jean va n 
Turnhout, 1639. 

36 ) Zie over hem De Haas. Bossche S cholen. blz. 174. en Register. 
37) Res. du Cons .. fol. 76. 
38 ) R es. du Cons .• fol. Ii1 (6 Janv. 1641) : un abbrege du Catechisme ordinaire des Eg!. 

de ces Pays bas en sorte que distribué en douze sections on Ie puisse recourir tous les a ns 
en l'institution de la jeunesse. Deze zaken werden beha ndeld door den ouden en nieuwen kerke
raad gezamenlijk. 

30) Res. du Cons .• fol. 112 (20 Janv. 1641) . 
40 ) Hiermee moet bedoeld zijn het werkje. dat voorkomt in mijn lijst onder nr 24. 
41 ) R es. du Cons .• fol. 119. In de daaropvolgende maand zou met de uitvoering worden 

begonnen. Z ie voor een dergelijke catechisatie der kinderen. welke door de kerk van Utrecht 
werd voorgesteld aan de syn. va n Dordrecht (1624) : Dvre Syn .. 1. p . 314. 

42) R es. du Cons .. fol. lIl. In de W aalsche kerken was men gewoon den Catechismus van 
Genève te gebruiken; zie boven. blz. 121. 

43) M a resius schreef over deze aangelegenheid aan A ndreas Colvius; naar aanleiding van 
diens antwoord bracht hij de zaak ter sprake in den kerke raad. w elke daarna bij het con
sistorie te Dordt en te Amsterdam (waar Hotton predikant was) aandrong. om het punt ter 
synode mede aanhangig te maken ; verg. Res. du Cons .. fol. 112 S.S .. 

44) Mogelijk zou een onderzoek in het archief der W aalsche kerk te Amsterdam of te 
Dordrecht nog eenig resultaat opleveren. 

~ 5 ) R aisons qui semblent requerir que Ie Cafech . ordinaire des Eglises flamendes, s'ex 
plique aussi desormais es nostres (copie) ; verg. Res. dll Cons., fol. 11 4-1 17. 
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den zijn: 10 H et was volgens art. 68 der K.O. verplicht; wel had het den 
schijn, alsof de nationale synode van Dordt de zaak in de vrijheid der 
Waalsche kerken had gelaten, doch dit was waarschijnlijk een gevolg daar
van geweest, dat de Waalsche afgevaardigden dienomtrent geen instructies 
hadden gehad ; 46) 2 0 het vloeide voort uit de eenheid met de Nederlandsche 
kerken, met welke alleen verschil in taal bestond; 3 0 het kon nuttig zijn 
tegenover diegenen , die de Waalsche kerken een "mauvaise affection" toe
droegen; 4 0 het zou gemakkelijk zijn voor wie beide talen kenden en zich 
aansloten bij de Walen, 47) evenals voor hun kinderen , die anders twee 
Catechismussen moesten leeren; 48) 5 0 de Heidelbergsche Catechismus was 
bovendien methodischer, duidelijker, beknopter en beter ingedeeld dan die 
van Genève, terwijl men in Genève zelf van den laatste niet meer gebruik 
maakte, en Calvijn ook met de opstelling er van dergelijke oogmerken niet 
zou hebben nagestreefd. 49 ) 

In de tweede plaats acht ik voor de leiding in den kerkeraad kenschetsend 
het besluit, waarbij de kerkeraad een regeling trof voor den arbeid der dia
kenen . 50) De gemeente werd daartoe in 4 wijken verdeeld. Elke week zou 
één der diakenen bij beurten den predikant in zijn wijk rondleiden , om dan te 
informeeren naar de armen, die er waren, naar den toestand der gezinnen en de 
gesteldheid der consciëntien "au fait de la pieté envers Dieu et la paix envers 
les prochains," naar de zieken, om dezen te troosten , naar degenen , die niet 
ten Avondmaal aangingen, alsmede naar de papisten, met wie men wellicht 
toenadering zou kunnen zoeken. 

Aan organiseerend talent ontbrak het Maresius niet. Want er is geen 
twijfel aan, of hij heeft in dit alles de leidende rol vervuld. 

De broeders der Nederlandsche kerk hebben zelfs gemeend, dat hij bij 
dat leiding-geven wel wat al te ambitieus optrad. De Walen besloten namelijk 
deputaten te zenden, om van den Hollandschen kerkeraad te verzoeken uit
voering van artikel 52 der Kerkenordening: dat eenmaal in de maand afge
vaardigden uit de twee kerkeraden zouden vergaderen, om samen te hande
len over zaken, beide kerken belangende, en over de bevordering der refor
matie in de stad. 51) Maar op dezen voorslag volgde geen betuiging van 

.Hl) Wel was er een gravamen omtrent deze zaak van de Zuidhall . synode; verg . 
H. H. Kuyper, Post-Acta, blz. 428, 466. 

47) Zoo waren er te 's Bosch blijkbaar verscheidene; verg. boven. blz. 149, noot 33; en 
Livce Syn. 1, p. 409 . 

. 18) Les petits enffans qui sont nourris de deux differens laits ne sen trouvent pas si bien, 
verklaart Maresius. 

49) De laatste grond luidt letterlijk aldus: I! est certain que Ie Cat. du pays bas est plus 
methodique, plus clair, plus court, mieux partagé en ses sections que celuy de Geneve, ou 
les responses sant souvent de Ouy, de Voire, de non, d'I! est aussy desquelles les enffans 
qui les apprenent ne retirent aucune instruction; les matieres aussi y estant confuses, et par 
fois les loquutions et expressions asses rudes, comme Ie scavent tous ceux qui )'ont couru 
et exposé plus d'une fois : Aussi Geneve elle mesme nexplique point ce Catechisme, et Mr Cal
vin Ie composa co mme un oeuvre tumultuaire. en grand haste, sans penser quj) deubt jamais 
obtenir Ie rang en J'Eglise que nous luy avons jusques a present donné. 

50) Res. du Cons .. foL 109 (26 Dec. 1640). 
51) Res. dil Cons .. foL SS (22 Oct. 1637) . 



152 PREDIKANT-HOOGLEERAAR TE 's HERTOGENBOSCH 

hartelijke instemming. Integendeel. de predikanten Henricus Conradi en Isaac 
Valckenarius, 52) die tezamen met ouderling Rozaeus , in opdracht van hun 
kerkeraad, den 28sten Januari 1638 temidden der Waalsche broeders ver~ 
schenen, deelden mee dat aan den geuiten wensch niet zou worden vol~ 
daan, 53) hoezeer zij overigens bereid waren tot goede en broederlijke confe
rentie. De kerkeraad legde zich hierbij neer, 54) ook zijnerzijds belovende 
correspondentie van broederlijke en Christelijke liefde. Maar hij achtte het 
tevens noodig, ter wegneming van kwade vermoedens, welke aan Neder~ 
landsche zijde gerezen waren omtrent Maresius' bedoeling, als zou deze door 
die correspondentie zich macht over hen hebben willen aanmatigen, den 
anderen broeders te verzekeren, dat hier in het geheel geen sprake van was. 
Maresius , zoo luidde de verklaring, was slechts begeerig ook hun te gunnen 
het profijt van het geringe talent, dat hij van den Hemel had ontvangen, tot 
bevordering van Gods eer en tot wasdom Zijner kerk. 55 ) 

In de practijk heeft de toegezegde correspondentie heel weinig beteekend. 
De omstandigheden hebben zelfs geleid tot een gespannen verhouding, ten~ 
gevolge van het geschil over de Lieve~Vrouwe~Broederschap, dat nog ter 
sprake komt. 

De officieren van het Engelsche garnizoen zijn tot Maresius gekomen met 
de vraag, of zij nog wel langer den dienst van hun predikant, Dennis ge~ 
heeten, mochten gebruiken, daar deze verklaard had het met de Dordtsche 
besluiten niet eens te zijn. Maresius legde deze kwestie aan zijn kerkeraad 
voor, want Dennis had beloofd het advies der Fransche en Nederlandsche 
kerkeraden te zullen opvolgen. 56) Van een onderling overleg tusschen beide 
consistoriën blijkt echter niets. De Walen verklaarden, dat Dennis niet mocht 
gehandhaafd worden; wel zou er geen bezwaar tegen zijn, om nog eenig 
geduld te oefenen, totdat een ander predikant was beroepen. Dennis moest 
dan beloven, om over de kwesties in geding te zwijgen. Door deze gedragslijn 
te volgen, zou men alle opschudding onder de tegenstanders kunnen ver~ 
hinderen. 57) 

52) Verg. A. C. Duker, Voetius, I1, blz. 98, noot 4. 
53) Res. du Cons. , fol. 60. Het heette, dat bedoelde correspondentie weinig in practijk werd 

gebracht, en dat die K. O. door hen, Nederlandsche predikanten, niet was onderteekend (!); 
voorts dat de Waalsche syn. van Zierikzee (Sept. 1628) de observatie van genoemd art. 52 
had afgeslagen, en verboden over deze aangelegenheid een particulier reglement te maken. 
Verg . Dure. Syn .. I. 339, 340. 

54) Res. du Cons., fol. 61 s .. Opgemerkt werd nog , dat de syn. van Zierikzee de zaak in 
de vrijheid der kerken had gelaten en het treffen van bijzondere regelingen niet had ver
boden, mits men daarbij bleef binnen de grenzen der K.O. De zaak werd belangrijk genoeg 
geacht, om haar ter synode (Dordrecht, April 1638) te brengen. Deze synode antwoordde 
in gelijken zin als de kerkeraad had uitgesproken; verg. Dure Syn., I, p. 409. 

55) Res. du Cons., fol. 62: . . .. quesloigné de toute ambition jamais son intention navoit 
este de vouloir conduire les autres, comme superieur, mais plustost de se remettre a leur 
conduitte, et leur permettre la dispensation du petit talent quil peut avoir receu du Ciel pour 
l"avancement de la gloire de Dieu et laccroissement de son Eglise. Men proeft er Maresius 
zelf uit als den opsteller van het stuk. 

56) Res. du Cons., fol. 75 (16 JUin 1639). 
57) Ter syn. van Delft (Sept. 1641) deelde Maresius mee, dat de Eng. en Schotten be-
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Met die tegenstanders werden natuurlijk de Roomschen bedoeld. Dat ook 
aan de Paapsche stoutigheden aandacht werd geschonken . spreekt vanzelf . Z oo 
werd Maresius tezamen met ouderling Ruysch gedeputeerd. om bij den 
magistraat hun beklag in te dienen over de superstitiën bij begrafenissen 
waardoor aan de Gereformeerden ergernis werd gegeven. 58 ) Ook moesten 
zij wijzen op het doen der begijnen . die kleine kinderen wegnamen met de 
bedoeling om hen vervolgens in de Roomsche religie op te voeden. 59 ) Het 
resultaat was. dat inderdaad bedoelde superstitiën werden verboden . 60 ) 

Wat Maresius verder in zijn kwaliteit van Dienaar des Woords heeft 
verricht . valt in weinige woorden te vertellen. Zelf deelt hij mee. iedere week 
gewoonlijk driemaal te hebben gepreekt. 61 ) Ook mogen wij aannemen. dat 
hij zijn pastoralen arbeid getrouw heeft waargenomen. Soms heeft hij ook 
met Roomschen aanraking gehad . welk contact niet zonder vrucht is ge
bleven . 62 ) 

3 - Ter synode. 

Als predikant van 's Hertogenbosch heeft Maresius . anders dan gedurende 
zijn verblijf te Maastricht. de synodale vergaderingen geregeld kunnen bij
wonen. Eenmaal heeft hij haar wegens ziekte moeten verzuimen. 63 ) Verder 
heeft ook de synode van Middelburg (Sept. 1636) de gedeputeerden uit Den 
Bosch niet in haar midden gezien . doordat dezen te laat bericht ontvingen 
van de reisgelegenheid over Den Briel. waarvan de deputaten uit Holland 
gebruik maakten in verband met de gevaren . welke aan den tocht over Ter 
Veere verbonden waren. 64 ) 

Afgedacht van deze bijzondere omstandigheid bestonden er in 's Hertogen
bosch toch al bezwaren vooral tegen die najaarsvergadering . 65) welke veelal 

roepen hadden Elie D elmé; verg . D vre Syn . I . p . 432. Zie over den laatstgenoemde ook 
Maresius aan Rivet, 7 Jan. 1643 (zie Bij!. III 52) . 

58 ) Gedacht werd inzonderheid aan wat 3 dagen te voren gebeurd was aan het graf van 
de overleden zuster van Dr Rombaux. 

59 ) Res. du Cons .• fo!' 54 s. (22 Oct. 1637) . Zie ook J. C. A. Hezenmans. 's Bosch van 
1629 tot 1798, blz. 68. 

GO) Verg . t. a.p ., blz. 68. Dit verbod werd uitgevaardigd op 9 Nov. d.a.v .. 
61) Verg . Effigies, p. ISO. De weekbeurt werd des Donderdags gehouden. gelijk blijkt uit 

gegevens in de Res. du Cons .• bijv. fol. 166. 
62) Verg . M aresius aan Rivet, 8 April 1638 (zie Bijl. III 32) ; Maresius. Exorcista. 1648. 

p. 48. waar sprake is van een Dominica ner, Hornebekius geheeten. met wien hij te 's Bosch 
had gesproken, en die la ter tot de Geref. kerk overging. In de R esolutions du Cons. is ook 
meermalen sprake van overga ng en uit de Roomsche kerk. Zie ook Dvre Syn., I. p. 428. 

63) N.!. de synode van Vlissingen (Sept. 1638) , waar slechts de ouderling De Fresne ver
scheen ; verg. R es. du Cons., fo!' 65 (29 Aug . 1638) : veu que Ie Sr des Marets affligé de 
maladie et en sa familie et en sa personne ny peut aller . . . . 

64 ) Res. du Cons .. fo!' 50. 51 (13 Sept. 1636) . Dien dag ontv ing Maresius het bedoelde 
bericht uit Dordrecht; men wilde den l4den Sept., een Zondag, gezamenlijk uit Rotterdam 
afre izen. H et ging echter niet dien eigen dag nog te vertrekken, want da n zou er op Zondag 
geen dienaar des Woords zijn om te preek en. 

65 ) Deze bezwaren worden ook in de .. Iettres d 'excuse" genoemd. T egen het houden 
va n twee synodale vergaderingen per jaar rezen wel vaker bezwaren. a ls bijv. van de zijde 
der Middelburgsche kerk; w elke bezwaren door Goeters worden toegeschreven aan indepen
dentistische invloeden; verg. W . Goeters, V orbereitung des Piet .• S . 36 f. 
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ongeveer mid-September werd gehouden. Dit was juist het gewone tijdstip 
voor den rondgang in de gemeente met het oog op het Avondmaal. Bovendien 
werd op den 17den September steeds de reductie der stad herdacht. Weigerde 
de synode over te gaan tot den maatregel, om voortaan alleen in het voorjaar 
bijeen te komen , gelijk door 's Hertogenbosch was voorgesla gen, 66) men 
kwam die kerk in zooverre tegemoet, dat de synode in het vervolg meer in 
het begin van September vergaderde. Een andere moeilijkheid, verband hou
dende met het hooge bedrag aan reiskosten , werd uit den weg geruimd door
dat de synode zich schriftelijk tot den Bosschen magistraat richtte met het 
verzoek. den afgevaardigden ter synode hun reiskosten te willen vergoeden , 
gelijk ook elders placht te geschieden. 67 ) 

Eén keer hebben de afgevaardigden geen reis behoeven te doen . Het was 
in April 1641 , toen 's Hertogenbosch zelf als roepende en ontvangende kerk 
optrad. 68) Op uitnemende wijze schijnt zij zich van deze taak te hebben 
gekweten, te oordeelen althans naar het feit dat aan de Heeren der Admirali
teit de beschikking werd gevraagd over een jacht, om daarmee aan de af
gevaardigden der kerken een veilige vervoergelegenheid te verschaffen . 69) 

De laatstvermelde synode heeft Maresius tot haar president gekozen, terwijl 
hij een jaar tevoren te Kampen (April 1640) , scriba was geweest. 70) Eenige 
niet onbelangrijke opdrachten werden in den loop der jaren door de synodes 
hem toevertrouwd. Te Heusden moest hij pleiten voor de beroeping van 
Mareschal door de sinds kort aldaar geïnstitueerde Waal sc he gemeente. 71) 
Ingevolge de opdracht der Goudsche synode (April 1639) begaf hij zich, te
zamen met zijn collega Colvius uit Dordrecht, naar Zalt-Bommel, om aldaar 
een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van institueering eener 
Waalsche kerk. 72) De ter plaatse ondervonden medewerking bleek echter 

.66 ) R es. du Cons .. fol. 49 (11 Sept. 1636) . Men dacht aan de bezwaren ~ooral voor kerken 
met slechts één predikant. Zie Livre Syn .. I, p . 404 (syn. van Leiden; Maart 1636). 

(7) Verg. Dvre Syn .. I. p. 404. Aan dit verzoek heeft de magistraat den 23sten Sept. 1637 
voldaan. Daarna komen in de rekeningen telkens posten voor ter vergoeding der reiskosten 
naar de synode, steeds ten bedrage van 100 gulden ; verg. Van Zuylen, Stadsreken., 11. blz. 
1405, 1416, 1419. 

(8) Toch werd door den magistraat de gewone som uitgekeerd voor de afgevaardigden 
ter syn. " tot soulagement van onkosten bij haer eerw. tot een gratuiteyt toegeleyt"; verg. 
t.a.p., blz. 1421. 

69) R és. du Cons., fol. 117 (21 Mars 1641) . Aan de afgevaardigden ter synode, den predi
kant en ouderling Gans. werd opgedragen "de pourvoir ta nt au lieu de I'assemblée qu'à 
la table co=une et au logement des particuliers". 

70) In deze kwaliteit schreef Maresius een brief aan H .H. Mog., verzoekende goed
keuring van het beroep van Bizou naar Maastricht en een veilig geleide voor Hotton, die 
dezen nieuwen predikant zou bevestigen (Lias Maastr. 1636-1640; Arch. St.-Gen. 5385) . 
Dezen brief heb ik niet vermeld in mijn lijst van onuitgegeven brieven. Over Hottons werk
zaamheden in deze kwaliteit zie Dvre des Actes A , fol. 202 s.s. (Bibi . Wall .. Leiden ). 

71) Verg . Livre Syn., I. p. 404, 406. 415. 
72) S anisson was, zonder machtiging der synode, in Bommel gaan preeken, wat de aan

dacht van den kerkeraad te 's Bosch had getrokken; verg. Res. du Cons., 16 D ec. 1638. Boven
genoemde syn. sprak daarover haar afkeuring uit; en besloot, naar aanleiding van het in
gediend verzoek door den magistraat van Bo=el en de officieren van het Pransche garni
zoen a ldaar, de zaak te onderzoeken; verg. Liv/'e Syn ., I. p. 414. 
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niet van dien aard te zijn, dat het plan tot uitvoering kon komen. 73) 

Van geheel anderen aard was het verzoek der synode van Zierikzee (Sept. 
1640) om te rapporteeren over de kwestie , of het aan een dienaar des Woords 
absoluut ongeoorloofd was handel te drijven. Deze zaak was, naar het schijnt , 
een heet hangijzer; want nadat Maresius ' rapport door de volgende synode 
in handen van ervaren en geleerde collega·s. gelijk Massis en Colvius 
waren, was gesteld; 7 -!) durfde men toch te Delft (Sept. 1641) in dezen nog 
geen beslissing te nemen. De kwestie werd verschoven naar een nationale 
synode, terwijl Maresius den dank ontving voor de genomen moeite, en het 
in zijn vrijheid werd gelaten om van zijn geschrift desgewenscht aan anderen 
inzage te geven. 75) 

Wij hooren er echter niet verder van. Zelfs de richting , in welke door hem 
de oplossing der kwestie werd gezocht. is ons onbekend. Nog meer te be
treuren valt m.i .. dat ook een ander rapport, door Maresius voor de synode 
opgesteld . schijnt zoekgeraakt te zijn. Dit hield verband met enkele ge
schriften, welke bij de synode van 's Hertogenbosch waren ingediend door 
Duraeus inzake diens pogingen tot het verkrijgen van eenheid tusschen de 
Gereformeerden en de Lutherschen. 76) Evenmin als in Utrecht (April 1636) 
heeft de vergadering te Delft (Sept. 1641) echter aanleiding gevonden . om 
zich met Duraeus' streven nader in te laten. 77) 

Memoreeren wij tenslotte nog dat Maresius te Leiden (Maart 1637) een 
propositie over 2 Tim. 2: 17 heeft gehouden. 78) dan heb ik alles verteld 
wat wij weten van zijn synodale werkzaamheden. 79) 

Zijn invloed heeft waarschijnlijk ook bewerkstelligd, dat de synode van 
Zierikzee (Sept. 1640). op voorstel der Bossche kerk, besloot zich met een 
verzoekschrift tot H.H . Mog. te wenden, dat dezen bij den koning van Frank-

7:l) Het rapport der deputaten bevindt zich in Livre des Actes A, fol. 191. Zie ook Livre 
Syn., 1. p. 416 (syn . van Haarlem. Sept. 1639); Maresius zou het besluit aan de overheid 
te Bommel mededeelen en nog een nader onderzoek instellen. 

H) Verg. Livre syn., I. p. 426 (syn. van ·sBosch. April 1641) : d'exercer tout tra fficq et 
tout commerce. Vermoedelijk heeft dit punt verband gehouden met klachten over den predi
kant van Middelburg. H eynsius, die tevens grootkoopman was; verg. W . Goeters. VOl'

bereitung des Pietismus, S. 37 f.f.. De moeilijkheden in de kerk van Middelburg hebben de 
synode gedurende vele jaren beziggehouden. Pas in 1642 werd de rust hersteld ; verg . Livre 
syn., 1. p. 439. Zie ook Maresius aan Rivet, 15 Sept. 1642 (zie Bijl. III 47) . In de toen
malige kwestie over de macht der overheid in kerkelijke zaken plaatste Maresius zich aan de 
zijde van Vedelius tegenover ApolIonius. Zie over laatstgenoemd geschil o.a. Biogr. Woord. 
v. Prot. Godg. , I, blz. 199 v.v .. Zie ook G. Voetius aan Jac. R evius, 14 Juli 1642 (Areh. 
v . Ned. Kerkg., IV, blz. 292 v.). 

75) Verg. l.c., p. 429. 430. 
711) Verg. l. c. , p. 425. Zie K. Brauer. Die Unionstätigkeit John Duries, S. 4 f.. 
77) Verg. l.c., p. 429. De vergadering achtte dat werk van Duraeus "de longe haleine, de 

grande importance et de difficile execution". 
78) Deze tekst was hem reeds door de syn. van Utrecht (April 1636) opgegeven; verg. 

Livre syn., I, p. 398. 402. 
79) Als afgevaardigde van 's Bosch heeft Maresius deelgenomen aan de classisvergadering 

te Leiden (17-19 Oct. 1640) , waar verschillende belangrijke zaken werden behandeld; verg'. 
Livre des Actes A fol. 201. Zie ook Livre Syn., I. p. 427. 



156 PREDIKANT-HOOGLEERAAR TE 's HERTOGENBOSCH 

rijk de institueering een er Gereformeerde kerk in de stad Arras of in andere 
veroverde plaatsen zouden bepleiten. 80) 

4 ~ Hoogleeraar en Superintendent. 

Een taak, welke van Maresius' tijd en krachten minstens evenveel heeft 
gevergd als zijn predikantsambt, was het hoogleeraarsambt. dat hem spoedig 
na zijn optreden in 's Hertogenbosch werd toevertrouwd. 81 ) 

Er bestond in deze stad een Latijnsche school. 82) Nu een man met de 
talenten van Maresius onder het bereik was gekomen, meende de magistraat 
de gelegenheid te baat te moeten nemen om er een IIlustre school van te 
maken . overeenkomstig de intentie bij de oprichting reeds gekoesterd. 83) 

Hij zou eenige lessen in de theologie en anderszins geven. 84) Maar tevens 
werd hem het algemeen toezicht over de Latijnsche school opgedragen. 85) 

De mogelijkheid voor het treffen dezer regeling was ontstaan doordat in 
het najaar van J 636 de rector Pistorius was overleden. Op aanbeveling van 
Maresius benoemde de magistraat in diens plaats den Maastrichtsehen rector 
Isaac Chabaneus, die tegelijk het conrectorschap zou vervullen. 86) Den 
29sten November werd hiervan bericht gedaan aan den Raad van State. 87) 

Met deze Edelmogenden moest daarna nog het een en ander verhandeld 
worden over de verdeeling der huizen alsmede over de salarieering. hoewel 
zij in principe meteen hun goedkeuring aan het genomen besluit hadden ver~ 
leend. Resultaat van dit overleg was, dat Maresius het rectorshuis kreeg te 
bewonen. 88) en Chabaneus de woning van den conrector; dat Maresius, 
boven de buitengewone toelage van 150 gulden, door hem reeds genoten. 89) 

80)Verg . Livre Syn. , I. p. 424. 
81) Verg . Eftigies, p. 150: Ad Ministerii labores accessere anno sequenti . . .. labores Pro

fessorii . qua historici et philologici. qua philosophici et theologici. in Schola lIIustri . quae 
turn primum coepit caput erigere. 

82) Zie vooral de dissertatie van M. de Haas. Bossche scholen van /629 tot 1795, alwaar 
ook de bronnen en de litteratuur worden vermeld . Ik miste daarbij de studie van Or H. H. 
Kuyper, Opleiding tot den Dienst des W oords. 

83) Verg. De Haas. t.a.p., blz. 36. 
84) Hij zou daarmee in 1636 reeds zijn begonnen; verg . De Haas. t.a.p., blz. 112. Te veel 

waarde wil ik echter aan de argumenten ten gunste van die opvatting. aangevoerd bij 
A. Velingius. Redenvoering, blz. 19. noot 23. niet toekennen. Zelf spreekt Maresius over een 
begin in het jaar 1637; verg . boven, noot 81. 

85 ) De pensionaris Gans en de scholarch Schuylius kwamen hem daarover polsen; verg. 
Expostulatio, 1647, p. 58. Zie ook Maresius. Bonae (idei sacrum, p. 66: Diploma quo mihi 
iIIe titulus (sc. superintendentis ) defertur a Magistra tu Sylvaeducensi. qui scholam suam tri
vialem ita volebat IlIustri conjunctam manere. datum fuit 26. Novembris 1636. Consilii Sta
tus rescriptum 29. Decembris proxime insequentis. De autorisatie tot beroeping geschiedde 
inderdaad op dien datum; verg . Res. R. v. St. , 29 Dec. 1636. 

80 ) Verg. Maresius, Lingua abortiva, 1646. p. 18-20; en Chaba naei Episto/a confutatoria, 
p. 16. Zie ook De Haas. t.a.p., blz. 36 v .. 

87) Deze missive is ten deele opgenomen bij A. Velingius. R edenvoering, blz. 20. 
88 ) Voor Latijnsche school en rectorshuis deed dienst .. het Arme-Fraterhuis, rechts van de 

Schilderstraat aan de overzijde van de Dieze gelegen. op een terrein dat zich van dit water 
uitstrekte tot aan den stadswal" ; verg . De Haas. t.a.p., blz. 29. 

~9 ) Zie boven, blz. 148. 



HOOGLEERAAR 157 

nog 150 gulden ontving uit de geestelijke goederen. 90) waaraan voor stads~ 
rekening een som van 250 gulden jaarlijks werd toegevoegd "om synder Ed. 
te animeren over het Professoirambt ende superintendentschap der Latynsche 
schole;" 91) en dat op den 15den Januari 1637 konden vastgelegd worden 
de "Conditien wa erop Samuel de Marez. doctor theologiae. is aengenomen 
tot professor ende superintendent van de illustre schoole der stadt 's Her~ 
togenbosch. " 92) 

Een maand later greep de inauguratie der Schola illustris plaats. Den 
16den Februari hielden daartoe beiden . Maresius en Chabaneus. plechtige 
oraties. 93) De eerste heeft in zijn rede den lof en de nuttigheid der geschiede~ 
nis. der gewijde zoowel als ongewijde. geprezen. Sepp roemt haar vanwege de 
aangename losheid van vorm en de geestige toespelingen . en beluistert er in 
een onmiskenbaar gevoel van eigenwaarde. 94 ) 

Van dit oogenblik af begon Maresius in zijn nieuwe kwaliteit een twee~ 
deelige taak te volbrengen. Het hoogleeraarschap en het superintendentschap. 
hoe nauw ook met elkander vereenigd. 95) waren toch onderscheiden . Ik be~ 
spreek eerst zijn betrekking tot de Latijnsche of triviale school. welke niet 
langer dan ruim twee jaar heeft standgehouden. 

Als zoodanig was Maresius. volgens bovenvermelde Conditien. "gehouden 
opsicht te hebben op alle schooIen ende te letten dat een yder soo van de 
meesters als discipulen doen haer behoorlycke functie." Aan zijn zeggenschap 
was dus ook de rector onderworpen . Dit ging zelfs zoover. dat er op school 
letterlijk niets van aanbelang . als bijv. het examineeren en bevorderen der 
leerlingen. kon gebeuren. buiten kennis en zonder goedvinden van den super~ 
intendent. Heel duidelijk blijkt dit uit de door hemzelf op den grondslag 
dezer Conditien opgestelde schoolwetten. welke den 27sten April door de 
stedelijke overheid werden goedgekeurd. 96) Alles was daarbij tot in bij~ 

zonderheden geregeld. 97) wat ontegenzeggelijk bewijs aflegt van het organi~ 

90) De magistraat had voorgesteld 100 gulden. Toen deze naderhand nogmaals op ver
hooging aandrong. bleef de Raad van State bij het genomen besluit. want de magistraat 
moest bedenken "dat de Jonckheyt van eersten af tot de voors. serieuse studien der Philoso
phie noch niet geprepareert synde consequente!. hij des Maretz sooveel arbeyts int begin niet 
en sal hebben"; verg . Res. R . v . St. , 23 Jan. 1637. Zie De Haas. t.a.p., blz. 111. 

91) Verg. Van Zuylen. Stadsrek., Il. blz. 1105. 1113. 1116. 1119. 
92) Deze Conditien zijn als bijlage opgenomen door C. R. Hermans in zijn Gesch. Scholen, 

blz. 71-73. 
93) Maresius ' oratie kwam mij niet in handen ; zie mijn lijst, nr 18. Beide oraties zijn uit

gegeven door Jan van Dockum, aan wien daarvoor vanwege den magistraat werd uit
gekeerd 37 gulden 8 st. (11 Maart 1637) ; verg. Van Zuylen, Stadsrek., Il, blz. 1104. Cha
banaeus verklaarde met aarzeling tot het uitspreken zijner oratie over te gaan vanwege de 
"hodierna oratio, à Cl. doctissimoque viro D. Maresio iam iam hoc eodem in loco. eädem 
praesente coronä habita , quae etiamdum vestras aures personat: cum enim is vest ras mentes 
suavissimis dapibus et fercules (sic!) paverit, nihil mirum si iam glandes vobis apponere, 
et Acheloia pocula propinare verear"; verg. zijn Oratio inauguralis (ongepag .) . 

94) Verg . Sepp. Godg. Onderw., Il. blz. 111. 
95) Verg. De Haas, t.a .p., blz. 41. 
96) Verg. D e Haas. t.a.p. , blz. 37 v.v .. Deze geeft een uitvoerige analyse dier wetten . 
97) De nieuwe schoolwetten van 1639 gingen in dit opzicht nog verder, en waren meer 

concreet; verg . De Haas. t.a.p., blz. 17. 
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se erend vermogen van den opsteller. 98) Ik haal hier slechts aan die be
palingen, welke ons de positie van den superintendent kunnen verduide
lijken. Bij hem moest de aanmelding der leerlingen geschieden ; ook de lijst 
had hij bij te houden, zoodat hem de entreegelden - voor eIken leerling een 
gulden bedragende - toevielen; 99) hij had tot taak de klassen geregeld te 
bezoeken, docenten zoo noodig terecht te wijzen en oneenigheden bij te leg
gen; 100) zonder zijn toestemming mochten de leeraren niet wegblijven. De 
Haas heeft volkomen gelijk, wanneer hij concludeert: "Overal blijkt duidelijk 
in de schoolwetten, dat de rector op de tweede plaats komt; de superinten
dent is nummer één ." 101) 

De superintendent zou ook met de Scholarchen 102) "vergaederen , deli
bereren ende resolveren op alle voorvallende saken de schooIen rakende". 

Het laat zich begrijpen , dat deze regeling den rector allerminst heeft kun
nen bekoren . Chabaneus kwam er tegen in verzet, aanvankelijk bij den 
magistraat ; 103) doch toen hij bij dezen geen genoegzaam res.ultaat had, bij 
den Raad van State. 104) Hij richtte tot H.E. Mog. een verzoek om betere 
behuizing , waarbij hij het liet voorkomen, alsof de bestaande verdeeling der 
huizen feitelijk tegen zijn wil was tot stand gekomen. 105) Den 30sten Decem
ber 1637 werd het rekwest naar rentmeester Schuijl gezonden om bericht 
van informatie. Den 12den Februari 1638 antwoordde Schuijl ; en pas op den 
lsten April viel de beslissing: de magistraat zou de rectorswoning voor Cha
banes moeten laten inruimen, en Maresius behoorde zich, voor de hem toe
gelegde 200 gulden huishuur, van een andere woning te voorzien. 106) Na
tuurlijk legde de laatste zich bij deze mededeeling niet neer. Er ging een 
remonstrantie naar Den Haag. Doch H .E. Mog. persisteerden bij de ge-

US) De Haas handelt niet over de eventueele bronnen van deze schoolwetten. M.i. zal men 
die vooral moeten zoeken in de regelingen der Fransche Collèges; verg . D. Bourchenin . 
Etude. p. 155-225. De pOSitie van den superintendent bijv. vertoont groote overeenkomst met 
die van den "principal" aan het Collège, met name gelijk diens positie geregeld was te Sau
mur; verg. l. c., p. 166, 172; terwijl men elders weer aanknoopingspunten ontdekt met Sedan
sche toestanden; verg. l.c., p. 201. 224. 

99) De onbillijkheid van dezen maatregel werd gevoeld. zoodat de O verheid reeds den 
27sten Juli de bepaling in dezen zin wijzigde. dat superintendent en rector het " isagogicum" 
samen zouden deelen; verg. De Haas. t.a.p., blz. 39. Ook een deel der schoolgelden was 
voor den superintendent; verg. aldaar, blz. 41. 

100) Eerst wanneer hem dit niet gelukte. kwam de zaak bij de Schola rchen. 
101) Verg. De Haas. t.a.p .. blz. 38. 
102) Verg . De Haas, t.a .p., blz. 18-26. Er waren 4 Scholarchen. t.w. 2 predikanten en 

2 magistraatsleden; zij hadden met de Illustre. Triv iale en andere scholen te maken. Onder 
de scholarchen treffen wij aan Copes en Gans. 

103) Verg . De Haas, t.a.p .. blz. 44. Deze botsing moet m.i. daaruit ve rklaard worden. da t 
Maresius had gepoogd in de Lat. school. gelijk die in ons land bestond. een vreemd element. 
ontleend aan het Fransche Collège. in te dragen. 

104) Op dit punt brengt het in den tekst meegedeelde eenige aanvulling op wat D e Haas 
zegt, t.a.p., blz. 44 v .. 

105) Verg . daartegen De H aas. t.a.p., blz. 45. Chabanes zelf beweert. dat hij aan den Raad 
van State slechts verzocht heeft om vergrooting van zijn huiS; verg. zijn Epist. confuta
toria, p. 50. 

106) Res. R . v. St. , 1 April 1638. 
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nomen resolutie ; alleen werden enkele verzachtingen aangebracht: hij kreeg . 
omdat de gewone tijd van verhuizen. welke in Mei viel. was verstreken . uit
stel tot November en zelfs desnoods tot Mei daaraanvolgende. met behoud 
van de 200 gulden voor huishuur; voorts zou hij . na ontheffing uit het super
intendentschap. in het genot blijven van de daarvoor uitgekeerde 150 gulden; 
en dat om alle verdere oneenigheid te voorkomen. 107 ) Het werd op deze 
manier een zaakje van loven en bieden. Want na verloop van eenige 
weken 108) bleek het geschil tusschen predikant en rector "in staet gebracht 
om vereenight te worden in sulcker wegen. dat des Marets soude blijven 
behouden de wooninge die hij nu besit". mits aan Chabanes voortaan 150 
gulden werd toegelegd uit de tweehonderd, welke Maresius voor huishuur 
ontving , en Maresius van het superintendentschap zou " desisteren". H.E. 
Mog. vereenigden zich met dezen voorslag. doch bepaalden bovendien. dat 
Maresius vooreerst niet tot scholarch mocht benoemd worden. Een der 
Heeren zou daarover " in 't particulier" aan den pensionaris Gans 
schrijven.l 09) 

Met dit besluit is aan de lijdenshistorie een einde gekomen. Door zelf 
ontheffing te vragen uit zijn ambt als superintendent. 110) heeft Maresius 
bovendien de eer aan zich kunnen behouden . Een vrijwillig afscheid kan 
dit heengaan echter moeilijk worden genoemd; 111) al is het ontslag hem 
ook op eervolle wijze verleend. 112) 

Vast staat evenzeer, dat Chabaneus' houding in dezen niet bepaald 
van dankbaarheid jegens Maresius. die hem had aanbevolen. heeft ge
tuigd. 113) 

Alle bepalingen in de schoolwetten . welke betrekking hadden op de taak 
van den superintendent werden geschrapt bij besluit van den 2den Augustus 
1638. 114) Hield Maresius op met het oefenen van toezicht over de Latijnsche 
school. het contact was daarom niet geheel verbroken. Een deel der 

107) Res. R . u. St .. 20 April 1638. De Haas. t.a.p. blz. ·H. noemt bovendien een toelage 
van 50 gulden voor gemis aan inkomsten uit entreegelden (isagogicum) en schoolgelden 
(minervai). 

lOS) Gedurende dezen tijd is de stedelijke overheid aan het werk geweest. tezamen met de 
Scholarchen en verscheidene andere gequalificeerde personen. ten gunste van Maresius. Deze 
had zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de school; en vele leerlingen van buiten de stad 
bezochten om zijnentwil de school. Maresius zelf beschouwde de afschaffing van dit ambt 
als den ondergang der school; verg. De Haas. t.a.p .• blz. 45. Zie ook Maresius. Lingua abor
tiua. 1646. p. 21. 

JO!!) Res. R. u. St., 15 Juli 1638. 
110) Verg . De Haas. t.a.p., blz. 45. Zie ook Maresius. Expostulatio, 1647. p. 59. 
111) Zoo doet Maresius het voorkomen; verg. Effigies, p. 150: Sed quä (Sc. superintenden

tia) pauUo post se eo libentius abdicavit. quod ad iJlius (sc. scholae trivialis) recturam pro
movisset ingratum scarabaeum. qui nec reg ere poterat. nec regi volebat; en: Bonae fidei 
sacrum, p. 66: tamdiu sustinui (Sc. titulum Superint. ) quamdiu ipse petii ab eo liberari. quod 
mihi negotium esset cum hominibus i'fr:m1.1:0Lç et qui non poterant cogi in ordinem. 

112) Verg. Maresius. Bonae fidei sacrum. p. 66: .... ut iUo tandem non tam titulo quam 
onere liberatus fuerim honorifice. Amplissimo Magistratu mihi propter fidem et diligentiam 
in iJlo praestitam gratias agente. patet ex Senatusconsulto facto 2 Augus ti 1638. 

113) Verg. De Haas. t.a.p, blz. 45. 
114) Verg . t.a.p., blz. 44. 



160 PREDIKANT~HOOGLEERAAR TE 's HERTOGENBOSCH 

leerlingen bleven zijn lessen , welke hij in zijn kwaliteit van professor gaf. 
--. volgen, Over dit hoogleeraarschap heb ik thans te handelen , 

Twee perioden zijn daarbij nog te onderscheiden , De insnijding wordt ge~ 
vormd door de nieuwe schoolwetten van 1639, 115) in welke voor het eerst 
de lessen in de theologie staan opgenomen. 116) Gedurende de voorafgaande 
jaren heeft zijn professoraat bestaan in het wekelijks geven van twee publieke 
lessen. Zijn professie was, gelijk de reeds genoemde Conditien aangeven , 
"het lesen van historien, soo heylige als profane, waarin hij die voorsichtigheyt 
sal hebben te gebruycken, dat syn principaelste schop us sy, het uytIeggen 
van de wereItlijcke historien ,daeronder mengende met alle discretie 't gunt 
uyt de heylige historien ende schriftuere te pas sal comen , opdat tot sijn 
lessen mogen comen soo wel degeene, die van Gereformeerde religie vreempt 
syn , als andere deselve geaHectionneert ende daervan professie doende ." 

Deze colleges werden gegeven op Woensdag en Zaterdag, des morgens 
te 9 uur. 117) In behandeling kwamen J ustinus of Florus of Sulpicius Severus 
met het vervolg uit Sleidanus. 118) Toehoorders waren de leerlingen der 
hoogste klas , welke aan den rector was toevertrouwd, 119) alsmede de auditores 
philosophiae. 

Wie met deze laatste groep bedoeld zijn, blijkt wanneer ik de werkzaam~ 
heden noem, welke Maresius naast zijn lessen in de geschiedenis had te 
verrichten. Hij moest die leerlingen, welke onder leiding van den rector reeds 
in de logica waren onderwezen, verder oefenen in de philosophie, "opdat sy 
een jaer ofte nae gelegentheyt wat langer, daerin onderwesen sijnde, ende 
van hier gaende nae eenige accademie, bequaem mogen sijn ha er tot de eene 
oH d'ander facuIteyt te begeeven.'· Deze lessen dienden zoo ingericht te zijn, 
dat hij in den loop van één jaar alle vier deelen der philosophie, te weten 
de logica, de physica, de ethica en de metaphysica , afwerkte. 120) Wekelijks 
werden daaraan drie lessen besteed, die minstens anderhalf uur duurden. Dit 
gebeurde op Maandag, Dinsdag en Vrijdag . Voorts ging er mee gepaard een 
disputatie, welke 's Donderdags te 10 uur werd gehouden; beurtelings moesten 
de leerlingen daarbij stellingen verdedigen. Bovendien hield Maresius op den 
eersten Maandag van elke maand "een publicque disputatie met affectie van 
theses," welke gedrukt werden. 121 ) 

Om tot deze lessen te worden toegelaten, was vereischt kennis van rhetorica 
en logica, eenige oefening in het Grieksch, en bekwaamheid om zuiver en 
sierlijk uit het Latijn te vertalen. 

115) Deze wetten werden vastgesteld den 29sten Juni 1639, en waren gevonnd naar het 
voorbeeld van de Schoolordre over de Lat. scholen, in 1625 door de Staten van Holland ge
arresteerd; verg. t.a.p., blz. 46. 

116) Verg. t.a.p., blz. 115. 
117) Verg . t.a.p., blz. 43, liS. 
11.8 ) Deze bronnen worden eerst in de wetten van 1639 genoemd. 
119) Dit was de eerste klas bestaande uit 2 afdeelingen; bij de regeling van 1639 waren 

het de tweede en eerste klas. Verg . t.a.p., blz. 41. 
120) In de wetten van 1639 worden als leerboeken venneld: logica van Burgersdijk; physica 

van Magirus met vervolg van Bartholinus; ethica van Wallaeus, wiskunde van Gemma 
Frisius en astronomie van S acroboscus; verg . t.a .p. , blz. 116. 

121) Verg . t.a.p., blz. 43. 
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Onder vigeur der nieuwe schoolwetten van 1639, waarbij officieel de split
sing tusschen de triviale en iIlustre afdeeling der school werd door
gevoerd, 121a) bleef Maresius dezelfde lessen in historie en philosophie geven. 
Van beteekenis is echter, dat hij, op verzoek van den magistraat, bij die 
wetten een "Ratio studiorum" heeft opgesteld, 122) waardoor wij ons een 
duidelijk beeld kunnen vormen van den opzet zijner lessen. De leerlingen 
moesten zich den inhoud der colleges terstond na afloop eigen maken , zoo
dat zij in staat waren bij de volgende lessen vragen over het reeds verhan
delde te beantwoorden. Bij het dispuut had elke opponent te zorgen met min
stens twee argumenten voor den dag te komen; als bron konden zij daarvoor 
gebruiken Toletus, de Conimbricenses en anderen. Maresius ging voorts bij 
zijn lessen er van uit, dat zijn auditores het "Organon" van Aristoteles 
kenden. 123) 

Een vrucht van deze lessen in de philosophie is geweest de uitgave van 
een "Cursus Philosophici contracti pars practica , 124) continens Logicam et 
Ethicam" , verschenen in 1642, ten gebrUike van de Bossche school. 125) Een 
exemplaar van dit leerboek is mij niet onder de oogen gekomen. Het zal wel 
op Aristoteliaansche leest zijn geschoeid geweest. 

Wat de philologische lessen betreft. moesten de leerlingen beginnen met 
6 hoofdstukken uit Comenius ' Janua Linguarum van buiten te leeren. 
's Woensdags te 10 uur moest na afloop van het dispuut ieder om de beurt 
een vooraf door den professor gecorrigeerde oratie opzeggen. Voorts ver
wachtte Maresius zijn discipelen eiken Maandag. Dinsdag . Donderdag en 
Vrijdag te half vijf aan huis. om zich dan te oefenen in het lezen der klas
sieken. Hij leerde hen daarbij tevens de methode om bronnen te verzamelen : 
door in een cahier onder bepaalde titels aanteekeningen te maken. waarop 
zij dan zelf een alphabetisch register konden vervaardigen. 's Dinsdags te 
half zes hadden zij bovendien een oefening in briefstijl in te leveren, welke 
zij desgewenscht ook in het Fransch mochten opstellen. Tenslotte moesten 
zij 's Zaterdags . na het dispuut . nog een ode van Horatius opzeggen. 
Ook wanneer zij , na afloop der lessen . huiswaarts waren gegaan. liet 
Maresius zijn leerlingen niet los. Hij gaf hun nauwkeurige voorschriften voor 
de indeeling van hun tijd. 126 ) 

Pas van de invoering der wetten van 1639 af is er sprake geweest van 

121 a ) Het gedeelte der wetten, op Maresius' arbeid betrekking hebbende. is getiteld : 
Ordo praelectionum publicarum a S. Maresio SS. Theologiae Doctore. ad philosophiae, 
historiae sacrae et exoticae et theologiae professionem evocato in illustri schola Buscoducensi 
habendarum. Verg. C. R. Hermans. Gesch. Scholen. Bijl. E. blz. 91-93. 

122) Verg. De Haas. t.a.p .. blz. 115- 119. 
123) In een disputatie uit den Bosschen tijd verzekert Maresius omtrent Aristoteles. dat 

deze "omnium purissime" heeft gephilosopheerd. doch niet zonder gebreken, "adeo ut haud 
plane immerito insimuletur Iivoris in alios. et in suis. turn taediosae prolixitatis. turn etiam 
obscuritatis affectatae et odiosae: verg. Syll. Disput .. I. 1660. p. 125. 

124) Maresius rekent tot de disciplinae theoreticae: phys .• mathemat. en metaphys.; ve rg . 
Syll. Disput .• I. p . 130. 

125) Z ie mijn lijst. nr 25. 
]26) Verg. De Haas. t.a.p .• blz. 117. Verwacht werd dat zij te 5 uur zouden opstaan. 

lVlaresius 11 
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openbare voorlezingen in de theologie. Deze werden eIken Dinsdag en 
Vrijdag. des middags te 2 uur. gegeven. In den loop van drie jaren 
zou Maresius de geheele theologie in overzicht behandelen . 127) Daar~ 
naast kwamen nog verscheidene oefeningen . 's Woensdags te één uur 
was er een dispuut over een orthodoxe waarheid en een kettersche meening. 
's Maandags op hetzelfde uur examineerde de professor over de twee laatst~ 
gehouden colleges of over een nieuw hoofdstuk uit Wollebius. zijn gelief~ 

koosd handboek. 128) 's Donderdags. alweer op hetzelfde uur. had iedere 
student minstens twee of drie kwesties te berde te brengen. welke door Mare~ 
sius werden beantwoord. Ook werd aan het houden van proposities de noodige 
zorg besteed. Eenmaal in de maand. 's Maandags te elf uur . gebeurde dit 
in het Latijn; tweemaal in het Fransch. voor wie deze taal meester waren; 
terwijl een der predikanten de leiding zou hebben bij eventueele proposities 
in de Nederlandsche taal. 129) De theologanten waren voorts verplicht 
Maresius' lessen in de historie en philosophie getrouw te bezoeken. Zij waren 
tevens de aangewezenen om bij de disputen te opponeeren. 

Juist van dezen arbeid onder de theologanten zijn wij in staat ons een wat 
meer concreten indruk te vormen. doordien Maresius in een zijner latere 
verzamelwerken aan sommige disputaties uit zijn Bosschen tijd een plaats 
heeft verschaft. 130) Hij vertelt in 's Hertogenbosch te hebben gehouden 
.. Diatribae Theologicae. Morales. Mixtae et Philosophicae" . Van de laatste 
groep heeft hij geen enkele opgenomen, wel daarentegen uit de beide mid
delste groepen. Ethische onderwerpen waren : De Bono et Malo; 131) De 
privata sui Defensione et inculpata tutela. sive quod etiam privato vim vi 
repellere liceat; 132) en De Justitia. Van gemengden. d.w.z . theologisch~ 
philosophischen. aard waren de disputaties: De Philosophia in genere. 133} 

127) In quibus (sc. praelectionibus) locos communes theologicos et circa iIIos controversias 
sic breviter explicabit, ut integram theologiae synopsim, triennii spatio in tyronum gratia 
possit a bsolvere. 

128 ) Maresius beval dit werk aan, omdat het naast dogmatische ook practische kwesties 
behandelde ; verg. De Haas, t.a.p., blz. 117. Zie O . Ritschl , Dogmengesch. des Protest., lIl. 
S . 392 f.: .... einen knapp gefaszten Leitfaden von wohltuend geringem Umfang, der auf 
verschiedenen Universitäten dem dogmatischen Unterricht zu Grunde gel egt wurde. 

129) Wegens het geringe aantal der studenten zal van dit alles in de practijk niet veel 
zijn terechtgekomen. 

130) Verg. Sylloge Disputationum aliquot selectiorum, I. 1660. p. 82-222; zie mijn lijst, 
or 91. 

1:t)) Als doel der doctrina moralis noemt hij: hominem per recti et honesti tramitem ad 
foelicitatis metam deducere; verg. l.I., p. 82. Het "maJum" is : quod cum honestate pubJica 
et rectae rationis dictamine et voluntate Divina pugnat. De overige dingen zijn àdtácpoeu; 
verg. /.1., p . 92. 

132) De vraag , of dit mocht, wordt bevestigend beantwoord. Maresius beroept zich O.a . 
op Ex. 22 (zie Augustinus, quaest. 84 in Exod.) ; ook is het niet in strijd met de Evangelica 
lex; verg. l.I., p. 94 s. De conclusie luidt, dat het ieder Christen geoorloofd is, "vim injustam 
si bi privatim iIlatam repellere vi privatä et contrariä. si alias se non possit expedire. neque 
extra noxam futurum apud Deum. qui se suosve eousque neglexerit, ut maluerit iniquà vi 
opprimi, aut se, aut iIIos. quam defensionem necessariam parare; " verg . 1./., p. 106. Deze 
disputatie werd gehouden den 26sten Maart 1639; verg. Lingua abortiva, 1646, p. 47, 48. 

133) Maresius geeft de volgende definitie: Comprehensio habituum intellectualium, eviden-
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De Terminis, De Genere, De Specie, De Individuo et Singulari , De Proprio, 
De Universalibus, 134) De Anima Rationali, 135) De Mundo en De Coelo. 

Elders heeft hij bovendien gepubliceerd, wat tot de eigenlijke theologische 
disputaties behoorde. Hij heeft ze allen verwerkt in een geschrift , dat in 1648 
onder den titel: "Exorcista sive de Exorcismis" is uitgegeven. 138) Dit onder
werp raakte de controvers met Rome; 137) stellig heeft Maresius er over 
gehandeld op zijn disputen, waar kettersche meeningen aan de orde 
kwamen. 138) 

Aandacht verdienen tenslotte nog de aanwijzingen, welke Maresius in 
zijn " Ratio studiorum" voor zijn studenten heeft verstrekt ten behoeve van 
hun eigen studie. Na het opstaan moesten zij drie capita uit den Bijbel lezen, 
beginnende met het Nieuwe Testament, waarbij parallelle plaatsen moesten 
nageslagen worden. In geval van moeilijkheden konden zij het beste Beza 
voor het Nieuwe Testament raadplegen en Junius voor het Oude. Daarna 
kwam aan de beurt een hoofdstuk uit het Compendium van Johannes Wolle
bius. Na den middag zocht men hetzelfde onderwerp bij Bucanus of Ursinus 
op, en werd een uur in de Hebreeuwsche taal geoefend. Een verloren uurtje 
moest aan Seneca of Plutarchus gewijd; en ook de kerkgeschiedenis mocht 
niet vergeten worden. 139) Voordat zij zich te ruste legden, behoorden zij 
nog een hoofdstuk uit het Nieuwe Testament in het Grieksch te bestudeeren . 
Waren zij met Wollebius klaar, dan konden zij Calvijns Institutie ter hand 
nemen , om daarna zich nog aan de controvers te wijden. 

Het was niet weinig, wat Maresius van zijn studenten eischte. Zelf maakte 
hij het zich trouwens evenmin gemakkelijk. De gewone vacanties waren niet 
al te lang : de week vóór en na Paschen ; de Pinksterweek; tijdens de kermis; 
van 1 tot 15 September; en van Kerstmis tot 2 Januari. 140 ) Voor Maresius 
kwamen hier echter nog vier weken bij , " indewelcke hy hem moe (s) t im
ployeeren tot het uytdeelen ende voorbereyden tot het A vontmael des Heeren 
inde Fransche kercke, " alsmede de tijd, benoodigd voor het bezoeken der 

tium, naturaliter acquisitorum, quibus potentiae rationales hominis privati , qua privati, 
diriguntur in cognitione veri et actio ne boni; verg. l.I., p. 118. 

134) M aresius geeft deze definitie : Universalia vere sunt et realiter citra et ante ullam 
mentis operationem, à qua esse suum neutiquam acdpiunt. Toch bestaat er een afhankelijk
heid van de werkzaamheid des verstands; verg. l .I ., p . 185 S. 

135) Maresius verdedigt het traducianisme echter "modo quodam spirituali si cut lumen 
de lumine"; aan de ziel is eigen een "vis se se propagandi et communicandi in generatione"; 
verg . I.L p. 190-200. Hij beroept zich daarbij vooral op Zanchius. 

13G) Zie mijn lijst, nr 43. Verg. Sylloge Disput., I, 1660, p . 82; en de opdracht van het 
bedoelde werk. De disputaties over dit onderwerp zijn ook afzonderlijk in het licht ver
schenen; verg. Maresius, Diss. de Antichristo, 1640. p. 85. 

137) Maresius handelt afzonderlijk over Exorcistae en Exorcismi; hij vindt hier veel wat 
gelijkt op magie. Over den duivelbezweerder. Hoorenbeeck geheeten: dien Maresius in deze 
disputaties op het oog heeft gehad. zie men: Korf ende oprecht verhael. blz. 20 v. 

1.38) Nog een theo!. disputatie uit de Bossche periode is geweest de Disp. theolog. de 
superstitioso ritu precandi pro mortuis; zie mijn lijst van Disput. praeside, nr 14. 

139) Genoemd worden ter bestudeering Sleidanus, Klüwer, Pezelius en Plessaeus; verg . 
De Haas, t.a.p., blz. 118. 

H0) Verg. De Haas, t.a.p., blz. 42. 
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synodes. 141) Een verlichting heeft voor hem ook beteekend de provisioneele 
benoeming van Florentius Schuyl, magister artium, tot professor in de philo
sophie, wat den 20sten Augustus 1640 is gebeurd. 142 ) Geen verlichting van 
zijn arbeid, doch meer de aanvulling van een bestaande leemte was de be
noeming van Chabaneus tot hoogleeraar in het Griekseh. 143 ) 

Maresius gaf zijn publieke lessen 144 ) in een ruimte van de St Janskerk. 
welke tot dien tijd toe bij de Illustre Lieve-Vrouwe-Broederschap in gebruik 
was geweest, en die, op verzoek der stadsregeering aan de kerkmeesters, in Juli 
1637 tot auditorium was ingericht. 145 ) Hoe groot het aantal zijner studenten 
is geweest, weten wij niet precies . 146 ) Vele theologanten zijn er in elk geval 
niet geweest. 147 ) Zelf had Maresius gewoonlijk kostscholieren, voor w ie 
in zijn woning vier kamertjes beschikbaar waren. De disputaties , waarvan 
wij kennis dragen, zijn door tien verschillende studenten gehouden. 148 ) Van 
François Goudart 149) en van Jean Le Long 150 ) deel en de Acta der Waal
sche synodes mee. dat zij met gunstig gevolg zich aan het praeparatoir 
examen hebben onderworpen. 

Zoo mag Maresius worden geëerd als grondlegger der Illustre school 'te 
's Hertogenbosch, en mocht hij later met recht verklaren "dat dezelve onder 
zijne handen toenam. en dat der zelver beginselen zoo gering niet waren. dat 
zij veragtinge zoude waardig zijn. 151) In de opdracht van een zijner geschrif
ten tegen Hugo Grotius 152 ) kon hij van deze school zeggen , dat zij de 
eenige was, welke aan de gansche republiek toebehoorde . 153 ) en van zichzelf , 
dat hij de eenige theologische professor was, die door de onbekrompenheid 

H l} Aldus was bepaald in de Conditien. 
1 42} Verg . t.a.p .• blz. 120. Zijn vader. Everhardus Schuyl. predikant te 's Bosch, heeft in 

1646 een vertaling geleverd van Maresius' Vindiciae. 1641. Ten onrechte veronderstelt 
Sepp. Godg. Onderw.. II. blz. 114. dat deze benoeming van Schuyl voor Maresius de 
weigering om naar Franeker (Sepp zegt: Frankrijk) te vertrekken, moest verzachten. M are
sius gaf later een goed getuigenis omtrent Schuyl ter aanbeveling bij Rivet voor een be
noeming aan de lil. school te Breda; verg. Maresius aan Rivet. 27 Jan./6 Febr. 1647 (zie 
Bijl. III 82) . 

143 } Verg. t.a.p .• blz. 119, 120. Deze benoeming is door Maresius bewerkstelligd; verg. 
Lingua abod iva. 1646, p . 47. 

1.44} De overige lessen werden in de Latijnsche school gehouden. 
14ó} Verg. t.a.p .• blz. 114. 
1'46} De Haas, t.a.p .. blz. 54, schat voor de Lat. school in 1642 het aantal leerlingen op 

100 tot 200. 
1.47) Verg. Maresius aan Rivet. 3 Maart 1642 (zie Bijl. III 43) : Studiosi sunt paucl. 
HS } Hun namen zijn Henricus Vlootius, Petrus Hooglandius, Johannes de Bruyn, Alexan

der à Lith, Samuel Pistorius (zoon van den vroegeren rector; verg. De Haas, t.a.p .• blz. 35) , 
Johannes Groen, Henricus Ruschius, Jacobus Bitter, Hemmo Huninga ab Oostwoldt en 
François Goudart. 

1149} Verg . Livre S yn. I , p. 417, 421. 427. 
150} Verg. l.c .• p. 421 , 424. Le Long was een neef van Maresius. 
1 51} Verg . Velingius, R edenvoering. blz. 27; die de aangehaalde woorden heeft vertaald 

uit Maresius, Catech. publica, 1671. Praefatio, p. 111. Zie ook Etfigies. p. 150: senisque 
lectionibus publicis hebdomadatim, ad quas accedebant frequentes Disputationes Philosophicae 
et Theologicae, praeter plures repetitiones et institutiones privatas, singulis diebus. 

1 52} Concordia discors. I. 1642. 
153} Haec unica est totius Foederati Belgil. 
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van het gemeenebest tot dit ambt was geroepen en aan dezen dienst ver~ 
bonden. 154 ) 

5 ~ Polemiek met en over Rome. 

Maresius' geschriften uit deze periode laten duidelijk bemerken. dat hij 
niet meer stond midden in het gewoel van den strijd tegen Rome. Het forsche 
en scherpe van den Maastrichtschen tijd is er af. Te 's Hertogenbosch bevond 
hij zich niet meer aan het front; hier hadden de mannen der religie het be~ 
stuur in handen . en Luik lag heel wat verder uit de buurt. Maar niet alleen 
is de kwantiteit der geschriften tegen Rome verminderd. ook de kwaliteit is 
gezonken. De toon klinkt mat en vrij wat minder levendig. 

Een van het drietal geschriften. welke hier uit Maresius' strijd met Rome 
zijn te memoreeren . bracht nog een schermutseling naar aanleiding van een 
aanval. dien men van Luiksche zijde tegen zijn boekje over de zaligheid der 
Gereformeerden had ondernomen. 155) Hij leverde. gelijk zijn vertaler later 
zou verzekeren. een zeer meesterlijke. grondige en bondige wederlegging. 156) 

Doch nieuwe argumenten voor Maresius ' beschouwing over de aanhangige 
kwestie bevat het geschrift niet. zoodat het niet noodig is er dieper op in te 
gaan. 157) 

Het eerste geschrift. dat Maresius na zijn inauguratie te 's Hertogenbosch 
liet verschijnen. bevat de uiteenzetting van de juridisch~politieke kwestie. 
of de Roomsche juristen aan den codex Justinianus terecht gronden konden 
ontleenen voor het blijven in de Roomsche kerk. 158) In de opdracht aan den 
magistraat der stad vertelt hij de aanleiding . Gedurende de laatste Pinkster~ 
vacantie had zich in een boekwinkel tusschen eenige rechtsgeleerden. in 

154) Ego solus Theologiae Professor. qui Generalitatis vocatione et Iiberalitate ad hoc 
publicum docendi munus sit auctoratus. 

155) Bedoeld is zijn Vindiciae pro sa/ute Reformatorum. 1641 ; zie mijn lijst. nr 23 . Het 
geschrift. waartegen hij zich richtte. was misschien van Jean Roberti ; zie boven. blz. 135. 
noot 210. 

lÖÛ) Zie den titel van deze vertaling door Everhardus Schuylius. Een scherm of schilt 
voor de salicheyt der Gereformeerde, 1646. in mijn lijst, nr 23a. Schuyl noemt Maresius een 
anderen Jozua en een anderen Simson. die .. alle sijn (n.l. van den aanvaller. een anoniemen 
Jesuiet) geseyde peremptoire redenen als vlassesnoerkens. ontstucken" breekt; verg. aldaar, 
blz. VIII. De verschijning dezer vertaling werd oorzaak. dat Maresius een herdruk van zijn 
Sa/us R eformatorum in het licht zond; zie mijn lijst, nr 17 a. 

157) Van Luiksche zijde werd op Maresius' geschrift gereageerd door Jean Roberti. die 
aan het slot van zijn La confession de toy des Eglises pretendues Reformées du Pays~Bas, 
convaincue de fau sseté en tous les articles etc .• 1642 (Coll.~Cap., nr 630), heeft gegeven 
een Correction fraternelle faitte au Sieur Samuel des Marets, ministre de la pretenduë Eglise 
reformée de Bois~/e~duc (p. 447-461). Roberti onderkende. gelijk hij zegt. in bedoeld pam
flet terstond Maresius .. y voyant par tout Feu et (lamme, à vostre ordinaire." Zie Biogr. 
Nat. de Belg. XIX. col. 530. 

158) Specimen Jurisconsu/ti Orthodoxi etc. 1638; zie mijn lijst, nr 19. Maresius. Bonum 
signum, 1645. deelt mee. dat dit geschrift van Roomsche zijde geen beantwoording heeft ont~ 
vangen. Ook is hij van plan geweest een geschrift samen te stellen, waarin hij de beteekenis 
van het bisschopsambt wilde uiteenzetten, om daarmee den Luikschen bisschop te bestrijden, 
doch van publicatie schijnt niets te zijn gekomen; verg. Maresius aan Rivet, 23 Juli 1637 
(zie Bijl. III29) . 
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Maresius' bijzijn, een gesprek ontsponnen over de religie. De Roomsche jurist 
beriep zich daarbij op den codex Justinianus als, heet het fijntjes, op 
het heilige plechtanker der rechtsgeleerden; daarin vond hij zijn krachtigsten 
steun ten gunste van zijn gevoelen. 159) Daarom achtte Maresius het de 
moeite waard, eens te onderzoeken, met welk recht zulks kon geschieden; 
hij deed het in alle bescheidenheid, en voorzoover zulks in de vij f of zes dagen 
welke hem ter beschikking stonden , doenlijk was. 

Maresius begint in zijn verhandeling te betoogen, dat de kwestie, of men 
in de Roomsche kerk mag blijven, eigenlijk naar den maatstaf der Heilige 
Schrift behoort uitgemaakt te worden, doch dat hij er geen bezwaar tegen 
heeft haar als een "quaestio juridico-politica" te behandelen. 160) Na te 
hebben aangetoond, dat de Roomschen zich ten onrechte op den genoemden 
codex beroepen, 161) stelt hij in den breede in het licht, hoe de Gerefor
meerden er juist tal van argumenten aan kunnen ontleen en om de zwakheid van 
Rome's standpunt in het licht te stellen. 162) Vervolgens worden de argumen
ten, door de Roomsehen ten gunste van hun beschouwing aangevoerd, stuk voor 
stuk behandeld en weerlegd. 163) De conclusie luidt, dat de tegenstanders 
zich, precies gelijk de Gibeonieten uit Jozua's dagen, geheel ten onrechte 
met het masker der oudheid hebben getooid. 164) 

AI even weinig principieel van opzet was het geschrift, dat ruim 2 jaar 
later verscheen, 165) en dat zich richtte tegen een onderdeel uit den "Mars 
Gallicus" van Cornelius Jansenius. 166) Dit werk, waarin de Fransche politiek 
van Richelieu door Jansenius werd bestreden ten gunste van Spanje, 167) 

had sinds zijn uitgave in 1635 veel opgang gemaakt, en was ook in het 
Fransch vertaald. 168) Een bepaald hoofdstuk er uit hield zich bezig met de 
Franschen in Hollandschen krijgsdienst; Roomschen, daar kwam het betoog 
op neer, konden slechts met gevaar voor eigen zieleheil aan dat bedrijf mee-

159) Verg. l.I., p. 11: asserebatque hunc unum vindicem pro sua sententia sibi instar 
omnium esse. 

160) Verg . l.I. , p. 5: Condonent mihi Iurisperiti Catholico-Romani si dum Theologorum 
libros, praesertim sacra Biblia ca ne peius et angue refugiunt. ego Theologus eorum Iura 
revolvam aliquid lucis ad salutem, ipsis inde foeneraturus. 

161) Verg. l.I., p. 5-9. Hij zegt o.m .. dat terwijl Justinianus zich het recht toekende om 
wetten te promulgeeren over zaken des geloofs, de pausen zich thans juist omgekeerd het 
gezag aanmatigen om vorsten te excommuniceeren. 

162) Verg. l.I. , p. 10- 34. Hij wijst er O.a. op, dat de 4 eerste concilies, in den cod. Justin. 
overal geëerd, veelszins staan tegenover Rome's opvattingen. 

163) Verg. l.I. , p. 34- 60. 
164) Verg. l.I., p. 61 : unde constet frusta Adversarios novitiis nuperisque placitis, Anti

quitatis larvam inducere, Gabaonitarum instar. 
165 ) E schantillon des maximes du Clergé R,omain es Provinces Unies; zie mijn 

lijst, nr 22. 
106) Verg . N . Ned. Biogr. Woord. VII, kol. 665 v .v . De volledige titel luidt: Mars Gallicus 

seu de justitia armorum et foederum regis Galliae libri duo; het geschrift richtte zich tegen een 
werk v an Besiam Aroy , die de houding van den Fransehen koning had verdedigd. 

167) Jansenius heeft er den bisschopsstaf van Yperen aan te danken gehad. 
HlS ) Verg . Eschantillon, p. 5. V ertaald door C. H . D. P . D . E . T . B., met welke initialen 

bedoeld wordt Charles H ersent ; verg . N . N ed .• Biogr. W., VII. kol. 669. 
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doen ; het bewijzen van hulp aan ketters beteekende verraad aan de Room~ 
sche religie. 169) 

Tegen deze beschuldiging meende Maresius nu in verzet te moeten 
komen. Feitelijk sprak hier zijn nationaal sentiment minstens even sterk als 
zijn religieuse overtuiging . 170) Toch ben ik van oordeel, dat het pamflet in 
deze paragraaf op zijn plaats is . Want in werkelijkheid is het geworden tot 
een bestrijding van Rome: de maximes en practijken harer geestelijkheid wor~ 
den er in aan de kaak gesteld. 171) De consequentie van hun standpunt leidt, 
volgens Maresius, tot ongehoorzaamheid aan den koning. 172) De reservatio 
mentalis en de meineed worden door hen verontschuldigd. 173) In deze hou~ 
ding ziet hij daarom een rechtvaardiging voor het standpunt, dat de tolerantie 
van zulke lieden met de "seureté publique" niet is overeen te brengen. 174) 

En hij vindt er aanleiding in , om zijn landgenooten op het hart te binden , 
dat zij het in andere dingen al evenmin als in dit bepaalde opzicht bij Rome 
moeten zoeken: Rome gedraagt zich als een stiefmoeder tegenover hen, 175) 

en verwijst hen naar het eeuwig oordeel; 176) bij haar heerscht bovendien 
allerlei verdeeldheid, niet alleen toch dat Leuven en de Sorbonne in dit op~ 
zicht tegenover elkander staan , maar er zijn nog tal van andere controversen 
in haar midden. 177) Laat men maar een zorgvuldig onderzoek instellen naar 
de waarheid. In dat geval zal ook blijken , hoe Holland volkomen terecht naar 
de wapenen heeft gegrepen. 178) En de vrijheid dezer republiek is ook door 
kennelijke zegeningen des hemels bevestigd geworden. 179) Waarom zouden 
Fransche soldaten dan niet voor haar zaak mogen strijden? De waarheid, 
in de Heilige Schrift geboekstaafd, wijst ook wel uit, dat de Gereformeerden 
geen ketters zijn. 180) Zoo noodigt Maresius dan zijn landgenooten uit, om 
de godsdienstoefeningen der Gereformeerden te bezoeken; zij behoeven niet 
bevreesd te zijn dat zij op die manier atheïsten of ketters zullen worden; dit 
gevaar bedreigt hen veeleer in de Roomsche kerk. 181) Alles is bij de Gere~ 

169) Het is hoofdst. XI van het 2de deel, dat door Maresius in zijn tegengeschrift geheel 
werd opgenomen (p. 5-13). 

170) Maresius zegt van het boek, dat het vol invectieven was tegen den Franschen koning; 
geen goed Franschman kan het zonder verontwaardiging lezen ; en de vertaler heeft gebruikt 
"Ia douceur et J"elegance de nostre langue aux passions et calomnies des Espagnols"; verg . 
l. c., p. 14, 15. 

171) l.c., p. 25. 
172) l.c., p. 15. 
173) l.c., p. 16, 31. 32. 
174) l.c., p. 26. 
175) l.c., p. 23. 
176) l.c., p. 43. 
177) l.c., p . 44. Vandaar zegt Maresius volkomen ad rem: Et si Louvain peut dire cela 

de Paris en vostre fait particulier, pourquoy au nostre ne Ie dirons nous de tous les deux; 
l. c., p. 18. 

178) l.c., p. 45, 46. De waarheid zal hun doen zien "qu 'a fausses enseignes les ennemis 
taxent cest Estat de rebellion". 

179) l.c., p . 49. 
UlO) l.c., p. 51. 
181.) l. c., p. 59. 
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formeerden immers ingericht overeenkomstig Gods Woord. 182) Dit is het 
tegengif. 183) dat Maresius hun bood tegen den Rabsake, 184) die het woord 
had gericht tot het Fransche krijgsvolk in dienst van het Staatsche leger. 

Heeft Maresius dus ook te 's Hertogenbosch nog met Rome gepolemi~ 
seerd, zijn belangrijkste polemische geschriften uit deze periode handelen meer 
o ver Rome en richten zich tegen Hugo Grotius. Deze had in een anoniem 
geschrift van gering en omvang, in 1640 te Amsterdam verschenen, 185) eenige 
plaatsen uit het Nieuwe Testament, waarvan men algemeen aannam dat zij 
over den antichrist handelden, besproken, en daarbij trachten aan te toon en 
dat de antichrist moest gezocht worden in onderscheidene historische gestal~ 
ten uit Paulus' eigen dagen. 186) Hij had daarmee, zonder ook maar eenmaal 
die tegengestelde opvatting te noemen, een bestrijding geleverd van het 
algemeene gevoelen der Gereformeerden, die den paus als den antichrist 
beschouwden , 187) en in dezen zin ook de bedoelde Schriftuurplaatsen uit~ 

legden. 
Maresius meende bij den auteur, vrij algemeen herkend als Grotius, roma

niseerende invloeden te bespeuren, 188) en vermoedde dat deze te Parijs wel 
zou samenspannen met Milleterius, den man van de eenheidspogingen tus~ 
schen Roomsch en Gereformeerd. 189) Dit pogen zou wel niet gelukken, 
en het zou onmogelijk blijken de Protestanten van schisma te beschul
digen , zoolang bij Rome de antichrist werd gezocht. Vandaar stellig die af~ 
Wijkende uitlegging der Schriftuurplaatsen, al was het niet gemakkelijk achter 
de bedoeling van den schrijver te komen. 190) En aangezien er geen kans 

18'1) l.c., p. 60: Vous trouveres qu 'une doctrine solide s'y enseigne appuyée des tes
moignages de l"Escriture .... ; doctrine proposée sans apparat et sans pompe, mais avec 
beaucoup de fruict, et qui n 'a pour but que de former les auditeurs à bien vivre et à bi en 
mourir, et de rendre à Dieu la gloire de tout Ie bien, et d 'humilier I'homme, par Ie rendr{' 
coulpable de tout Ie mal. 

183) l. c., p. 61. 
184) l.c., p. 14. Met deze benaming betitelt Maresius den Franschen vertaler van Jan

senius' geschrift. 
185) Commentatio ad Loca quaedam N. T estamenti quae de Antichristo agunt, aut agere 

putantur, expendenda eruditis. Een exemplaar hiervan berust in de Bibl. van het Vredespaleis 
te 's Gravenhage (zie ook Grotius, Opec. theol. IV. p. 455 sqq.). Verg. W. C. van Unnik, 
Hugo Grotius als uitlegger van het N. T., blz. 9 v.v .. Grotius wilde onbevooroordeeld wor
den gelezen ; vandaar deze anonymiteit. 

186) Als zoodanig noemt hij Caligula, Simon Magus, Barcochba, Domitianus. Apollonius 
en Trajanus. 

187) Verg. Dr V. Hepp, Antichrist, blz. 138, 139. 
188 ) Hij dacht daarbij niet enkel aan Grotius' gevoelen omtrent den antichrist. doch vooral 

ook aan diens Pelagiaansche opvattingen over de justificatie en het liberum arbitrium; verg. 
Diss. de Antichristo, p. 14. Zie ook W . C. van Unnik, t.a.p., blz. 37 v .. 

189) Verg. 1.1., p. 16. In dezen zin n.l. was dat pogen bedoeld, dat de Gereformeerden 
moesten terugkeeren tot gehoorzaamheid aan den paus; een streven, door Maresius betiteld 
als " Asdodiana Milleteria Theologia"; verg. l.I. , p. 20. Terecht heeft Maresius dit geschrift 
van Grotius in verband gebracht met diens streven naar eenheid tusschen de kerken; verg. 
W . C. van Unnik, t.a.p., blz. 14 v.v .. 

100) Verg. l.I., p. IS: mente volvat. Sommigen dachten aan een vleien der "Papaturientes" 
in Engeland; anderen namen eerder aan, dat Grotius de gunst der Roomschen voor Remonstr. 
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bestond op toeschietelijkheid van de zijde der Roomschen . moest men wel 
aannemen. dat de bedoeling voorzat om de Gereformeerden afvallig te maken. 
Maresius achtte het daarom zijn roeping Grotius te weerleggen: 191) juist 
hij. een .. Gallo-Belga". tegen een geschrift in Frankrijk geboren en uitge
geven in Nederland; en dat te meer omdat vooral de Fransche kerk in dezen 
strijd over den antichrist betrokken was geweest. zoodat zij op de synode 
van Gap in een apart toevoegsel aan de Confessie zich over de betreffende 
zaak had uitgesproken. 192) Op den grondslag van dit artikel. opzettelijk 
door hem aangehaald . wenschte hij zijn "Dissertatio de Antichristo" op te 
bouwen. 193) 

Na zoo in zijn voorrede vrij uitvoerig rekenschap te hebben afgelegd van 
zijn principieel standpunt. gaat Maresius over tot een nauwkeurige exegese 
van 2 Thess. 2 : 1-12. 1 Joh. 2 : 18-24. 4: 1-4. en Openb. 13 en 17 : 9-18. 
op welke Schriftgedeelten ook Grotius zich had beroepen. Vooral bij de be
strijding van Grotius ' uitlegging 19,4) heeft hij krachtig geargumenteerd. 
Zoo heeft hij de prioriteit van den tweeden boven den eersten brief aan de 
Thessalonicensen. een opvatting. waarop Grotius voor zijn exegese vooral 
steunde . met sterksprekende bewijzen weerlegd. 195) Ook wie niet met Mare
sius. die in het pausdom de antichristelijke macht zocht. meegaat . 196) zal de 
kracht zijner argumentatie moeten erkennen. 197) 

en Socin. trachtte te winnen. Maresius huldigt de in den tekst genoemde beschouwing; verg. 
H . J. Honders. Andreas Rivetus. blz. 92. 93. 

J91) Verg. 1.1.. p. 25 : breviter et modeste. Maresius ziet el' zich toe genoodzaakt. hoewel 
hij steeds alle achting heeft gehad voor Grotius: fateor me ipsius lucubrationibus multum cum 
Republica litteraria debere. Immers : Nullus est Plato. cui non praeponenda Veritas. 

1!J2) Verg. Aymon. Syn. Nation .• I. p. 258. De synode te Gap werd gehouden in 1603 
(Maresius heeft abu:;ievelijk 1604) en voegde een zinsnede in art. 31 der Conf. in. Over den 
strijd, in Frankrijk hierover gevoerd. zie men J. P annier. Egl. réf. de Paris 1610 à 1621, p. 88. 
89. Verg. ook Maresius, Concordia discors. I. p. 37-40. 

1U:l) Z ie lIlijn lijst, nr 20. De opdracht aan den Raad van Sta te is gedateerd : I Juni 1640; 
v erg. Rivet aan Huygell s. 2 Juni 1640: Mr des Marets m'a escrit q\j 'i1 a une responce qui 
n 'attend que la presse (Dr J. A. Worp. Briefwisseling. lIl. blz. 36). In September was het 
boek gereed; door de Mory zond Maresius een exemplaar aan Huygens; verg. Maresius aan 
Huygells. 8 Sept. 164D (Univ.bibl.. Leiden. H ug. 37; verg. Dr J. A. Worp, t.a .p .• blz. 105). 

194) Verg. DI' V . Hepp, Antichrist. blz. 141 v .. 
105) Vrijwel dezelfde argumenten worden nog steeds gebruikt bij de bestrijding van Grotius' 

beschouwing, welke tot op onzen tijd, zij het ook met verschillende wijzigingen, nog door 
sommigen wordt voorgestaan; verg. bijv. J. A. C. van Leeuwen, Paulus' zendbrieven aan 
Efeze. Colosse. Filémon. en Thessalonika. 1926, blz. 291-294. 

196 ) Volgens M ares ius kan de antichrist niet één persoon zijn "ei enim tot tantaque tri
buuntur in Scriptura. quibus peragendis unius hominis aetas neutiquam sufficiat. Ditzelfde 
bezwaar bestaat niet met opzicht tot het pausdom, "nam eadem semper qualitas per Iuris 
repraesentationem, ad plures sibi ordine succedentes transfertur". 

197) Rivet aan Huygcns. 2 Juni 1640 (Dr J. A. Worp, t .a.p .• blz. 36), had reeds 
geschreven: Ses expositions (sc. de Grotius) sur les textes de Antichristo me semblent peu 
judicieuses. Later berichtte Huygens uit G rave, dat hij alleen tijd had om in Maresius' ge
schrift. hem toegezonden, te bladeren (12 Sept. 1640; aldaar. blz. 108). Zie ook Coccejus. 
D e Antichristo. 1641: Gaudeo au tem, à c1a rissimo et doctissimo v iro D. SamueIe M aresio hic 
mihi demtam mag nam laboris partem, qui. quam coacte haec Cajo coeterisque applicentur, 
quam bene P apae, demonstravit, et nuperi commentatoris notas diligentius examinavit; verg. 
Opera. VII, fol. 6. 
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Roessingh heeft Maresius. vanwege diens voorrede in deze verhandeling. 
van bitterheid en scherpheid beschuldigd, en als oorzaak van deze bitterheid , 
met een beroep op een bewering van Vossius , aangegeven het feit dat 
Grotius' verhandeling bij den uitgever van Crells en Volkelius' werken was 
verschenen. 198) Dit is echter een nietszeggende aantijging; en hoewel de 
toon van Maresius' voorrede inderdaad vlijmscherp is, onwaardig kan hij 
toch niet worden genoemd. Veel erger wordt nog de partijdige voorstelling, 
wanneer anderen het laten voorkomen als zou Grotius daartegenover een 
voorbeeld van zachtmoedigheid hebben gegeven. 199) Ik kan die deugd ten~ 
minste kwalijk ontdekken in de wijze, waarop Grotius zijn bestrijder heeft te 
woord gestaan . Dit is gebeurd in een " Appendix" , welke Grotius heeft toege~ 
voegd aan zijn in 1641 verschenen "Annotationes in libros Evangeliorum". 200) 

Geen enkelen keer ontmoet men er Maresius' naam in. Aan zijn gering~ 

schatting jegens zijn tegenstander heeft Grotius blijkbaar uiting willen geven, 
door hem telkens te betitelen als "Borborita". Deze scheldnaam. niet be~ 
paald getuigende van zachtmoedigheid, bevatte een toespeling op het Fransche 
woord voor "slijk", dat in verband gebracht kan worden met den naam Des 
Marets, welke de gedachte wekt aan een "moeras". 201) 

In dit geschrift handhaafde Grotius zijn opvatting, terwijl hij den Gere~ 
formeerden verweet, dat zij voor het doen standhouden van het schisma er 
belang bij hadden, om den paus als antichrist te blijven voorstellen. 202) Ook 
ontkende hij door Milleterius tot zijn schrijven te zijn aangezet; 203) ofschoon 
hij wenschte vele vrienden te bezitten gelijk deze was. Voorts nam hij het 
Maresius kwalijk, dat deze, tegen het verbod des konings in, den paus nog 
den antichrist durfde noemen. 

Zijn tegenstander bleef hem het antwoord niet schuldig . 204) Wel waren 
er overwegingen, welke Maresius van schrijven konden terughouden. 205) 

Maar om niet ten opzichte van waarheid, kerk, consciëntie en plicht tekort 
te schieten, nam hij de bedoelde taak toch ter hand. Want er dreigde gevaar 
van de zijde dier menschen met hun eenheidsstreven; waar het laatste 
op uitliep, was wel gebleken, toen door hun optreden - Grotius had er 

198) Verg. P. H. Roessingh. Jac. Alting, blz. 38. 
199) Bijv. Sepp. Godg. Onderwijs, II. blz. 39. Zie echter terecht H . J. Honders. Andreas 

Rivetus, blz. 103. 104: Grotius daarentegen. de bezadigde en wellevende geleerde. is geprik~ 
keld bij alles wat met Gereformeerdheid samenhangt. 

200) De bijlagen zijn afzonderlijk gepagineerd; de Appendix ad interpretationem locorum 
Novi Testamenti quae De Antichristo agunt aut agere putantur. In qua via sternitur ad 
Christianorum Concordiam, vindt men op fol. 51-85 (zie Oper. theol.. IV, p. 475-504) . 
Verg. W . C. van Unnik. t.a.p" blz. 11. 
~1) Verg. P. Bayle. Dict. hist. et crit" I1I, fol. 323; daar heet het ook van Grotius' ge-

schrift: ou il se traita assez mal. 
202) Verg. Appendix, fol. 51: Nisi schisma esset. non haberent mul ti unde viverent. 
203) Verg . l.i., fol. 51: Apparet hinc quam facile isti homines sua figmenta ejaculentur. 
110 4) Toen Grotius' boek op komst was. gaf Maresius reeds te kennen bet op zoodanige 

wijze te zullen ontvangen. dat de man van toorn tot woede zou vervallen; verg. Maresius 
aan Rivet, 24 Oct. 1641 (zie Bijl. 111 39) . 

2 05 ) Verg. Concordia discors, Praef.: N am ea videtur esse viri istius. in omnibus magni. 
indoles. ut neminem sibi cOl'tradicentem, aequo animo ferre queat. 
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immers een voorname rol in gespeeld - de vrede in de kerken was verstoord 
door de kwesties over praedestinatie en vrijen wil. Het werd een terugval 
in het papisme! Ook Maresius was wel begeerig naar vrede; doch nooit in 
den weg, door die menschen ingeslagen. Verkieselijker was het een deel van 
het Christendom ongerept te bewaren dan dat het geheel corrupt en met den 
Roomschen zuurdeesem besmet werd. 205a) 

Op consciëntieuse wijze heeft Maresius zijn taak uitgevoerd. 206) Woord 
voor woord heeft hij Grotius aangehaald en vervolgens trachten te weer
leggen, zoodat het tegengeschrift is aangegroeid 207) tot een tweedeelig werk 
van meer dan 1300 fijn-bedrukte bladzijden . Het verscheen, van kerkelijke 
approbatie voorzien, 208 ) einde 1642 onder den titel: Concordia discors et 
Antichristus revelatus. 209) 

Voordat de bekende Schriftuurplaatsen, thans zeer uitvoerig , aan de orde 
komen, geeft Maresius de aanleiding voor zijn geschrift te kennen en houdt 
hij eenige algemeene beschouwingen over hetgeen door den "vir iIlustris" 210) 

was te berde gebracht. Met voldoening constateert hij daarbij , dat zijn be
wering omtrent een afval naar het pausdom uit de "Appendix" is bevestigd 
geworden. 211 ) Hij wijst den laster tegen zijn persoon 212 ) en tegen de 
Gereformeerden in het algemeen af. Laat Grotius zorgen, dat de paus voor
taan tevreden is met bisschop der stad Rome te wezen, en dat hij voor de 
waarheid zich buigt, dan zal men niet langer gelooven dat hij als de anti
christ is aan te merken. 213) Wat voorts de beschuldiging aangaat. dat Mare
sius, door den paus antichrist te noemen, een bevel van den Franschen koning 
zou hebben veracht, een dergelijke uitspraak, meent Maresius, klinkt vreemd 
in den mond van iemand, die uit de republiek moest verbannen worden, en 

205a) Verg. l.I., Praef.: Satius enim est partem duntaxat Christianlsmi esse integram, quam 
totum esse corrupt urn et fermento Pharisaico ac Pontificio infecturn. 

206) Dit blijkt duidelijk uit zijn correspondentie met Rivet en D e Willem in dezen tijd. 
Deze beiden hebben hem bij de bearbeiding van het boek niet weinig hulp verleend. Zie de 
brieven in Bijl. 111. 

207) Verg. Maresius aan De Wiliem. 24 Juli 1642 (zie Bijl. III 46) . 
208) De approbatie is 26 Oct. 1642 gegeven door de Amsterdamsche predikanten Thomas 

Maurois, Fabric. de la Basse-Court en God. Hotton, tezamen met den Dordtsehen pastor 
Andr. Colvius, in opdracht van de Waalsche syn. van Rotterdam (April. 1642) , aan welke 
Maresius zulks verzocht had; verg. Livre Syn., I. p. 436. Deze approbatie heeft plaats gehad 
na het drukken; een andere methode was te bezwaarlijk; verg. Maresius aan Rivet, 19 Febr. 
1642 (zie Bijl. 111 42) . Begin October zal het boek gereed zijn geweest; verg. idem aan idem. 
IS Sept. 1642 (zie Bijl. III 47). 

209) Zie mijn lijst. nr 26. Volgens Maresius had Grotius n.l. zijn Appendix beter kunnen 
betitelen als: Concordia discors, of als: Apologia pro Papa et Papatu; verg. l.I .• p. 3. Het 
eerste gedeelte der copie ging den 19den Maart 1642 naar den drukker te Amsterdam; verg. 
Maresius aan De Wil/em. 19 Maart 1642 (zie Bijl. 11145) . Uit dit schrij ven blijkt eveneens. 
dat Hotton mee hulpdiensten heeft bewezen. 

210) Als zoodanig, of als "vir magnus" wordt Grotius telkens in dit geschrift betiteld . 
211) Verg. Concordia discors. I. p. 15. 
212) De benaming "Borborita" past niet op hem, tenzij alleen in de.! zin, welke er in 

Frankrijk wel aan werd gehecht. n.1. voor de volgelingen van Hendrik IV als wettigen erf
genaam der kroon; verg. I.l.. p. 21-23. 

213) Verg. 1.1.. p. 27. 
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die thans gezant is van Zweden. een land welks koning de zaak van het 
Protestantisme met zijn wapenen heeft verdedigd. 211) Bovendien heeft Mare
sius zich . door zoo te spreken, heelemaal niet te buiten gegaan. 215) In Mile
terius heeft Grotius zich ook niet zulk een opperbesten vriend verworven als 
hij denkt en dan nog slechts een halven bondgenoot. 216) 

In het boek vinden wij , behalve een uitvoerige weerlegging van Grotius' 
argumenten . speciaal ten opzichte van 2 Thess. 2, ook een summiere weer
gave en verdediging van Maresius' eigen gevoelen. 217) Als het voornaamste 
antichristelijk kenmerk wijst hij daarbij aan de macht. welke de paus zich aan
matigt over koningen en vorsten. 

De conclusie luidt tenslotte. dat Grotius' uitlegging in strijd is met wat 
hij zelf elders had gezegd, met de rede. met de Schrift en met de oudheid. 
zoodat zij onmogelijk kan aanvaard worden. 218) Maresius spreekt als zijn 
wensch uit. dat God zijn tegenstander oog geve voor en afbrenge van diens 
dwalingen. 219) 

Enkele jaren later sprak Maresius zelf uit. dat zijn beide geschriften over 
den antichrist bij alle welgezinden instemming hadden gevonden. 220) Poly
ander wien hij een present-exemplaar had toegezonden evenals aan diens 
collega·s. noemde het een zeer geleerd geschrift. 221) 

6 - Strijd over de lllustre Lieve-Vrouwe-Broederschap. 

Een zaak. welke toenmaals heel veel opschudding heeft gegeven, is de om
zetting van de IIlustre Lieve-Vrouwe-Broederschap in een vereeniging van 
gemengd karakter. zoodat naast de Roomsche leden voortaan ook Gerefor
meerden tot het lidmaatschap werden toegelaten. 222) Het verlangen daartoe 

~ J.I) /.l .. p. 28- 31. 
:llti) l .I., p. 32--44. 
21 6 ) l .I .. p. 15-63. Mileterius werd door de Sorbonne verworpen en door de Gerefor

meerden geëxcommuniceerd. Tusschen hem en Grotius bestonden. volgens Maresius. punten 
van verschil. 

217) l .I .• p. 113-711. 
218 ) /.l .• Il p. 195. Zie ook Maresius. Theol. Elencht .• I. 1616. p. 228 .. 
219) 1.1.. 11. p. 558. Grotius wilde Maresius niet rechtstreeks beantwoorden; verg . W . C. 

van Unnik. t. a.p .• blz. 15. In het laatste hoofdstuk (p. 559-586) richt Maresius zich tegen 
Mileterius. Zie ook Maresius aan Rivet. 25 Maart 1613 (zie Bijl. HI53) ; en Epist. castiga
toria. 1666. p. 16. 

220) Verg. Bonum sig num, 1615 (ongepag .) : cum omnium bonorum applausu. 
22 1 ) Polyander aan Maresius. 26 Dcc. 1612 (bij Maresius. Ult. P atientia. 1615. p. 119) . 

Ook door Voetius werd Maresius genoemd een "doctissimus Antagonista" van Grotius; verg. 
diens Specimen assertionum. p. 13. Maresius bleef den strijd tusschen Grotius en Rivet (zie 
Honders. Rivetus. blz. 88 v .v. ) la ter met belangstelling volgen ; verg. Maresius aan Rivet. 
21 Dec. 1615 / 3 Jan. 1616 (zie Bijl. In 73) . 

222) Voor dit gedeelte sluit ik geheel aan bij de voortreffelijke. objectieve uiteenzetting. 
welke gegeven is door A. C. Duker, Gisb. Voetius, Il , blz. 85-131 . Het lijkt mij onnoodig 
te herhalen, wat deze goed heeft gedaan. Bij hem vindt men ook de oudere litteratuur over 
de Broederschap aangegeven . Ik voeg er aan toe : Dr C. F. X. Smits, Stichtingsoorkonde 
der lJlustre L.V. Broederschap, in Ned. A. v. Kerkg., N.S. IX, blz. 59--69; Or Th. Goossens, 
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was uitgegaan van den gouverneur der stad. Johan Wolphaert van Brederode. 
en van eenige andere vooraanstaande personen. Niet zonder bezwaren van 
de zijde der Broederschap had de zaak op den 27sten Februari 1642 haar 
beslag gekregen door het aanvaarden van een "Instrument van accoort." Der~ 
tien Gereformeerden werden toen onder de leden opgenomen. welk getaL 
volgens de bepalingen. op den duur zou klimmen tot achttien. 223) 

Niet weinigen toonden zich over deze handelwijze ontevreden. Vooral 
één der predikanten van de Nederlandsche kerk. Cornelius Lemannus. kon 
zich moeilijk bij het geval neerleggen. Hij wendde zich om raad. onder 
meer. tot Voetius. De laatste liet in dien tijd juist disputaties houden over 
"indirecte en geparticipeerde afgoderij." bij welke kwestie ook dat Bossche 
vraagstuk ten nauwste was betrokken. In de derde dier disputaties. gehouden 
den 14den Juni 1642. 2 24 ) heeft hij daarna uit de door Lemannus verstrekte 
gegevens een probleem gedistilleerd. en zeer duidelijk. zij het ook met weg~ 
lating van namen . zijn afkeuring over het gebeurde in 's Hertog enbosch te 
kennen gegeven. 225) 

Deze min of meer publieke veroordeeling van hun houding door een 
zoo gezaghebbend man als Voetius, welke spoedig genoeg ruchtbaar werd, 
zat den Bosschen heeren natuurlijk dwars. Zij wisten niet beter te doen dan 
Maresius . bij wien sommigen hunner reeds van te voren persoonlijk advies 
hadden ingewonnen . in den arm te nemen. Maresius heeft er zich voor laten 
vinden . en zoo verscheen einde Augustus van datzelfde jaar een verdedigings~ 
geschrift onder den titel: Defensio pietatis et synceritatis optimatum Sylvae
ducensium. 22 6 ) De auteur nam aan, dat Voetius van een bepaalde zijde -
de zinspeling op Lemannus kon niemand. der zake kundig. ontsnappen -
niet geheel juist was ingelicht. en dat hij dientengevolge over de nieuw~toe
getredenen tot de Broederschap een te streng oordeel had geveld. Den voor
naamsten grond voor zijn verdediging heeft hij gezocht in de overweging , dat de 
Broederschap van haar ontstaan af niet enkel een religieus , doch evenzeer 
een burgerlijk en politiek karakter had gedragen, en dat zij. na de opname 
der Gereformeerde leden. in een louter politieke vereeniging was veranderd. 

in Bossche Bijdragen VIII (1926). en dezelfde. Begin en bedoeling der Illustre Lieve Vrou
wen Broederschap te 's H ertogenbosch, in H andel, 12de N ed. Philol. Congres (1927). 

223) Het formulier voor den af te leggen eed vindt men bij Duker. t.a.p., blz. 96. noot 3. 
De Roomsche leden teekenden den Ilden April 1642 het .. naerder reglement"; verg. aldaar, 
noot 4:. 

224) Maresius noemt als datum: 4: Juni. welke opgave dus in de tweede editie zou ver
anderd zijn; verg. Ult . Patientia, p. 34:3. Ook zou de plaatsnaam . .'s H ertogenbosch " aanvanke
lijk in de disputatie hebben gestaan; verg . 1./" p. XXXIII. 

225) Verg. A. C. Duker. t.a.p., blz. 103. noot 2. Maresius heeft dit probleem (XIV) dan 
ook terecht. als de Bossche zaak rakende. bij wijze van inleiding opgenomen in zijn D efensio. 
1643. p. 5-16; Ult. patientia. 1645. p. 2-12. Deze beide edities haal ik aan. wijl de oor
Spronkelijke editie uiterst zeldzaam is. 

226) Zie mijn lijst, nr 27. Een overzicht van den inhoud bij Duker. t.a .p .• blz. 108- 111; 
overeenkomstig de door Maresius zelf aangegeven indeeling; verg. D efensio, 1643. p . 24:; Ult. 
pat., p. 18. Maresius was aan het schrijven begonnen midden Juli . terwijl het gedrukte werk 
niet eerder verkrijgbaar werd gesteld dan na de verschijning van Lemannus' Retorsia; te 
voren had er alleen verspreiding plaats onder bevriende personen ; verg. Ult. Patientia, p. 34:2. 
34:3. De uitgave geschiedde op gezag en kosten der Broederschap ; verg. l.l.. p. 96. 112- 114:. 
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Bovendien zouden er van dit gezamenlijk optreden in één broederschap goede 
vruchten voor het onderling saamleven zijn te verwachten. 

De toezending van dit werkje aan Voetius ging vergezeld van een persoon
lijk schrijven, gedateerd den 25sten Augustus, 227) in zeer vriendelijken 
toon gesteld. 228) Het was immers Maresius' bedoelen niet om Voetius, dien 
hij hoogschatte, te bestrijden, doch hem, gelijk hij het uitdrukte, aan zichzelf 
terug te geven, en de waarheid te herstellen. Als zijn overtuiging spreekt hij 
uit, dat. om het werk der reformatie uit te breiden, het wenschelijk zou 
zijn, 229) een tegemoetkomende houding tegenover de Roomschen in te 
nemen en niet alle gemeenschap met hen te verbreken; men moest er op uit 
zijn die menschen te behouden. 

Indien Maresius inderdaad heeft gemeend, met het leveren dezer apologie 
de zaak gewonnen te hebben, dan heeft hij zich danig vergist. Lemannus 
kwam in verzet tegen de aantijgingen, hem in dat geschrift aangedaan; aan 
zijn verontwaardiging gaf hij lucht in een heftig schotschrift, dat echter 
bij uitspraak van den 6den November 1642, als een fameus libel door de 
overheid werd gesupprimeerd. 2 30) Ook Voetius, die terstond na ontvangst 
van het boek en van den eigenhandigen brief Maresius daarvoor dank 
bracht, 231) zette zich aan den arbeid voor het leveren een er weerlegging. 
Dat de Utrechtsche professor volstrekt niet overtuigd was geworden, bleek 
uit eenige "Corollaria", welke bij een disputatie den 5den October 1642 door 
Waterlaet werden verdedigd. Pogingen om de verschijning van Voetius' 
geschrift te beletten, bleven zonder resultaat. 232) In Maart 1643 kwam 
het eindelijk uit, een vrij wat grondiger behandeling van het vraagstuk be
vattende dan Maresius had gegeven . 233) 

227) Dit schrijven staat gedrukt aan het slot van Maresius' geschrift. Voetius heeft zich 
over dat feit terecht verbaasd. Deze toevoeging heeft echter plaats gehad in Maresius' af
wezigheid en blijkbaar tegen zijn eigen bedoeling ; verg. Maresius aan Rivet, IS Sept. 1612 
(zie Bijl. III 47) . 

228) Vandaar later allerlei minder vleiende kwalificaties hierover; verg. Duker, t.a.p., blz. 
J07, noot 4. Men heeft echter geen grond, om aan de oprechtheid van dien vriendelijken 
toon te twijfelen; zie bijv. Maresius aan Rivet, 25 Sept. 1612 (zie III 48). 

229) Verg. Defensio. 1643, p. 127; Ult. pat., p. 86: Malim cogitari de Reformatione nostra 
promovenda extensive, quam, intensive. 

230) Verg. over dit geschrift. Retorsio calumniarum etc. getiteld: Ult . patientia, p. 317-
323; A. C. Duker, t.a.p., blz. 111-113, en Hezenmans, ' s Hertogenbosch van 1629 tot 1798, 
blz. 71. Omtrent de fameusverklaring zegt Maresius, Ult. patientia, p. 112: me absente et 
inscio. 

231) Maresius, Ult. Patientia, p. 343, deelt mee, dat Voetius hem dankte "pro dono et 
constantis mei in se affectus declaratione". Na zijn terugkeer van de Middelburgsche synode 
vond Maresius Voetius ' brief, waaruit hem bleek dat deze erger verontwaardigd was dan 
hij gedacht had; verg. Maresius aan Rivet, 15 Sept. 1612 (Zie Bijl. III 17) . Voetius' schrijven, 
gedateerd Kal. Septembr. 1612, is opgenomen door P. Voet in zijn Tribunal iniquum, 
p. 150, 151. 

232) Verg. Duker, t.a.p. , blz. 113- 116; en Ult . patientia, p. 273. Rivet berichtte den 18den 
Dec. 1642 Maresius over wat hij va n Cupif. die te Utrecht was geweest, had gehoord : 
Existimat eum (Voetium) deposuisse animum quicquam in te scribendi; maxime postquam 
novit te vocatum fuisse ad professionem Groninganam, dixit se nolle praeiudicare laboribus 
tuis, quod sa ne in eo laudandum, si , quod spero, in eo maneat proposito. 

233) Het boek draagt tot titel : Specimen assertionum partim ambiguarum aut lubricarum, 
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De verhaalde gebeurtenissen bezitten genoegzame bekendheid. Maar op 
mijn weg ligt het thans te onderzoeken. hoe en met welke bedoeling Maresius 
deze rol van verdediger voor een in de oog en zijner bestrijders zoo kwade 
zaak 234) op zich heeft genomen. Een voorname overweging. welke hem 
daarbij geleid heeft. is geweest vrees voor een mogelijke ineenstorting zijner 
kleine gemeente. Verscheidene leden uit zijn kerkeraad behoorden namelijk 
tot de nieuw-toegetreden leden der Broederschap. 235) Bleef hij dus tegen
over Voetius ' beschuldigingen het stilzwijgen bewaren. dan konden zij dit 
beschouwen als een veroordeeling van hun standpunt. en was de kans groot 
dat zij van hem en van de Waalsche kerk vervreemd raakten. Zulk een ver
lies. meende Maresius. zou de gemeente. wier steunpilaar deze mannen waren. 
wel niet kunnen doorstaan. 236 ) 

Van een hoog geloofsstandpunt getuigde deze houding stellig niet. 237) 

Het w il echter niet zeggen . dat Maresius als apologeet zou zijn opgetreden 
feitelijk tegen eigen innerlijke overtuiging in. Later de gebeurtenissen van 
dezen tijd verhalende. heeft hij dan ook zelf. naast dien van buiten op hem 
uitgeoefenden aandrang . als reden voor zijn optreden genoemd. dat hij daarin 
gehoor had gegeven aan de stem zijns gewetens. 238) Het moet inderdaad 
de aandacht trekken. dat zijn houding tegenover de kwestie der Broeder
schap niet op zichzelf staat. Want ik meen hier de consequentie te zien van 
een standpunt. da t Maresius ook bij het aanvaarden van zijn professoraat 
heeft ingenomen. Onder de Conditien. waarin hij toen heeft bewilligd. be
vindt zich ook deze. dat hij zijn colleges in de geschiedenis op dusdanige wijze 
zou behandelen. dat evengoed anderen dan uitsluitend Gereformeerden ze 
konden volgen. 239) Hij was het blijkbaar eens met de politiek van tegemoet
koming. welke door de stedelijke overheid tegenover de Roomschen werd ge
volgd. 240 ) Diezelfde conciliante politiek had als richtsnoer gediend bij het 

partim peciculosarum etc .• of verkort : Confraternitas Mariana; het titelblad heeft ten onrechte 
het jaartal 1642. Verg. Duker. t.a.p .• blz. 117-121. Maresius betitelt het boek als "monstrum 
horridum. ingens et cui lumen ademptum; verg. Ult. patientia, p. 327. Maresius schijnt over
wogen te hebben. om tegen Voetius een pseudoniem tegengeschrift uit te geven onder den 
titel van Specimen peregcini door Philalethus. maar is daarvan. op raad van Rive t. terug
gekomen; verg. Maresius aan Rivet, 25 Maart 1643 (zie Bijl. HI53). Althans ik vermoed 
dat het een pamflet van zijn eigen hand betreft. al doet hij het zelf anders voorkomen. Zie 
ook Maresius aan De WiIlem, 25 Maart 1643 (zie Bijl. III 54) . 

2a4 ) Door Lemannus wordt hij in diens libel betiteld als: Tertullus. Sodalitatis Marianae 
advocatus. 

235) In R es. du Cons., fol. 233 (14 Juin 1643) worden als zoodanig genoemd: Ou Fresne. 
Gans. Ruysch en Capes. 

236) Verg. M aresius aan Rivet, 25 Sept. 1642 (zie Bijl. III 48). Daar bedoelde kerkeraads
leden tegelijk magistraatspersonen waren. kon Maresius ook zeggen dat hij het verzoek dier 
"primarii virÎ' om een apologie te leveren moeilijk kon afslaan; verg . Maresius aan Rivet, 
15 Sept. 1642 (zie Bijl. III 47). In dit opzicht heeft C. L(emannus). R etorsia, passim. dus 
niet onjuist geoordeeld. zij het ook dat hij meer aan een v leien van die aanzienlijken heeft 
gedacht. 

23ï) Zie daartegen Voetius. Sel. Disput. Theol. , lIl . p. 354 S.S .. 

238 ) V erg . Eftigies. p. 152: cuius (sc. Fratriae Sylvaeducensis) Defensionem ad Procerum 
Sylvaeducensium instantiam, et ex conscientiae suae dictamine .. . , susceperat. 

239) Zie boven, blz. 160. 
240) Verg. M. de H aas, Bossche scha/en, blz. 221 . 252 v .• wiens beschouwing ik ten deze 
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opstellen van het Instrument van accoort, voordat de Gereformeerden in de 
Broederschap een plaats hadden ontvangen, 241) Maresius hoopte, dat door 
deze methode de reformatie zich zou kunnen uitbreiden en .vele Roomschen 
voor het geloof zouden gewonnen worden, gelijk hij zelf in zijn schrijven aan 
Voetius uitdrukkelijk heeft verklaard, 242) Hiermee is niet in strijd de heftige 
polemiek, welke hij vooral te Maastricht, doch feitelijk zijn leven lang, tegen 
Rome heeft gevoerd, Deze polemiek richtte zich toch speciaal tegen den 
clerus en de monnikenorden. Overigens was het juist zijn krachtig streven, 
om de leeken zooveel mogelijk onder het juk dier geestelijkheid vandaan te 
trekken. 243) En daar de politieke invloed van Rome te 's Hertogenbosch ge
ring was, kon dit streven hier in veel sterkere mate dan te Maastricht tot 
uiting komen. Deze toeschietelijkheid moest hem bovendien zooveel gemakke
lijker vallen, gewend als hij was aan de eigenaardige constellatie in Frankrijk, 
waar een soortgelijke tolerantie tusschen Roomsch en Hugenoot bestond. 244) 

Voor Maresius is, met andere woorden, het toetreden tot de bedoelde Broe
derschap een zaak van Christelijke vrijheid geweest. 245) Hij meende dat dit 
een niet-ongeoorloofde zaak was. Nu heeft hij zich ongetwijfeld vergist met 
zijn voorstelling, alsof de Broederschap reeds van den aanvang af een 
ten deele burgerlijk karakter zou hebben gedragen. Voetius, heeft histo
risch volkomen gelijk gehad, door haar als een bij uitstek geestelijke ver
eeniging, bedoelende de vereering van Maria, te beschrijven. 246) Doch door 
het aangegane accoord was het karakter der fraterniteit inderdaad ten deele 
gewijzigd. 247) Daarom had men met een disputabele kwestie te maken, ten 

-- ------

volg. Hij toont aan, dat de Protestanten in 1638 ongeveer een vijfde deel der bevolking 
vormden. Zie voor de houding der stadsregeering tegenover de Roomschen Or W . P . C. 
Knuttel. De toestand der Ned. Kathol., I, blz. 218 v .. 

241) Verg. Ouker, t.a.p ., 11, blz. 91. 
242) Verg. boven, blz. 171; zie ook Defensio, 1613. p. 67 s.; Ult. patientia. p. 47 S . . 

2 43) Men denke bijv. aan een der vragen, gesteld bij den regelmatigen rondgang door de 
gemeente; verg . boven, blz. 151. 

244 ) In dit opzicht zijn van beteekenis Maresius' opmerkingen in de opdracht aan zijn 
broeder Charles van zijn werk Ultima patientia, vooral p. lIl- V . Intusschen klopt niet met 
de feiten de voorstelling bij Ch. Adam. Vie et oeuvres de Desc., p. 331 s .. die in verband 
met deze Bossche kwestie Maresius noemt .. d'esprit liberal et d 'humeur conciliante", en be
weert dat deze gekozen was .. à dessein pour ces postes difficiles. OÛ protestants et catho
liques vivaient ensemble aux frontières des deux pays et des deux religions". 

245) Verg. Ultima patientia, p. 97: salva dissentiendi libertate in rebus indifferentibus ad 
fidem et mores non pertinentibus. 

246) Verg. Or Th. Goossens. Begin en bedoeling der Ill, Vr. Broed., in Hand. Phil. con
gres 1927, blz. 107 v .. Wel bestond er een bepaling van wederzijdsche hulpverleening als 
aan iemand overlast werd aangedaan (daarop heeft Maresius zich dan ook beroepen; verg. 
Defensio, 1613, p. 25; Ult. patientia, p. 18), doch deze viel geheel buiten het kader der 
overige voorschriften. 

247) Verg. J. C. A . Hezenmans. De St-Jans-kerk, blz. 299: Zij veranderde in eene nagenoeg 
zuiver burgerlijke instelling. en vormde dan ook weldra weinig meer dan een voorname 
vriendenkrans. Zie ook W . Meindersma. De Geref. gem. te 's Bosch, blz. 178; en Or Th. 
Goossens. t .a.p., blz. 107. Dat dit oordeel cum grano salis te nemen is blijkt wel uit Kort 
ende oprecht verhael, passim. En theoretisch was het standpunt der gewijzigde Broederschap 
tweeslachtig. 
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aanzien waarvan nadere bezinning en nader gemeenschappelijk overleg wen~ 
schelijk kon worden geacht. 

Het is. mijns inziens. de fout van Maresius geweest. dat hij dit overleg 
met de kerken van te voren niet heeft gezocht. doch eenvoudig zijn eigen 
weg is gegaan. Daardoor is hij van de Scylla op de Charybdis terechtge~ 
komen. De gevreesde ondergang zijner gemeente mocht dan. door zijn op~ 
treden als advocaat voor de Broederschap. voorkomen zijn. hij zag zich 
thans van anderen kant tegenover allerlei moeilijkheden geplaatst. Al aan~ 
stonds moest hij de minder aangename gewaarwording opdoen Rivet. 
dien gezaghebbenden man in de Waalsche kerken . en dien hij ook zelf zoo~ 
veel achting toedroeg . tegenover zich te vinden. 248 ) Hij heeft dezen be~ 

zworen om toch dat gevoelen niet aan Voetius te openbaren. die graag met 
Rivets autoriteit zou willen bereiken. wat hij met eigen argumenten niet wist 
gedaan te krijgen. Bij zulk een slecht verkoopbaren wijn paste wel aller~ 
minst de krans van Rivets naam. 249) Rivet heeft echter aan dezen wensch 
niet voldaan; hij heeft aan Voetius' meegedeeld. dat Maresius. tegen zijn 
raad in. die verdediging op zich had genomen. en dat hij Maresius ' doen be~ 
slist afkeurde. Maar tevens heeft hij Voetius tot gematigdheid in diens bestrij~ 
ding opgewekt. terwijl hij zijn afkeuring uitsprak over den auteur der .. Retorsio 
calumniarum" zij het ook dat Maresius tot een dergelijken aanval aanleiding 
had gegeven. 250) Den laatste heeft hij blijkbaar een gelijke vermaning toe
gediend. 2 51 ) 

Ook in eigen gemeente heeft Maresius tengevolge van deze zaak heel wat 
moeite ondervonden. Zij concentreerde zich rondom den persoon van Jacobus 
Zuerius. die vroeger. met name vóór Maresius ' overkomst uit Maastricht. als 
ouderling aan de kerk gewichtige diensten had bewezen. 252) Deze bleef 
met zijn gezin opzettelijk uit de samenkomsten weg. en ging de godsdienst-

248 ) Maresius wist dit eigenlijk reeds vóór de verschijning van zijn geschrift ; verg. Ult. 
patientia, p. 271. waar een zinsnede uit een schrijven van Rivet. 28 Juni 1642. voorkomt 
(verg . zijn Oordeel in: Oordeel over de M ariaansche Broederschappen, blz. 30- 32) . Maar 
hij hoopte. dat lezing daarvan in Rivets standpunt wijziging zou aanbrengen; verg . Maresius 
aan Rivet, 15 Sept. 1642 (zie Bijl. III 47) ; zie ook Rivet aan Voetius, 16 Nov. 1642 (Arch. v . 
Ned. Kerkg .• IV (1893) . blz. 297. Overigens nam Rivet practisch een ander standpunt in da n 
Voetius; hij ried Ma resius aan de zaak eerder te tolereeren dan te verdedigen; verg . Mare
sius aan Rivet, 25 Sept. 1642 (zie Bijl. III 48 ); en Ult. patientia, p. 156. 272. 

24 9) Verg. Maresius aan Rivet, 15 Sept. 1642 (zie Bijl. III 47) . 
250) Verg. Rivet aan Voetius, 16 Nov. 1642 ( Arch. v. N ed. Kerkg., IV. blz. 297) . Zie 

ook een citaat uit een schrijven van Rivet aan Maresius, 18 Nov. 1642 (Ult. Patientia, 
p. 157) : Ego quantum in me erit procurabo ne hae scintillae in flammas erumpant: Vir ille 
si quid evulget erit quantum poterit fieri ferendus. qui tolerantiä et silentio magis vinci 
poterit quam retorsione. Rivet had blijkbaar reeds in een vroegeren brief aan Voetius over 
het bedoelde punt geschreven. gelijk blijkt uit een antwoord dat Voetius den 26sten Oct. 
1642 hem zond; zie Arch. v. Ned. Kerkg .. IV. blz. 293 V.V. 

251) Verg . Maresius aan Rivet. 25 Sept 1.642 (zie Bijl. III 48) ; en Rivet aan Maresius, 
18 Nov. 1642 (aangehaald in Ult. patientia, p. 273) : Patientia et prudentia opus erit ; nam 
vir ille (sc. Voetius) apud Classes et Synodos plurimum potest. 

252) Verg. Ultima Patientia, p. 347 s. Maresius karakteriseert hem daar aldus: Homo est 
et à natura et ah indole melancholicus. eoque propositi tenacior et difficilior in omnibus. ac 
aliorum rigidus censor. ut saltem in eo sanctior coeteris comperiatur . 

Maresius 12 
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oefeningen in de Nederlandsche kerk bijwonen. Vier dagen na zijn terug
keer van de Middelburgsche synode 253) had Maresius, zoo deelde hij 
den 23sten September 1642 ter kerkeraadsvergadering mede, 254) bij ge
ruchte vernomen, dat de oorzaak van dit wegblijven gezocht moest worden 
in de ergernis, welke Zuerius nam aan de bekende Apologie, ten gunste der 
Broederschap. 255) OnmiddeIlijk had hij toen den bezwaarde opgezocht, 
en bevonden dat deze zonder nauwkeurige kennis van zaken sprak, wes
halve hij hem een exemplaar van zijn boek had toegezonden, met verzoek 
om overal door streepjes aan te duiden de dingen , welke Zuerius met het 
geloof en met de goede zeden in strijd achtte. Alle onderhandelingen waren 
echter vruchteloos gebleven, waarvan Maresius den kerkeraad een omstan
dig relaas leverde, vandaar dat hij zich thans genoodzaakt zag om dit alles 
in het consistorie bekend te maken. 256 ) 

Een schier eindelooze reeks van besprekingen , bezoeken , schriftelijke en 
m~ndelinge rapporten is daarop gevolgd. 257) Moeilijkheid gaf uit den aard 
der zaak het feit. dat de meeste ouderlingen ook behoorden tot degenen die 
Maresius verzocht hadden het verdedigingsgeschrift voor de Broederschap 
op te stellen. Zuerius oordeelde, dat zij over hem niet mochten recht spre
ken. 258) Hiertegenover moet erkend worden, dat de kerkeraad met beleid 
heeft gehandeld: Zuerius werd steeds bezocht door kerkeraadsleden, die zelf 
buiten het geding stonden, terwijl ook de predikant bij het Engelsche garni
zoen, d 'Elme, 259) in dezen meermalen hulpdiensten heeft verleend. 260) 

Maresius van zijn kant 261) verklaarde zich bereid, om de zaak aan de 

253) Deze synode werd gehouden van 3 tot 8 Sept. 1612. 
254) Verg. Res. du Cons., fol. 132 (21 Dec. 1642) ; toen werd het besluit genomen 

om alle handelingen inzake de kwestie-Zuerius, welke totdusver niet waren opgenomen in 
de hoop dat Zuerius nog tot rede te brengen zou zijn, thans te insereeren wegens zijn appel 
op de synode. Dit dossier volgt dan op fol. 138-223! 

2~5) Verg . C . L(emannus), Retorsio, p. 21: Non ignoras Tertulle esse ex primariis et 
nobilissimis ecclesiae vestrae Gallicanae membris, quibus haec tua non nisi summo cum animi 
dolore innotuerunt, hoc effecisti tuo isto libeIlo ut ipsos merito tui pudea t et te deineeps 
audire prae animi moerore non possint, nisi primum satisfacias. 

25ü ) Verg. R es. du eons., fol. 138-160: Discours fait au Consistoire par Ic Sr des Maretz, 
representant I'affaire de Monsr Zuerius la premiere fois , qui fut Ie 23 7-bre 1612. Waarna 
nog volgen de noodige bewijsstukken, fol. 160-166. Het slot van Maresius' rede luidt: Vous 
voyes que son but seroit de me faire condamner moy mesmes mon escrit et porter Ie couteau 
parricide a la gorge de mon enffant, comme on dit de la part de sa femme que je Ie pourrois 
satisfaire en deux mots c'est a scavoir en disant Je suis marry de l'avoir fait. Iets anders 
heeft hem gedreven "pour descharger sur ma teste innocente Ie caprice et la tempeste dont 
il n'ose directement attacquer les autres". 

257) Merkwaardig is daaronder de " Indice" van Zuerius, in welke deze aangeeft de plaat
sen in Maresius' boek, waartegen hij bezwaren had; te vinden, met vertaling in het Fransch 
door d 'EIme, en in het HoIl. door Schulius, in Res. du Cons .. fol. 169-181. 

258 ) Res. du Cons., fol. 193-197. 
269) Zie over hem boven, blz. 153, noot 57. 
2GO) Zijn optreden scheen aanvankelijk tot een gunstig resultaat te zuIlen leiden; verg. 

Res. du Cons., fol. 182-181 (3 Oct. 1612). 
261) Maresius had, toen Zuerius in den kerkeraad buiten zijn tegenwoordigheid wilde ge

hoord worden en dit verzoek hem werd geweigerd, uit eigen beweging zich naar buiten be
geven; verg. Res. du Cons .. fol. 168 (28 Sept. 1642) . 
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gezamenlijke Gereformeerde predikanten van 's Hertogenbosch voor te leggen. 
mits de bezwaarde broeder vooraf weer was begonnen de kerkediensten bij 
te wonen. 262) De laatste wilde hieraan niet voldoen. 263) en toonde zich 
bijzonder ongezeggelijk; wat ten gevolge had. dat de kerkeraad den 12den 
October besloot hem af te houden van het Avondmaal. 2(4) Ook daarna 
volgende bemoeienissen leverden geen resultaat op. 265) Zuerius gaf echter 
te kennen, dat hij zich op de volgende synode wilde beroepen. terwijl hij 
tevens protesteerde tegen de weigering. om hem copie van de sententie des 
kerkeraads te verstrekken. 266) 

In verband met de beroering . welke deze kwestie verwekte. heeft Maresius 
zich reeds direct aan het begin tot verschillende personen gewend om ad
vies. 267) Van één hunner, van Lecherpiere. den bekenden Delftsehen 
predikant. kwam een antwoord in. dat vrijwel in Maresius' geest was en 
dat hem zelfs nieuwe en krachtige argumenten aan de hand gaf. 268) Dit 
was nog van te meer beteekenis. omdat genoemde predikant bevriend was 
met Zuerius. Eindé October en begin November confereerde Maresius te 
's Gravenhage met hem alsmede met Rivet en den Waalschen predikant al
daar. De Mory, over dezelfde kwestie. 269 ) Terzelfder tijd 270) leverde ook 
de Theologische Faculteit van Leiden een advies in over de kwestie . of leden 
der Broederschap wel tot het Heilig A vondmaal of tot kerkelijke ambten 
mochten toegelaten worden. De Faculteit verwees den kerkeraad echter naar 

202) Res. du Cons., fol. 187 (7 Oct. 16'12) . 
2(3) Res. du Cons., fol. 187 (12 O ct. 16'12). Hij wilde slechts terugkeeren. indien Maresius 

verklaarde. dat. ingeval deze iets gezegd had in strijd met de waarheid. hij door zijn op
drachtgevers verkeerd was ingelicht. 

2(4) Res. du Cons., fol. 191. De kerkeraad was unaniem van oordeel. dat Zuerius "a 
donne par toutes ses procedures en ce fai t grand scandale et mauvais exemple a toute I'Eglise. 
en ce qu' i1 s 'en est separé avec toute sa familie . comme offencé du pasteur en son escrit sans 
s'estre plaint au préallable de J'offence pretendue ni au dit pa steur ni au Consistoire" etc. 
De afhouding van het Avondmaal geschiedt. totdat hij zou terug keeren tot de ge
meente. 

265) Die bemoeienissen hielden ten deele verband met de omstandigheid. dat Zuerius. die 
in de Nederl. kerk Avondmaal wilde vieren . vanwege de op hem uitgeoefende censuur ook 
daar niet mocht communiceeren; verg. Res. du Cons., fol. 198 S.S .. 

2 !IR ) Res. du Cons., fol. 214 (18 Dec. 1642). Zuerius had. in verband met de aanstaande 
Avonmaalsviering op Kerstmis. nogmaals een bezoek vanwege den kerkeraad ontvangen. 

207) V erg . Ultima patientia, p. 357. Tot die mannen behoorde. behalve Le(s)cherpiere. 
ook Colvius van Dordrecht; verg. /./., p. 361. Voorts Maccovius en Hotton. ve rg. Kort ende 
oprecht verhae/' blz. 16. 

208) V erg. 1./., p. 357. De brief zelf. gedateerd 25 Sept. 1642; l.I., p. 361-363. Zie ook 
M accovius ' advies. 1./., p . 153. 154. Later zijn deze beide mannen op hun standpunt terug
gekomen. Met Lecherpiere zou dit gebeurd zijn onder invloed van Zuerius. tengevolge van 
diens geschenken ; verg. Maresius aan Rivet, 23 Mei 1643 (Zie Bijl. III 56) ; in dat schrijven 
komen vele mededeelingen voor omtrent het standpunt van Lecherpiere. 

209) Verg . l.I ., p. 357. Lecherpiere was president geweest der vorige syn .. terwijl Den 
Haag roepende kerk was voor de volgende. Zie ook het in de vorige noot aangehaalde 
schrijven. 

270) Maresius wachtte de ontvangst van dit judicium te 's Gravenhage af; verg. Ult. 
patientia, p. 150. 
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de beslissing van classis of synode: het was een kwestie van kerkelijken 
aard. 271) 

Al die kwesties . verband houdende met de Bossche Broederschap, zouden 
dan ook op de eerstvolgende synode ter tafel komen. Vooraf werden echter 
nog nieuwe pogingen in het werk gesteld, om de zaak met Zuerius tot een 
goed einde te brengen. De synodale kerk van 's Gravenhage drong daar . bij 
schrijven van den 18den Januari 1643, op aan; zij wees er op, dat men 
anders aan den bezwaarden broeder een copie van de sententie des kerke
raads niet kon weigeren. 272) Ook heeft men nog overwogen de overkomst 
van Lecherpiere, die aan beide partijen als arbiter niet onwelkom was. 273) 

Maar alles is gestrand op de kwestie van de copie, welke door Zuerius 
beslist werd verlangd, en door den kerkeraad even beslist geweigerd. 274 ) 

Zoo zou de synode, welke tegen den 15den April was uitgeschreven, in 
deze zaak te handelen krijgen. Maresius begaf zich intijds op reis 275) naar 
's Gravenhage, met de vaste overtuiging aan alle welgezinden ter synode 
de gegrondheid van de handelingen des kerkeraads te zullen aantoonen. 276) 

De uitkomst is echter wel eenigszins anders geweest. Na een ernstig en uit
gebreid onderzoek, 277) waarbij ook Maresius werd gehoord over de mo
tieven waarom hij de verdediging der Broederschap op zich had genomen, 
heeft de synode over Maresius' handelwijze haar afkeuring uitgesproken, 

271) Dit advies. vergezeld van een kort schrijven van Polyander. voor Maresius bestemd, 
evenals het eerste. gedateerd 4 Nov. 1642, bevindt zich zonder adresvermelding ter Univ . 
bibl. Leiden, B.P.L. 297, fol. 71. Vermoedelijk heeft Maresius het aan Rivet toegezonden of 
mogelijk overgereikt. Het advies staat ook, vrijwel gelijkluidend, in Ult. patientia, p. 143-
145. Daar het bij Dr A. Eekhof. D e Theol. [ac. te Leiden, ontbreekt. neem ik het op als 
Bijl. VI. Naar aanleiding van het uitgebrachte advies schreef ·.Maresius nog nader aan 
Polyander. Deze brief, gedateerd den 20sten Nov.. met een antwoord van den 26sten Dec. 
komt voor in Ult . patientia, p. 145-150. 

272) Res. du Cons., fol. 216. De kerkeraad antwoordde, dat de zaak met zachtheid en 
liefde was behandeld, dat de copie, volgens gebruik, was geweigerd, maar aan den bezwaarde 
meermalen gelegenheid was geboden, om ter vergadering het vonnis te hooren voorlezen. Hij 
verzocht tevens den brief van Zuerius ter inzage; verg. Res. du Cons., fol. 218-221 (2 en 3 
Janv. (sic!) 1643). Bedoeld is 2 Febr. 1643. 

273) Verg. Delecherpiere aan De Willem, 29 Maart 1643 (zie Bijl. IV2) . Maresius had 
zijn overkomst al aan Rivet verzocht met het oog op het waarnemen van den kerkedienst 
gedurende zijn reis naar Groningen in Januari 1643, met de bijbedoeling dat Lecherpiere heel 
het geschil zou kunnen beëindigen; verg. Maresius aan Rivet, 22 Dec. 1642 (zie Bijl. III SI) . 

274) Res. du Cons., fol. 221 (18 Fevr.); fol. 222, 223 (5. 6 Maart 1643). Maresius werd 
verzocht, om aan Rivet te schrijven over deze aangelegenheid; vermoedelijk is dit schrijven 
niet bewaard gebleven. Verg. ook Maresius aan De Willem, 25 Maart 1643 (zie Bijl. III 54) . 

275) Verg. Maresius aan Rivet, 30 Maart 1643 (zie Bijl. III 55). Hij wilde onderweg zijn 
verwanten te Dordt, Rotterdam en Delft bezoeken; verg. ook Ult. patientia, p. 359. 

276) Verg. Maresius aan Rivet, 25 Maart 1643 (Zie Bijl. III 53). Toen was reeds, vóór 
8 dagen, de ouderling-afgevaardigde (n.l. Copes) aangewezen. zoodat Rivets advies die 
over de afvaardiging van den ouderling zijn gedachten had gegeven, niet meer kon worden 
opgevolgd. De instructie voor de deputaten ter synode werd den 26sten Maart vastgesteld; 
verg. Res. du Cons., fol. 249-251. 

277) Een commissie is daarover bijna twee dagen bezig geweest; verg. Dvre des Actes A 
(Bibi. Wal!., Leiden), fol. 212. Zie over den gang van zaken ter synode ook Maresius aan 
Rivet, 23 Mei 1643 (Zie Bijl. III 56). 
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wijl hij uit eigen beweging , en zonder vooraf de synode er in gekend te 
hebben, zich in bedoelde zaak, welke toch de kerken in het gemeen raakte, 
had gemengd. Nadat deze praealabele kwestie beslist was, heeft de synode 
vervolgens als haar oordeel uitgesproken, dat Zuerius onjuist had gehandeld 
door zijn predikant in discrediet te brengen, zonder vooraf zich ter plaatse 
waar zulks behoorde, beklaagd te hebben. Daarom had de kerkeraad hem 
over die houding dan ook terecht vermaand; alleen was deze te haastig over~ 
gegaan tot de afhouding van het Avondmaal. te meer waar verscheidene 
leden uit zijn midden in deze zaak zelf partij waren. 278) De kerkeraad zou 
juister hebben gehandeld , wanneer hij Zuerius met lankmoedigheid had ver~ 
dragen, totdat het advies een er kerkelijke vergadering was gehoord. Het be~ 
doelde kerkeraadsbesluit werd geannulleerd , 279) terwijl tegelijk aan Zuerius 
de plicht werd opgelegd , om, staande de synode, zich met zijn kerk te ver~ 
zoenen. Dit gebeurde inderdaad aan het einde der vergadering, tot groote 
tevredenheid der synode. 280 ) 

Voordat de vergadering echter uiteenging , kwam er nog een acte ter tafel. 
waarin de kerkeraad van 's Hertogenbosch tegen de genomen beslissing 
protest aanteekende, en te kennen gaf Zuerius nooit tot het Avondmaal te 
zullen toelaten , indien deze niet verzoend was met zijn tegenpartij. 281) Maar 
de synode handhaafde haar besluit , dat van zooveel beleid en wijsheid ge~ 
tuigde; de kerkeraad zou in een afzonderlijk schrijven nog vermaand worden 
tot vrede en tot inachtneming der goede orde. 282 ) 

Nadat deze kwestie tot een goed einde was gebracht, kwamen de Bossche 
deputaten met een ander gedeelte uit hun lastbrief voor den dag. Zij moesten 
van de synode een pertinent oordeel verlangen, of de Gereformeerde leden 
der Lieve~Vrouwe~Broederschap zich aan paapsche afgoderij schuldig maak~ 
ten, al dan niet, en zoo de synode inderdaad dit oordeel huldigde, haar verzoe~ 
ken om dan in het algemeen te bepalen, dat een gelijk oordeel voortaan zou 
gelden ten opzichte van alle ridders van St Michiel. St George, St Marcus 
en St Jan , van alle kanunniken , en dat deze personen dus niet aan het Avond~ 
maal zouden mogen toegelaten worden. 283) 

2ï8) De synode erkende, dat Zuerius met dit bezwaar niet terstond, doch pas later voor 
den dag was gekomen. 

2ïU) Verg. Liure Syn. , p. 443 : aussi la Compagnie tient la susdite suspension trop précipitée 
et non suffisamment fondée, laquelle elle annulle, remettant ledit Suérius en son premier estat. 

280) Verg. Liure Syn ., p. 442 , 443. Dit besluit werd den 18den April genomen. 
281) Verg. Liure Syn., p. 444. Deze acte was gedateerd op den 21sten April; verg. Res. 

du Cons., fol. 224. Dit feit getuigt van een buitengewoon snelle correspondentie. Intusschen 
was in dit geval reeds bij voorbaat voorzien, daar de afgevaardigden O.m. in last hadden, 
om als Zuerius ' handelwijze werd gebillijkt, in a ppel te gaan bij de nat. synode; verg. Res. 
du Cons., fol. 249 S.S .. 

282) Copie van dit schrijven, 22 April 1643, bevindt zich in Liure des Ac/es A, fol. 212. 
Daarin heet het O.m.: Nous estimons que si vous eussiez eu ladite sentence, telle qu 'elle a 
esté leüe a vos deputez, vous ne vous fussiez pas porter a faire une protestation, en laquelle 
vous choquez rudement l'au thorité des Sy nodes, lorsque vous vous pleignez que par la sen~ 
tence donnée, laquelle vous n'avez peu voir, ou diminue Ie respect envers les consistoires, et 
qu'on altere leur authorité. 

283) Res . du eons., fol. 249-251. Dit deel der instructie heeft Maresius opgenomen in 
Ult . patientia, p. 281-283. 
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Ook in dezen heeft de synode met buitengewone wijsheid gehandeld. 
Zij heeft onderscheid gemaakt tusschen wat geoorloofd en wat profijtelijk 
was. 284) Wat de kwestie der geoorloofdheid betreft, heeft zij de kerk van 
's Hertogenbosch verwezen naar de nationale synode en ten aanzien van 
het tweede punt heeft zij aangeraden, 285) om voortaan zulke leden der 
Broederschap, vanwege de ergernis bij sommigen, niet tot het ambt van 
ouderling of diaken toe te laten. 286) Zij meende echter geen aanleiding te 
hebben, om een bepaalde uitspraak te doen omtrent andere vereenigingen, 
naar een of anderen heilige genoemd. 

Dat de broeders in 's Hertogenbosch niet geheel voldaan waren. laat zich 
verstaan, 287) doch hun protesten hebben niet kunnen uitwerken dat de 
volgende synode op de genomen beslissingen is teruggekomen. 288) Deze 
waren trouwens ook niet dan na rijp beraad en met groot beleid genomen. 
Tegenover Maresius heeft de synode een zeer royale houding ingenomen; 
zakelijk hebben haar besluiten wel een krachtige terechtwijzing voor de door 
hem bij deze geschiedenis ingenomen gedragslijn beteekend. 289) maar zijn 
persoon bleef toch zooveel mogelijk gespaard. 290) Met dit al namen de 

~8l) Verg . Livre Syn. , p. 443: . ... ayant distinctement considéré en cette proposition ce 
qui est du Iicite d'avec ce qui est expédient .... 

285) Er staat: Conseille. 
2186) Degenen. die nog in het ambt dienden. zouden tot het einde van hun ambtsperiode 

kunnen blijven. 
287) Deze ontevredenheid ging zoover. dat aanvankelijk besloten werd om geen afgevaar

digden naar de volgende synode te zenden. en bij deze slechts een memorie van klachten in 
te dienen. Zuerius. die voortging met Maresius te belasteren en die beweerde dat de kerke
raadsacta vervalscht waren. bleef daarom van het Avondmaal afgehouden. al belette men 
niet langer zijn toegaan tot het sacrament in de Ned. kerk; verg. Res. du Cons., fol. 224 s.s. 
(14 J uin 1643) ; etc.. In deze zaken rekende men nog met adviezen van Maresius. die naar 
Groningen was vertrokken. Maresius speelde de verdrukte onschuld; en vond dat men ter 
synode de stemmen had moeten wegen in plaats van tellen ; verg. Maresius aan Rivet, 18/28 
Juni 1643 (Zie Bijl. 11159) . Wel heeft hij bij de Bossche broeders. op verzoek van den 
nieuwen predikant aldaar. Cordier. op matiging aangedrongen; verg. Maresius aan Hotton, 
22 Juli /1 Aug . 1643 (zie Bijl. 11162). Later schijnt de verhouding tusschen Maresius en 
Zuerius verbeterd te zijn; verg . Hydra Socin. lIl , 1662, p. XXII s.: Zuerius. diu ante suum 
obitum nobiscum reconciliatus erat. 

288) Verg. Livre Syn .. p. 446. De papieren werden teruggezonden, terwijl de synode nog 
een nadere toelichting gaf. waarbij de kerkeraad zich. zij het noode, heeft neergelegd ; verg. 
Res. du eons., fol. 269 (16 Sept. 1643) . Men zou bedoelde personen toch wel als ambts
dragers mogen aanvaarden, bij welke beslissing Rivet weer zijn invloed heeft uitgeoefend; 
verg. Ult . patientia, p. 156. Maresius had in gelijken zin aan Hotton geschreven. die blijkbaar 
over deze zaak met Rivet voeling heeft gehouden; verg. Maresius aan Hotton, 22 Juli 1643 
(zie vorige noot). welke brief zich in copie met Rivets hand bevindt onder de Rivetiana 
te Leiden. Blijkens dit schrijven wilde Maresius ook zaken, welke hem persoonlijk raakten, te 
Utrecht besproken hebben; dit schijnt in werkelijkheid niet gebeurd te zijn. 

289) Maresius' standpunt vond ook overigens in Gereformeerde kringen afkeuring, verg. 
bijv. Frid. de Vry aan Voetius, 15 Jan. 1643 (zie P. Voet. Tribunal iniquum, p. 199): scrip
turn heterodoxum. et periculosum hoc tempore, quia tam multi hodie sunt politici, qui detri
mentum Ecclesiae Reformatae moliuntur. quorum animi hoc scripto incitantur contra Eccle
si am Reformatam. 

290) Blijkbaar heeft, naar het oordeel van Lecherpiere, de president der synode. God. Hot
ton, haar uitspraak in te zachte bewoordingen weergegeven; verg. Ult. patientia, p. 359. 
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Waalsche kerken een ander standpunt in dan het door Voetius ver
dedigde. 291 ) 

Maresius heeft over de kwestie der Lieve-Vrouwe-Broederschap als zoo
danig niet opnieuw geschreven. Wel ligt in de wisseling van geschriften 
over deze aangelegenheid de aanleiding tot de langdurige twisten tusschen 
deze beide theologen, welke in het vervolg onze bijzondere aandacht zullen 
vergen. 292) 

7 - Persoonlijke omstandigheden. 

Uiterlijk was het een mooie positie, welke Maresius te 's Hertogenbosch 
innam. Volgens zijn eigen verklaring 293) had hij er een wel kleine. maar 
gemakkelijke gemeente. een overheid die hem welgezind was. en een niét 
onbeduidend tractement. 29-4 ) 

Slechts eenmaal heeft. gedurende een paar maanden. ziekte hem buiten 
staat gesteld. zijn arbeid te verrichten. Dit was in het najaar van 1638 . toen 
hij de synode van Vlissingen moest verzuimen. 295) en een zekere Bizou 
tijdelijk zijn taak in Den Bosch moest waarnemen. 296) Zijn woning leek in 
dien tijd wel een ziekenhuis. want ook zijn vrouw had bijna 4 maanden aan
een het bed moeten houden. 297) Het is ons goed verdrukt te worden. opdat 

291) De synode ' heeft het standpunt van Rivet ingenomen; verg. Ult. patientia, p. 156; en 
vooral Maresius aan Rivet, 23 Mei 1613 (zie Bijl. III 56). Rivet was persoonlijk een tegen
stander van de Bossche broederschap; zijn wijsheid deed hem echter pleiten voor tolerantie 
totdat een nationale syn. een beslissing zou gegeven hebben; verg. Rivet aan Maresius, 
13 Juni 1613 (zie Bijl. III 57). Rivet stelde zich tegenover de dingen anders in dan 
Voetius. verg. H . J. Honders. Andreas Rivetus, blz. 163. 164. Onjuist is m.i. de beschouwing. 
welke ten dezen is voorgedragen door W. Goeters. Vorbereitung des Pietismus. S. 129 f. 
Deze meent dat de Waalsche synode de kwestie naar een generale synode heeft verschoven. 
omdat twee opvattingen in haar midden even sterk vertegenwoordigd waren. 

292) Verg. nog van de hand van C. Booth een manuscript Origo Iitis inter D. Gisbertum 
Voetium et Sam Maresium (Gem. archief Utrecht; Cat. Bib!.. nr 437); daarin komt voor 
de volgende aanhaling uit een thans verloren pamflet van Lemannus. Brevis responsio: .. Tu
telam dissidii orsus. tu (sc. Maresius) primus auctor turbarum quae tenellam hanc et vacil
lantem Ecc1esiam miserum in modum exercuerunt. 

293) Verg. Maresius aan Rivet, 3 Maart 1642 (zie Bij!. III 43) . 
294) Dit bedroeg 1900 gulden; verg. Maresius aan Rivet, 10 Dec. 1642 (zie Bij!. III 50) . 

Dit bedrag is hoog er dan uit de verstrekte gevens voortvloeit. verg. boven, blz. 148 en 157. 
Misschien heeft de Raad van State het honorarium verhoogd; verg. De Haas. Bossche scho
len, blz. 119. Daar de Rekeningen der Geestelijke goederen uit deze jaren ontbreken. valt dit 
niet te controleeren. Wel ontving Maresius. evenals de andere predikanten. jaarlijks van 
stadswege 50 gulden. inplaats van 100 tonnen turf; verg. Van Zuylen. Stadsrekeningen, blz. 
1411. 1420. 

295) Zie boven, blz. 153. noot 63. 
296) Verg. Res. du Cans. , fo!. 69 (9 Janv. 1639): Pour les frais de Mans. Bizou venu 

servir reg!. pendant la maladie du pasteur f. 36. Deze heeft ook den 6den Nov. 1638 het 
Avondmaal bediend vanwege Maresius' ziekte; verg. Collo Mirandolle; Bibl. Wall., Leiden 
(ontleend aan Reg. des mem bres, Bois Ie Ducq) . 

297) Maresius' vrouw is ook in het voorjaar van 1637. na een bevalling. ernstig ziek ge
weest. Het gerucht was toen tot zijn familie doorgedrongen . als zou hij zelf zijn overleden ; 
verg. Maresius aan R ivet, 17 Juli 1637 (zie Bijl. III 28). 
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wij de inzettingen des Heeren leeren, 298) schreef hij , aan de beterende hand 
zijnde, aan Rivet. 299) 

Met zijn vrouwen kinderen schijnt hij, den eersten tijd vermoedelijk in 
een gehuurd huis, daarna in de rectorswoning , waarin ook leerlingen als 
kostgangers werden opgenomen, 300) een gelukkig gezinsleven geleid te 
hebben. 301) Het gezin werd met een drietal kinderen vermeerderd, twee 
dochters, Anne Catherine en Johanna, en één zoon, Jean Charles ge
heeten. 302) 

Met zijn familie in Frankrijk bleef hij langs schriftelijken weg het contact 
onderhouden. 303) In den zomer van 1639 verleende de kerkeraad hem een 
verlof van zes of acht weken om zijn familie te bezoeken. 304 ) 

Van de gebeurtenissen in zijn oude vaderland hield hij zich gaarne op 
de hoogte. 305) Vooral in den gang van zaken te Sedan bleef hij een levendig 
belang stellen . Hij wist aan Rivet te vertellen, als in die stad de pest 
woedde, 306) of als zij aan vijandelijke bedreigingen blootstond; 307) welke 
dingen hem met bezorgdheid vervulden, en hem Rivets voorbede deden 
vragen voor haar beklagenswaardige burgers. In die gebeurtenissen merkte 
hij de straffen Gods op over den afval des hertogs, wien dit alles, naar 
hij hoopte, nog een spoorslag zou zijn om tot God terug te keeren. 
In het leed, dat prinses Elisabeth tengevolge van den overgang van 
haar zoon naar de Roomsche kerk 308) wedervoer, leefde hij van harte 

29 ) Psalm 119: 71. 
299) Verg. Macesius aan Rivet, 10 Nov. 1638 (zie Bijl. 11135). Reeds eerder had hij met 

een koortsaanval te kampen gehad; verg. Macesius aan Rivet, 29 Dec. 1637 (zie Bijl. 11130). 
Ook in het najaar in 1639 was hij ongesteld; verg. Lingua abodiva, p. 31. 45. 

300) Als zoodanig zijn te noemen Lubbertus Torch ab Hemert; verg. Lingua aboctiva, 
p. 22; diens neef. een zoon van den heer van Wageningen; verg. i.i., p. 23. Vermoedelijk ook 
Arnoldus van Tienen uit Utrecht en Johannes Dimmer uit Acquoy; verg. Expostuiatio, p. 51. 
Vanzelf is ook zijn neef Jean Le Long bij hem in huis geweest; zie boven, blz. 164. 

301) Verder is er een nichtje van zijn vrouw in huis geweest; verg. Bonae fidei sacrum, 
1646, p. 64; en Lingua aboctiva, 1646, p. 23. 

302) Gedoopt resp. 3 Mei 1637, 29 Aug. 1638, 22 Juni 1642; verg. Co/I. des fiches (Bib/. 
Wa/I.. Leiden). Anne Catherine was den 28sten Mei een maand oud; verg. Maresius aan 
Rivet, 28 Mei 1637 (zie Bijl. III 26) . 

303) Zoo met zijn broeder Charles te Parijs; verg. Maresius aan Rivet, 9 Aug. 1638 (zie 
Bijl. III 34) en 10 Nov. 1638 (zie Bijl. III 35) . Zie verder idem aan idem, 1 Dec. 1638 (zie 
Bijl. III 36) . 

304) Res. du Cons., fol. 75, 22 May 1639. Waarschijnlijk heeft deze reis plaats gehad 
tusschen 19 Juni en 11 Augustus. Het doel van den tocht wordt niet vermeld. Gelijk later zal 
blijken, kan het Oisemont niet geweest zijn. 

305) Zoo hoopte hij, dat met den dood van kardinaal Richelieu de syncretistische plannen 
van Grotius en de La Milletière van den baan zouden zijn; verg. Maresius aan Rivet, 22 Dec. 
1642 (zie Bijl. III 51). 

306) Verg. Maresius aan Rivet, 28 Mei 1637 (zie Bijl. III 26) ; 29 Nov. 1641 (zie 
Bijl. III 41 ) . 

307) Verg . Maresius aan Rivet, 9 Juni 1637 (zie Bijl. 111 27); 17 Juli 1637 (zie Bijl. III 28); 
23 Juli 1637 (zie Bijl. III 29); 13 Juni 1641 (zie Bijl. 111 38) . 

308 ) Een der instructies der afgevaardigden naar de syn. van Middelburg (Sept. 1636) 
was. dat de synode een ernstig schrijven zou richten aan den hertog van Bouillon, om dezen 
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mee ; en evenzeer toen haar kleindochters haar werden ontrukt. om in het 
pausdom te worden opgevoed . 309 ) En toen zij was gestorven. stemde hij 
in met Rivet. dat de prinses tegen de smart haar aangedaan door den hertog . 
niet was opgewassen geweest. 310) Over het lot. da t kerk en Academie 311 ) 

wachtte. maakte hij zich ten zeerste ongerust: het ware te wenschen - zoo 
meende hij - . dat Molinaeus bij dezen staat van zaken maar spoedig werd 
weggenomen. 

Natuurlijk heeft hij den gang der gebeurtenissen in Maastricht en op het 
Luiksche gebied met speciale aandacht gevolgd. In het bijzonder hebben twee 
feiten zijn hart geraakt. Met diepe droefheid moet hij van den jammerlijken 
toestand zijner vorige gemeente hebben vernomen. De schuld daa raan lag 
bij de beide predikanten. die zich aan een onzedelijk leven schuldig maakten. 
Zoodra er geruchten in dien zin omtrent een hunner. Jacques de la Greve. 
naar 's Hertogenbosch doordrongen . liet Maresius zich door den kerkeraad 
opdragen. om daarover te Maastricht inlichtingen in te winnen. 312) De 
bevestiging dezer geruchten en de daarna volgende kerkelijke censuur. 313) 

niet slechts over den genoemden predikant. doch eveneens over diens collega 
Berchet. en het rapport ter synode omtrent den verwaarloosden toestand der 
gemeente hebben stellig niet nagelaten op hem indruk te maken . al bewaart 
hij er in de bewaard gebleven correspondentie het stilzwijgen over. Vrij wat 
meer krijgen w ij daarentegen te hooren over een andere Maastrichtsche zaak. 
welke in dien tijd veel gerucht heeft tew eeggebracht. Ik bedoel het complot. 
dat in het voorjaar van 1638 werd gesmeed om de stad in handen der Span~ 

jaarden te spelen. 314 ) M et buitengewone voldoening heeft hij de mislukking 
van dit pogen geconstateerd ; en met instemming vernomen . dat de samen~ 

zweerders werden gestraft en dat zijn Nederlandsche collega Ludovicus zich 
in deze kwestie flink weerde. 315) 

Doordat de tocht van 's Gravenhage naar Maastricht veelal over 's Her~ 
togenbosch werd afgelegd. vond Maresius meermalen gelegenheid. om van 
doortrekkende heeren het een en ander te vernemen of met hen te 

uit het pausdom terug te roepen; verg . R es. du Cons .. fol. 50 (11 Sept. 1636) . Zie echter 
boven, blz. 153. Zie ook Joh. W . A . N aber. Prinsessen van Oranje en hare doc hters in Fra nkr., 
blz. 122. 

309 ) V erg . Maresius aan Rivet, 10 Nov. 1638 (zie Bijl. III 35) . 
310) V erg . Maresius aan Rivet, 25 Sept. 1642 (zie Bijl. III 48). Prinses Elisabeth stierf 

3 September. Zie een puntdicht van Const. Huygens in diens M omenfa desultoria 2. 

p. 185. 
311 ) Ook zijn vroegeren collega Rambour heeft hij nog niet vergeten; verg. Maresius aan 

Rivet. 7 Jan. 1643 (zie Bijl. III 52). 
312 ) Res. du Cons., fol. 78 (11 Aoust 1639) . 
3 1:!) Verg . Livre Syn. , I. p. 416. 419. 424. 427. Zie ook D vre des A ctes A (Bibl. Wal/ ., 

Leiden). fol. 192 voo waar de instructie der synode voor haar deputa ten naar Maas tricht in 
deze zaak voorkomt. 

314 ) V erg. G edenkb. Ned. H erv . Gem., M aastr., blz. 46-51 . en O r W. P. C. Knuttel. 
De toestand der N ed. KathoL blz. 221 v .. 

315 ) Verg . M aresius aan Rivet, 23 Maart 1638 (zie Bijl. III 31) ; 30 Juni 1638 (Zie Bijl. 
III 33) ; 9 Aug . 1638 (zie Bijl. III 34) ; 10 N ov. 1638 (zie Bijl. III 35); en 1 Dec. 1638 (zie 
Bijl. III 36). Voorts E schantillon, 1641. p. 41. 
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spreken. 316) Ook met den commandant Goltstein bleef hij in contact 
staan.317 ) 

Soms koesterde hij goede hoop, dat de zaken in Luik een gunstige wending 
gingen nemen. en spoorde hij aan om deze gelegenheid niet ongebruikt voorbij 
te laten gaan , 318) Dan weer moest hij wijzen op het bijgeloof. waarin de 
Luiksche burgerij bevangen zat. 319) Later had hij medelijden met die arme 
menschen. omdat de Oostenrijksche troepen op hun gebied waren binnen
gedrongen. en velen naar Maastricht moesten vluchten. 320) 

Tegenspoed en succes der Staatsche troepen volgde hij met belangstelling 
evenals de reactie er op bij zijn Roomsche omgeving. 321) Het trekt de aan
dacht. dat in Maresius' correspondentie in veel mindere mate dan over 
Sedansche en Maastrichtsche aangelegenheden sprake is van wat er in zijn 
naaste omgeving te 's Hertogenbosch zelf plaats greep. Een bepaalde oorzaak 
laat zich voor dit verschijnsel niet aanwijzen. De regeeringspersonen waren 
in meerderheid Gereformeerd. Met den gouverneur Brederode bestond er 
een goede verstandhouding; 322) en Maresius genoot de gunst van den 
magistraat. 323) 

Drukken omgang met zijn collega's in de Nederlandsche kerk schijnt hij 
niet gehad te hebben. Hij klaagde. dat zij enkel voor zichzelf leefden. Hij 
miste te 's Hertogenbosch zeer het verkeer met een geleerd man . 324) Want 
met den rector Chabanes leefde hij op gespannen voet. 325) Vooral nadat 
Maresius ontslag had moeten nemen als superintendent der Latijnsche school. 
is deze verhouding er niet beter op geworden. In den loop van 1639 heeft zij 
zelfs tot een hevige botsing geleid, Een omstandig verhaal hiervan zou een 

316) Verg. Maresius aan Rivet. 9 Juni 1637 (zie BijJ. III 27); 23 Juli 1637 (zie BijJ. III 29); 
en 29 Dec. 1637 (zie Bijl. III 30). 

317) Verg. Maresius aan Rivet. 10 Nov. 1638 (zie Bijl. III 35) ; en I Dec. 1638 (zie 
BijJ. III 36) . 

318) Verg. Maresius aan Rivet. 28 Mei 1637 (zie Bijl. III 26) . 
319) Verg. Maresius aan Rivet. 9 Juni 1637 (zie Bijl. III 27). 
:120) Verg . Maresius aan Rivet. 19 Febr. 1642 (zie Bijl. III 42). 
321) Verg. Maresius aan Rivet. 30 Juni 1638 (zie Bijl. III33) ; en 13 Juni 1641 (zie 

BijJ. III 38), 
322 ) A an hem droeg Maresius zijn Eschantillon. 1641. op. 
323) Aan den magistraat droeg Maresius zijn Specimen. 1638, op. In deze opdracht heet 

het o.m. : Me hominem peregrînum tanto esse apud Vos in pretio, ut etiam liber ta tem meam 
Verstrae Civitati speciatim volueritis mancipare, vel ipse saepe miratus sumo - Aan Huygens 
beval Maresius soms leden zijner gemeente aan in verband met de op handen zijnde 
magistraatsverkiezingen; verg. J. A . Worp, Briefwisseling van Const. Huygens. 111. blz. 105 
(8 Sept. 1640) ; blz. 231 (16 Sept. 1641) . In het laatste schrijven heet het omtrent Zuerius. 
dat deze is .. desgouste de nostre regime." terwijl Copes bijzonder wordt geprezen: ses bonnes 
qualités luy ont acquis l'amitié de tous les gens d 'honneur et l'approbation d'un chacun .... 
Si nous en avions beau coup de tels nostre estat icy seroit plus aristocratique. et il y auroit 
plus dordre et plus de paix (door mij aangehaald uit het origineel; in Univ .bibl.. Leiden. 
Hug. 37) . 

324) Verg . Maresius aan Rivet. 3 Maart 1642 (zie Bijl. III 43) . 
325) De vervreemding was al spoedig na Chabanes' komst begonnen; verg. Lingua abor

tiva. p. 20. Een geschil was er echter niet gerezen; verg, Chabanaeus. Epist. confutatoria. 
p. 19. 
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breed hoofdstuk moeten "ullen. 326) Geen der partijen heeft zich in deze ge
schiedenis van zijn gunstige zijde doen kennen. Voor een goed deel ging het 
om dingen. welke weinig om het lij f hadden . 327) en die alleen beteekenis 
kregen als symptomen van de bestaande slechte verstandhouding. waarin ook 
beider gezinnen en leerlingen min of meer werden betrokken. Ruwe uitlatingen 
en persoonlijke invectieven hebben bij dit alles niet ontbroken. Maresius heeft 
zich misgaan. door bij een woordenwisseling in de vestibule van zijn huis 
Anna Hortensia. Chabanes ' vrouw. een klap in het gezicht te geven. 328 ) 

Deze onedele houding verdient zeker scherpe afkeuring. wat Maresius zelf 
ook ter verontschuldiging moge aangevoerd hebben. 329) Maar de beschul
diging . welke eenige maanden later door Chabanes werd uitgesproken . als 
zou bedoelde daad een miskraam zijner vrouw tot gevolg hebben gehad en 
Maresius derhalve als moordenaar zou zijn te beschouwen. 330 ) is nadat een 
nauwkeurig onderzoek was ingesteld. volkomen ongegrond gebleken. Want 
den kerkeraad der Waalsche kerk had men er in gemengd. 331) terwijl 
Maresius de zaak zelfs bij schout en schepenen aanhangig maakte. 332 ) Er 
werd tenslotte. 333) op den 23sten November 1639. een verzoening tot stand 
gebracht . waarbij Chabanes en diens vrouw hun leedwezen betuigden over 
de lasterlijke aantijgingen tegen Maresius. terwijl de laatste zijn rechterlijke 
actie introk en beloofde met den rector "in pays ende vreede voortsaen te 

:l2") Bronnen hiervoor zijn Res. du Cons., fo!' 79- 101 (18 Sept.-23 Nov. 1639); 
S. Maresius. Epanorthosis, in Bonae fidei sacrum, 1646; idem. Lingua abortiua, 1646; idem, 
Expostulatio, 1647; Is. Chabanaei Epist. Confutatoria, 1647; verg. ook P. Voet. Pietas in 
parentem; en idem, Tribunal iniquum. 

327) In deze zin oordeelt Or F . L. Rutgers in een schrijven van 20 Oct. 1877, blijkbaar ge
richt aan J. L. Roulet, zijn Waalschen collega te 's Hertogenbosch (te vinden in : Extraits 
des A ctes du Cons. de r egl. Wall. de Bois Ie Duc par J. L. Roulet; Bibl. Wall., Leiden), 
die hem geraadpleegd had over een gedeelte uit het Notulenboek. waarin Chabanes' ge
tuigenis in het N ed. staat opgenomen (fol. 82-88). 

328) Men zie haar getuigenis, afgelegd voor notaris G . van Camphen. 30 April 1646 bij 
Maresius, Lingua abortiua, 1646. p. 10- 12. 

329 ) Het genoemde feit heeft plaats gehad in Februari 1639. Kort daarna heeft er een 
verzoening plaats gehad; verg . Lingua abortiua. p. 27; en Expostulatio, p. 50 s.. M are
si us. Bonae fidei sacrum, p. 64. voert allerlei verontschuldigingen aan en spreekt van een 
aanraken enkel met zijn vingers niet van een slaan. om dan te vervolgen: Non sum 
ita mihi suffenus ut imperterrite asseram nihil a me hic peccatum coram Deo et in foro poli , 
ex dolore et perturbatione. Maar "in foro soli et externo" zou hij v rij uitgaan. 

3(0) Verg. R es. du Cons., fol. 82. Chabanes' verklaring luidt: Je confesse d'avoir dis 
dans Ie jardin de Mr Gans que MI' de Maretz est meurtrier, qu'iJ avait tué un enfant dans 
Ie ventre de la mère. Deze beschuldiging werd pas eind Augustus verbreid, toen Maresius 
met zijn vrouw in Holland waren met vacantie; verg . Lingua abortiua, p. 29. 

3al) Verg. Res. du Cons., fol. 79 (18 Sept. 1639). O uderling Van der Meulen brengt 
de kwestie op verzoek van Chabanes (lid der Neder!. gemeente) ter sprake. Maresius heeft 
toen terstond den kerke raad verzocht, indien deze hem van bedoelde daad verdacht, hem 
tijdelijk de uitoefening van zijn dienst te verbieden. De kerkeraad heeft echter, na een voor
loopig onderzoek. 's Vrijdags daarop (23 Sept.) beslist. dat hij zou continueeren in zijn 
predikambt. 

332) H ij diende deze aanklacht den 14den Sept. in; verg. Lingua abortiua, p. 30. 
333) Verscheidene onderhandelingen en verzoeningspogingen waren er aan voorafgegaan; 

zoo was ook de predikant van Delft. de la Riviere. er in gemengd; verg. Res. du Cons., 
fol. 88 (2 Nov. 1639). en Lingua abortiua, p. 46. Zondag 20 November keurde de kerkeraad 
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leven." 334) Zouden alle acten van Chabanes' kant worden gesupprimeerd. 
de papieren van Maresius. afkomstig uit de door hem ingezette rechterlijke 
actie. zouden ter bewaring aan den heer Gans worden toevertrouwd. Deze 
zou. ingeval van later hierover rijzende kwesties. verplicht zijn. bedoelde 
papieren weer aan Maresius of aan diens nabestaanden te overhandigen. 335) 

Hartelijk is de verhouding sedert dien niet meer geworden. Chabanes be
klaagde zich tenminste later. dat Maresius. toen hij naar Groningen vertrok. 
niet eens de moeite had genomen om hem een afscheidsbezoek te bren
gen. 336) 

Tot de arbiters welke door Maresius werden aangewezen, behoorde ook 
Zuerius. 337) De verhouding tot dezen moet dus op dat oogenblik nog be
hoorlijk zijn geweest. Later is daarin, gelijk ons reeds bleek, tengevolge van 
de kwestie der Lieve-Vrouwe-Broederschap , een radicale wijziging ge
komen. 338) Maar vermoedelijk heeft nog iets anders aan Maresius' gezind
heid jegens Zuerius geen goed gedaan. Laatstgenoemde had hem een ge
schrift van zijn neef Marcus Zuerius Boxhorn, dat handelde over de tafel
houders , geleend, om er zijn oordeel over te vernemen. Maresius heeft daarop 
zijn oordeel in een vrij uitvoerig schrijven, dat hij bij wijze van nieuwjaars
geschenk, den lsten Januari 1641 aan Zuerius toezond, bekend gemaakt. 339) 

goed. dat Maresius zich tot H.H. Mog. zou wenden om bespoedi\jing van zijn proces te 
verkrijgen; 's middags kwam ouderling Gans echter met de mededeeling, dat Chabanes hem 
verzocht had het geschil te willen vereffenenen. Twee arbiters zouden door elk van beide 
partijen aangewezen worden, die tezamen zich een vijfden persoon konden toevoegen; verg. 
Res. du Cons .• fol. 91-93 (20 Nov. 1639). Zie ook Lingua abortiva. p. 31. 32. 

331) Res. du Cons., fol. 98, alwaar voorkomt een Coppie du Jugement. Isaack Chabanes 
en Anna Hortensia verklaren "vrijwillich, onbedwongen en in goeder conscientie sonder reden 
verscheyde groote ende enorme iniurien uytgeworpen te hebben tegens D.D. Samuel dl' 
Marets .... alle welcke iniurien hij Rector ende Anna voornoemt wel wilden dat niet geseijt 
waren, ende is haer sulcks van herten leedt .... Maer houden den heere de Marets ende 
syne huysvrouwe voor luyden van eere ende reputatie , ende hem principalijck voor een 
gocdt ende getrouw dienaer van Godes H . Woordt, op wiens leere ende leven sij niet en 
weten te seggen , hem biddende al het gepasseerde te willen vergeten. Deze uitspraak is 
eveneens te vinden bij Maresius, Lingua abortiva, p. 12-14; en Expostulatio, p. 29-31. 
Zie ook Or C. R. Hermans, Gesch. Ill. en Lat. scholen, blz. 43. Maresius vertelt, dat zij 
uiteengegaan zijn "reconciliationis poculo inter nos commutato"; verg. Expostulatio, p. 35. 

335) Tijdens de twisten tusschen Maresius en Voetius hebben beide partijen deze zaak 
van zoo intiemen aard in hun geschriften publiek gemaakt. Van de bij deze acties betrokken 
notarissen Ketgen en G. van Camphen zijn ten dezen geen stukken meer aanwezig, gelijk 
de rijksarchivaris in Noord-Brabant mij berichtte. 

336) Verg. Chabanaeus, Epist. confutatoria, p . 23; verg. echter Maresius, Expostulatio, 
p. 72, 73. Kort vóór zijn vertrek zou Chabanes ' vrouw een paar van Maresius ' kippen 
hebben vergiftigd. 

337) Als arbiter was door Maresius, naast Zuerius, aangewezen Otto Copes, terwijl de 
predikant Henricus Conradi en ouderling Herman de Bitter de vertrouwensmannen waren 
van Chabanes, en Johan Gans als onpartijdige vijfde werd gekozen. 

338) Toen heette het, dat Maresius nooit eigenzinniger mensch had ontmoet dan Zuerius; 
verg. Maresius aan De Wil/em, 25 Maart 1643 (zie Bijl. 111 54). 

339) De brief bevindt zich in originali op het Gemeente-archief te Utrecht; verg. Cat. van 
bij het stadsarchief bewaarde archieven, 11. nr 1241. Het aldaar uitgesproken vermoeden, 
dat de brief zou dateeren uit 1640, is onjuist, daar het boek van Boxhorn in dit jaar is ver
schenen, en ook de brief zelf aan het slot heeft: Haec sunto mea Apophoreta et Xenia hisce 
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Deze brief is in vreemde handen terechtgekomen; de jurist Theodorus Gras
winckel heeft er aanteekeningen op gemaakt; en de uitgever Commelin te 
Leiden heeft. toen hij een nieuwen druk van Boxhorns werk uitgaf. er die 
beide stukken. waarvan hij een copie was machtig geworden. aan toege
voegd. 340) zonder er vooraf de auteurs in gekend te hebben. Dat Maresius 
deze handelwijze allerminst goedkeurde. laat zich verstaan: een welover
wogen werk. voor publicatie bestemd. had hij niet gegeven . 341) 

Voor het gemis aan omgang met geleerden vond Maresius een vergoeding 
in de correspondentie met mannen als Andreas Rivet en David Ie Leu de 
Wilhem. 342) Met den laatstgenoemde. zwager van Constantijn Huygens. 
werd te 's Hertogenbosch het briefverkeer geopend. De Wilhem leende hem 
boeken . 343 ) en verzocht zijn medewerking . indien men op de synode soms 
het orgel. dat in de kapel van den prins werd gebruikt. ter sprake mocht bren
gen . 344) Maresius van zijn kant toonde zijn meeleven. toen De Wil hem door 
het overlijden van een familielid in rouw was gedompeld. door het schrijven van 
een treffenden condoleantiebrief. 345 ) 

Een vertrouwelijker karakter vertoont Maresius ' correspondentie met 
Rivet. 346) Wederkeerig hielden zij elkander op de hoogte van hun huiselijke 

Kalendis novi anni. Het jaar 1641 wordt door Maresius zelf genoemd in diens Theologus 
Paradoxus 2. 1658. p. 23. Een copie van den brief bevindt zich in de Univ .bibl .. Leiden 
(B. P. L. 293a). Zuerius kan zich voor de kwestie geïnterresseerd hebben. omdat in 1639 
voor het eerst te 's Hertogenbosch het recht voor het houden der Bank van leening werd 
verpacht; verg . R. A. van Zuylen Jr. De banken van leening. in Noord-Brabant. 1853. 
blz. 243. 

340) Het titelblad vermeldt het jaartal 1642; doch het eerste gedeelte. dat Boxhorns De 
Trapezitis bevat. is blijkbaar een overdruk van het jaar 1640. terwijl het tweede gedeelte. dat 
Maresius' en Graswinckels opmerkingen bevat. afzonderlijk is gepagineerd en een afzonderlijk 
titelblad heeft met het jaartal 1641. De Notae van Graswinckel zijn echter gedateerd: 
VIII Kal. Iunias 1642 ... Ad calcem" geeft de uitgever de mededeeling. welke in den tekst 
staat. Zie mijn lijst. or 21. Verg. A. C, Duker. Gisb. Voetius. 1I. blz. 287 v.v.; diens mede
deelingen zijn naar het bovenstaande te corrigeeren. 

341) Maresius had dit aan het slot van zijn brief zelf verklaard; hij wilde slechts zijn 
meening zeggen als toeschouwer bij den strijd tusschen twee even edele gladiatoren; t.w. 
Salmasius en Boxhorn; zelf schaarde hij zich aan de zijde van eerstgenoemde. Verg. Maresius 
aan De Willem. 19 Maa rt 1642 (zie Bijl. III 45). Hij heeft zich zelfs tegen uitgave verzet; 
verg. Theologus Paradoxus 'l.. p. 23, De aanteekeningen van Graswinckel heeft hij niet 
beantwoord. terwijl Salmasius hem in een brief van 15 Febr. 1644 dank zeide voor zijn 
schrijven: verg. Consideratien. 1657. blz. LIX. Maresius ' standpunt ten opzichte van de 
tafelhouders komt later nog afzonderlijk ter sprake. 

3<li2) Zie Van der Aa. Biogr. Woord. , XI. blz. 301 v .• en H. J, Honders. Andr. Rivetus, 
blz. 180 v .. Zijn naam wordt zoowel .. Wilhem" als .. Willem" gespeld. 

343) Verg. Maresius aan De WiIlem, 24 Juli 1642 (zie Bijl. III 46). 
344) Verg. De Wilhem aan Huygens, 20 Sept. 1641: J'ay prie M. de Marets. en cas qu 'on 

parlast de l'affaire des orgues qu'on a fait en la chapelle. qu'il veuille user de la moderation 
en cest affaire avec autant de zele et de devoir qu 'il scauroit apporter en quelque plus grand 
different de nos eglises (verg. Or J. A. Worp. Briefwisseling v. Const. Huygens, lIl. 
blz. 235), Bedoeld is de synode van Delft; in de Acta dezer synode komt over de bedoelde 
kwestie echter niets voor. 

3>45) Verg . Maresius aan De Willem. 1 Oct. 1642 (zie Bijl. IU49). 
346) Dit blijkt reeds uit de aanspraak. welke tegenover De Willem is: Domine. terwijl 

het tegenover Rivet ook heet: Frater. 
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omstandigheden; zij deelden in elkanders lief en leed; 347) en bewezen 
elkander allerlei vriendendiensten. Zoo zorgde Maresius eens voor de door
zending van een pakket naar Luik; hij deed het op het voordeeligst, en gaf 
aan Rivet een omstandig bericht daarvan. 348 ) Soms deed hij zijn ouderen 
vriend den voorslag om een boek te schrijven over een bepaald onder
werp; 3 4fl ) dan verheugde hij zich over de verschijning van een nieuw werk; 35 0 ) 

Rivets Opera wenschte hij alle te bezitten, want niet licht was elders zulk 
een pittige en soliede theologie te vinden; bij een volgende gelegenheid gaf 
hij zijnerzijds inlichtingen over geschriften, welke aan Rivet onbekend 
waren. 351) Meermalen gaven zij wederzijds aan bepaalde personen aan
bevelingsbrieven mee. 3 5 2) Uit alles blijkt, dat Maresius aan het oordeel van 
Rivet een bijzondere waarde hechtte ; als het noodzakelijk was bij iemands 
woorden te zweren, zoo liet hij zich eens uit . dan zou hij het bij voorkeur 
doen bij die van Rivet. 353) Naar Rivets goeden raad heeft hij menigen keer 
geluisterd , 354) en van diens welvoorziene bibliotheek gaarne geprofi
teerd.3 55 ) 

8 - Roeping en vertrek naar Groningen. 

De geschetste omstandigheden maken begrijpelijk, dat Maresius , hoewel 
niet ontevreden over zijn positie te 's Hertogenbosch , toch wel eens heeft uit
gezien naar een anderen arbeidskring. Want ondanks de inspanning , welke 
hij zich voor de instandhouding der Illustre School getroostte , bleek er in 
deze 'school weinig groei te zitten. Het aantal studenten bleef gering ; en de 
triviale school ging in dien tijd haast bij den dag achteruit. Vandaar dat hij 
zich vaak misnoegd gevoelde, dat hij voor de kerk en voor de Christelijke ge
meenschap niet nuttiger mocht bezig zijn. Maar er moest , zoo verklaarde hij 
tegenover Rivet , in de roeping van Godswege berust worden. 356 ) 

Anderhalf jaar voordat hij dit schreef. was er sprake geweest van een 
benoeming van hem tot hoogleeraar in de theologie aan de Friesche Academie. 
In dezen zin was hij althans gepolst door één der professoren, Nicolaus Vede-

347) Verg. Maresius aan Rivet, 23 Juli 1637 (zie Bijl. III 29) ; 29 Dec. 1637 (zie Bijl. 
11130); 23 Maart 1638 (zie Bijl. III 31) ; 10 Nov. 1638 (zie Bijl. HI35) ; 13 Juni 1641 (zie 
Bijl. III 38) ; en 7 Jan. 1643 (zie Bijl. III 52) . . 

348 ) Verg. Maresius aan Rivet, 19 Febr. 1642 (zie Bijl. III 42); 3 Maart 1642 (zie 
Bijl. III 43) . 

:1 .19 ) V erg . Maresius aan Rivet, 23 Juli 1637 (zie Bijl. III 29). 
350 ) V erg. Maresius aan Rivet, 10 Nov. 1638 (Zie Bijl. III 35) . 
351) V erg . Maresius aan Rivet, 19 Febr. 1642 (zie Bijl. In 42) . 
352) V erg . M aresius aan Rivet, 17 Juli 1637 (zie Bijl. III 28) ; 8 April 1638 (zie Bijl. 

III 33) ; 30 Juni 1638 (zie Bijl. III 33) ; 24 Oct. 1641 (zie Bijl. III 39) . 
353 ) V erg . M aresius aan Rivet, 15 Sept. 1642 (zie Bijl. In 47) . 
354 ) Bijv. Maresius aan Rivet, 25 Maart 1643 (zie Bijl. IH 53) . Zie ook Maresius aan 

De Willem, 25 Maart 1643 (zie Bijl. III 54) . 
355 ) V erg. Maresius aan Rivet, 13 Nov. 1641 (zie Bijl. III 40) en 29 Nov. 1641 (zie 

Bijl III 41 ). 
3 56 ) Verg . Macesius aan Rivet, 3 Maart 1642 (zie Bijl. In 43) . Zie ook zijn opdracht van 

C ollo theologicum, 1645, aan de Staten van Groningen: cui vocationi (sc. Groninganae) ut 
obsequerer solum gloriae Dei promovendae studium effecit, nullum prioris meae stationis 
taedium, in qua et Superioribus charus eram, et quoad rá fJtwuxà auctiori fruebar stipendio. 
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lius. mede uit naam van diens collega Maccovius. 357 ) Zoowel stedelijke over
heid als kerkeraad hadden toen op hem allen aandrang uitgeoefend. om dit 
eervol verzoek af te wijzen. Zuerius gaf uit naam van het consistorium in 
den raad te kennen . 358) dat Maresius " tot groote stichtinge van een yder" 
de kerk diende en met algemeene voldoening; zou hij heengaan . dan zou 
daarmee de kerk " merckelijcken wesen geinteresseert ende groote schade 
lijdende." En waar hij overeenkomstig de voorwaarden . vastgelegd bij zijn 
benoeming tot hoogleeraar. geen beroep naar elders mocht aannemen dan 
"met kennisse . goetvinden ende consent van de magistraet deser stade" 359) 

had hij naar den op hem uitgeoefenden aandrang geluisterd. en naar Franeker 
geschreven dat men niet verder moest voortvaren tot een officieele be
roeping. 360) 

Van den magistraat had hij bij die gelegenheid de toezegging ontvangen. 
dat de jaarlijksche bijdrage van 250 gulden. welke hij in zijn kwaliteit van 
hoogleeraar tot dusver uit de stadsfondsen genoot. voortaan als vast zou 
gelden. 361) Ook had hij toen bedongen. dat men hem bij een eventueele 
volgende beroeping naar elders zijn ontslag niet opnieuw zou weigeren. 362 ) 

Zijn vrienden hebben. toen te Groningen in de vacature-Gomarus voorzien 
moest worden. een goed woord voor hem gedaan. Ongeveer tegelijkertijd 
werd hij daarvan in Maart 1642 door Rivet 363) en door De Wilhem 364) 

op de hoogte gebracht. Hij had er blijkbaar wel oaren naar; indien de roeping 
op hem werd uitgebracht. hoopte hij naar Rivets raad te luisteren . Hij hield 
zich toch overtuigd. dat deze niets zou raden. wat niet tegelijk was in het 

357) V erg. Effigies, p. ISO; .... quibus (sc. literis) ad Theologicam Professionem secum 
Franekerae sustinendam tentabatur. Onjuist is dus de vaak voorkomende opgave, als zou 
Maresius een benoeming naar Franeker hebben ontvangen. In het archief dezer Academie 
wordt dan ook, gelijk de rijksarchivaris in Friesland zoo vriendelijk was voor mij na te gaan, 
over een benoeming van Maresius niets gevonden. Zie ook Boeles, Prieslands Hoogesch .• Il , 
blz. 166. 

35 ) Verg. Maresius, Bonae fidei sacrum, 1646, p . 66. Maresius verwijst naar de resolutiën 
van den Raad van 13 Dec. 1640. Zie ook A. Velingius, R eden v oering, blz. 25 v.; en 
Or C. R. Hermans, Gesch. Ill. en Lat. scholen, blz. 12, noot \. De laatste geeft als datum 
op den 28sten December. 

359) Dit gedeelte der Conditien luidt aldus ; Den voorn. De Marez sal beloven aen de 
heeren magistraten deser stadt, oH het gebeurde, dat hij wierde beroupen tot eenigen anderen 
dienst als predicant in eene andere kercke, ofte tot professor in eenige iIlustre schoole ofte 
oock academie, dat hy nae alsulcke beroupinghen niet en sal luysteren nochte deselve aen
nemen, als met kennisse, goetvinden ende consent van de magistraet deser stadt, sonder 
twelcke hy desen dienst soo als predicant inde kercke, als professor ende superintendent inde 
schoole niet en sal mogen verlaten. 

360) Verg. Effigies. p. 150; en ook Maresius aan De Willem, 27 Dec. 1640 (zie 
Bijl. III 37). 

361) Verg . Or C. R. Hermans, Gesch. Ill. en Lat. scholen, blz. 12, noot 1. Zie ook boven, 
blz. 157. 

362) V erg. Maresius aan De Willem, 27 Dec. 1640 (zie Bijl. III 37). De laatste schijnt 
hem in Franeker te hebben aanbevolen. 

363) Verg . Maresius aan Rivet, 3 Maart 1642 (zie Bijl. III 43) . Rivet had Altings aan
dacht op Maresius gevestigd . 

364) Verg . Maresius aan D e Willem, 19 Maart 1642 (zie Bijl. III 45) . Mogelijk heeft 
Maresius een oog op Leiden gehad, waar, gelijk hij opmerkt, Spanheim heengaat. 
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algemeen belang en in zijn belang, Het heeft tot November geduurd, voor
dat de Groningsche curatoren een beslissing namen, 365 ) Omdat laatstge
noemde heeren wel begrepen, dat het niet gemakkelijk zou vallen Maresius 
los te krijgen , vaardigden zij den hoogleeraar Tobias Andreae af om daartoe 
kerkeraad en magistraat van 's Hertogenbosch te bewegen, 366 ) 

Den 5den December verscheen deze in een voor dit doel belegde ver
gadering van den ouden en nieuwen kerkeraad, 367) waar hij een schrijven 
van zijn lastgevers overreikte, 368) en het verzoek deed om Maresius de 
noodige vrijheid te willen verleenen tot het aanvaarden dezer roeping , Hij 
was toen blijkbaar reeds verzekerd, dat Maresius bereid was om naar 
Groningen te komen, 369) De kerkeraad wilde echter alle pogingen in het 
werk stellen, om zijn zoo gewaardeerden predikant te behouden, Een paar 
leden werden afgevaardigd, om met Maresius en met den magistraat saam 
te spreken, Wat door deze heeren in het midden werd gebracht , was van dien 
aard, dat de Groningsche professor het geraden achtte zijn verblijf in Den 
Bosch nog even te rekken; hij wilde liefst niet onverrichter zake den terug
tocht aanvaarden, 370) Maresius heeft den heeren echter stevige argumenten 
om hem te laten gaan tegemoetgevoerd: wel was zijn affectie jegens de kerk 
geheel dezelfde gebleven; maar zij moesten zelf maar oordeel en , of hij niet 
vruchtbaarder tot Gods eer zou kunnen arbeiden in Groningen dan hier, waar 
hij zijn talent vrijwel moest begraven, 371 ) Gevolg van een en ander was, dat 
de overheid hem op den 17 den December het gevraagde afscheid ver
leende, 372) en dat op den volgenden dag in gelijken zin door den kerkeraad 
werd besloten, 373) 

365) Verg. Res. du Cons., fol. 125, 126; en Ultima patientia, p, 386. 
366 ) Verg. Ettigies, p. 150 s .. 
367 ) Res. du Cons .. fol. 125 (5 Dec. 1642). 
368) De copie van dit schrijven vindt men in de Res, du Cons. , fol. 125, 126. Het heet 

hierin O.m. : A ce dessein nous estant informees depuis longtemps de quelque personnage 
renomme de doctrine et ze1e et d'autres qualités convenables a ceste charge avons choisy 
et nomme avecq consentement et approuvement des IIlustres Estats de ceste province la 
personne de Monsr Ie Professeur Samuel Marezius. Zie ook Maresius, Catechesis, 1671 , 
p. lIl, VIII. 

369) Verg. Maresius aan Rivet, 10 Dec. 1642 (zie Bijl. III 50) . Uit dit schrijven blijkt, 
dat Tobias Andreae toen reeds een week geleden gearriveerd was. Ik neem aan, dat hij 
vóór de kerkeraadsvergadering met Maresius heeft onderhandeld, en dat de laatste, na 
ernstig overleg, vooral ook onder invloed van Rivets adviezen, heeft bewilligd. Ook Hendrik 
Alting drong in een schrijven bij Maresius aan om deze taak te aanvaarden; verg. Effigies, 
p. 151. en Maresius, Catechesis, 1671 , p. IX. 

370) Verg . Maresius aan Rivet, 10 Dec. 1642 (zie Bijl. 11150) . 
371) Res. du Cons .. fol. 127: II leur a tesmoigne continuer en son affection accoustumee 

vers I'Eglise: ma is laisse a juger s 'il ne seroyt pas plus de fruict a la gloire de Dieu en la 
profession Theologique a laquelle il estoit appele que non pas en ce lieu ou ses travaux 
scolastiques estoyent grands et de peu d'effect pour la rarete des estudiants capables d 'en 
profiter et Ie peu d'esperance de mieux pour l'avenir et partant enfouy en quelque sorte Ie 
tallent que Dieu luy a departy. 

372) Verg . Ultima patientia, p. 387. Zie ook Dr C. R. Hermans, Gesch. 1lI. en Lat. scholen, 
blz. 12, noot 2. Het verzoek van Groningen werd door den Raad van State gesteund, verg. 
M. de Haas, Bossche scholen, blz. 121 . 

373) Verg . R es. du Cons. , fol. 127 (18 Dec. 1642) .... quoy qu'a grand regret pour 
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Een paar dagen later ontving Maresius van den kerkeraad zijn afscheids
brief. 374) Een week later reeds gaven de Staten-Generaal hem ontslag, 
met dankbetuiging voor zijn goeden en trouwen dienst. zoowel te Maas
tricht als te 's Hertogenbosch door hem waargenomen. 375) De synodale 
kerk, die van Den Haag . achtte het niet noodig voor het verleenen van af
scheid een buitengewone classisvergadering saam te roepen, daar Maresius ' 
goede leer en rechtschapenheid genoegzame bekendheid bezaten. 376) Deze 
snelle afwikkeling van zaken was noodig om Maresius in staat te stellen. 
dat hij nog in Januari 1643 te Groningen zijn inaugureeIe oratie kon 
houden. 37ï) 

De reis . voor dit doel naar Groningen ondernomen, heeft echter slechts 
een tijdelijke onderbreking van zijn arbeid gebracht. Want de afspraak was, 
dat hij nog tot einde Maart zijn werk in 's Hertogenbosch zou voortzetten. 378) 
Ook zou hij de eerstvolgende synode uit naam van deze kerk meemaken, 379) 
wat men begrijpelijkerwijs niet ongaarne zag in verband met de gerezen 
moeilijkheden ten opzichte van de Lieve-Vrouwe-Broederschap.380) Ook 
Maresius zelf zal dit hebben gewild. Zoo is de synode van 's Gravenhage, 
nadat hij vooraf in zijn gemeente de afscheidspredikatie had gehouden, 38"1 ) 

les extraordinaires services que J'Eglise a durant son sejour icy tiré de son zele a la religion 
et son soing particulier du troupeau, de luy accorder sa ditte dimission. Een schrijven in dezen 
zin werd naar Groningen gezonden, zie voor een copie daarvan, aldaar. fol. 128, 129. 

3;~) Verg. Ultima patientia, p. 387: 21 Dec. 1642. De copie van dit testimonium bevindt 
zich in R es. du Cons., fol. 129, 130. Hierin wordt getuigd, dat Maresius .. a servy a ceste 
Eglise de son ministere J'espace de sept ans avecq une grande edification de tous s'estant 
monstré pur en sa doctrine et entier en sa vie, detaillant droitement et avecq zele la parolle 
de Dieu et conduyant honnestement sa maison de conversation irreprehensible et vrayement 
ouvrier sans repoche .... Nous ne Ie verrons partir d 'avecq nous auxquels il a tousjours 
este en singuliere consolation qu'avecq tristesse et regret. , ..... 

3'15) Maresius, Ultima patientia. p. 387, geeft aan: 24 December 1642. Het verzoek daar
voor had Maresius door Rivet bij H.H. Mog. laten bezorgen; verg . Maresius aan Rivet. 
22 D ec. 1642 (zie Bijl. III51) . 

376) V erg. l .I .• p. 387: illa (Sc. Eccl. Hagiensis) suis litteris 3 Jan. 1642 (sic.!) mihi 
respondit ex vicinarum Ecclesiarum etiam judicio, Classe non opus ad id esse, aut novo 
testimonio, cum doctrina mea et probitas meae vitae ita passim nota esset. ut Domini Curatores 
tam honorificam vocationem mihi de/aturi non fuissent. nisi prius ipsis de i1/ä satis constitisset. 
Lecherpiere schijnt echter bezwaar gemaakt te hebben; verg. l.I .• p. 358. 

377) Verg. Effigies, p. 151 : effecit ut Maresius se paullo post sequuturum promitteret. 
De curatoren wilden graag, dat de inauguratie vóór Februari plaats vond, omdat zij dan als 
zoodanig moesten aftreden; met Andreae had Maresius daarom afgesproken, dat hij na de 
eerste week van Januari naar Groningen zou reizen; verg. Maresius aan Rivet. 22 Dec. 1642 
(zie Bijl. III 51) . In dit schrijven dankte hij Rivet tevens voor diens aanbevelingen. 

3'78) Res. du Cons .• fol. 132 (21 Dec. 1642). De kerkeraad besloot om aan Den Haag 
hulpdiensten te vragen gedurende Maresius' afwezigheid. 

379) Er werden pogingen aangewend, om de synode in Maart uitgeschreven te krijgen; 
verg. Res. du Cons .• 13 Fevr. 1643. Zie ook Maresius aan Rivet. 7 Jan. 1643 (zie Bijl. III 52) . 

380) In den lastbrief voor de synode stond, dat ouderling Copes zou mededeel en, dat 
Maresius op aandrang van den geheel en kerkeraad was aangebleven, om nog ter synode 
te kunnen verschijnen; wilde men hem in deze kwaliteit niet ontvangen, dan zou ook Copes 
moeten heengaan; verg. Res. du Cons.. fol. 249 (26 Mars 1643). 

381) Verg. Eftigies. p. 151. Hij heeft tot 5 April 1643 de "receptions" in het Reg. des 
mem bres der kerk geteekend; verg. Coll. Mirandolle (Bibi. Wall. , Leiden). 

Maresius 13 
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de afsluiting geworden van Maresius' Bossche periode, De synode heeft hem 
een voortreffelijk getuigenis meegegeven. 382) 

Wel heeft het Maresius te 's Hertogenbosch, met name gedurende de 
laatste jaren van zijn verblijf in deze stad, aan onaangename verwikkelingen 
niet ontbroken, waartoe trouwens zijn eigen houding niet weinig heeft bijge
dragen. Maar, gelijk reeds uit de aangehaalde getuigenissen is gebleken, hij 
heeft toch met eere zijn taak in die stad vervuld. Waren bij zijn komst de 
grondslagen der kleine Waalsche gemeente nog uiterst zwak, hij heeft die 
gestevigd, zoodat hij zich met recht, zij het ook niet zonder zelfingenomen
heid, kon beroemen, dat hij haar als van gebakken steen had aangetroffen, doch 
als van marmer achtergelaten. 383) Geen vleierij was het, welke den kerke
raad, na Maresius' vertrek, deed verklaren, dat hij de kerk op waardige wijze 
had gediend, en dat zijn herinnering hun dierbaar was, 364) En wat zijn taak 
aan de Illustre school betreft, deze is van grondleggende beteekenis ge
weest. 385) Zonder hem zou zij zeker niet tot stand zijn gekomen in dit 
"Nederlandsche Rome". 386) De moeilijkheid om op deze post voor hem een 
opvolger te vinden, 387) vormt in zekeren zin een loffelijk getuigenis voor 
den onvermoeiden werker, als hoedanig Maresius zich ook te 's Hertogen~ 
bosch heeft betoond. 

382 ) Zie de copie er van in Livre des Actes A, fol. 213 (zie Bijl. VII). Deze "attestation" 
is opgesteld in opdracht der synode door Rivet, verg. Ultima patientia, p. 274. Maresius wilde, 
dat de synode van Utrecht alsnog expres het hem verleende testimonium zou vermelden; 
verg. Maresius aan Hotton, 22 Juli / 1 Aug. 1643 (zie Bijl. III 62) . 

383) Verg. Ultima patientia, p . 396: de qua (sc. ecclesia) possum gloriari lateritiam me 
illam reperiisse, marmoream reliquisse. Zie ook Maresius aan Hotton, 22 Juli 1643 (zie 
vorige noot) . 

.384) Res. du Cons., fol. 226 (14 Juin 1643): qui nous a si dignement serv i et dont la 
memoire no us est encore si chere. Later, in 1653, werd zijn oudste zoon Henricus Maresius 
te 's Hertogenbosch als Waalsch predik~nt beroepen; verg. Etfigies, p. 153. Maresius 
sprak hierover toen zijn vreugde uit in een schrijven aan de Waalsche synode van Den Haag, 
25 Apr. 1653 (zie Bijl. III 102) . 

385) Verg . M. de Haas, Bossche scholen, blz. 112: aan de stichting van de Illustre School 
is onafscheidelijk verbonden de naam van Samuel Maresius. 

3 86 ) Verg . Ultima patientia, p. 396: Jactis fundamentis Scholae Illustris ad juventutis 
institutionem, quasi in medio hostico, quandoquidem ea in urbe quae Roma Belgica semper 
audivit. 

387) Verg. M. de Haas, t.a .p ., blz. 122 v .. Het daar meegedeelde ontvangt nog eenige 
aanvulling uit de instructie voor de afgevaardigden naar de Haagsche synode: dezen moesten 
n.l. wijzen op de moeilijkheid, welke aan het uitbrengen van een beroep was verbonden, 
omdat de magistraat den nieuwen predikant tegelijk begeerde "en la profession publique"; 
zij zouden met Rivet, Hotton e.a. overleg plegen. en speciaal informeeren naar Toussaint 
van Bazel en naar d'Artois van Xaintoigne. verg. Res. du Cons .• fol. 249-251. 
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Maresius' laatste levensperiode omvat niet minder dan dertig jaren, ge~ 
durende welke hij bovendien zijn volle kracht heeft ontplooid. Vanzelf is 
daardoor de stof. die in dit hoofdstuk moet bewerkt worden, zeer omvangrijk. 
Voor dit tijdperk kan dan ook een nadere onderverdeeling niet gemist worden. 
Trouwens, behalve de hoeveelheid der stof. maakt nog een tweede over~ 
weging zulk een verdeeling gewenscht. Ik heb haar namelijk noodig, om in 
de feiten en gebeurtenissen eenig perspectief aan te brengen, en om de be~ 
langrijkste verschijnselen uit Maresius ' leven in het juiste licht te plaatsen. 

In het eerste onderdeel ga ik dan Maresius teekenen in zijn werkzaamheid 
als hoogleeraar aan de Academie en in zijn verkeer met ambtgenooten en 
studenten. Vervolgens vraagt zijn arbeid, dien hij, in meer dan één kwaliteit, 
ten behoeve zoowel van de Nederlandsche als de Waalsche kerken heeft ver~ 
richt, onze aandacht. Daarna moet terstond volgen de uiteenzetting van 
den strijd welken hij, bijkans gedurende al deze jaren, met zijn Utrechtschen 
collega Gisbertus Voetius heeft gevoerd. Alleen zal ten aanzien van dit 
onderwerp eenige beperking noodzakelijk zijn. Want Maresius heeft de 
eigenaardige gewoonte gehad, om tal van geschriften, welke men tegen hem 
richtte, eenvoudig aan Voetius als den auctor intellect ua lis er van toe te 
kennen, terwijl deze er toch in werkelijkheid part noch deel aan heeft gehad. 
Volgden wij nu in dezen zijn voorbeeld, dan zouden alle kwesties. in be~ 
doelde geschriften aan de orde gesteld, hier moeten ondergebracht worden, 
en zou dit onderdeel tot een buitensporigen omvang uitdijen. In dit verband 
zou ik dan bijv. heel den strijd, dien Maresius over het supralapsarisme heeft 
gevoerd, moet.en bespreken, evengoed als de kwestie der tafelhouders en 
der banken van leening . Een dergelijke behandeling lijkt mij echter onjuist 
en allerminst bevorderlijk voor het verkrijgen van een heldere voorstelling 
omtrent de verhouding , welke er tusschen Maresius en Voetius heeft bestaan. 
Ik meen het beste te doen, wanneer ik het feitelijk verloop van hun twist in 
bijzonderheden schets; wanneer ik laat uitkomen. welke geschilpunten van 
weerszijden naar voren werden gebracht; en wanneer ik vooral op de door 
hen gevolgde strijdmanieren het licht laat vallen. Ik bepaal mij dus in hoofd
zaak tot het formeele , terwijl de nadere uiteenzetting van Maresius' ge~ 
voelens ten opzichte der aanhangige geschilpunten naar een ander verband 
wordt verschoven. In het vierde onderdeel kan dit gebeuren. Want daarin 
wensch ik te bespreken de eigenaardige beschouwingen, welke Maresius ten 

• 
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aanzien van sommige kwesties. waarover hij met andere Gereformeerde theo
logen van meening verschilde. in zijn geschriften heeft voorgedragen. Het 
is daarbij natuurlijk niet te vermijden. dat ik op zijn strijd met Voetius . in 
de vorige afdeeling geschetst. min of meer teruggrijp. Tevens vind ik dan 
gelegenheid. over Maresius ' dogmatisch standpunt in het algemeen iets te 
zeggen. 

Afzonderlijk stel ik daarna aan de orde de houding. welke Maresius tegen
over allerlei actueele verschijnselen zijner dagen. als het Independentisme. 
het Jansenisme. het Amyraldisme. het Prae-adamitisme en het streven naar 
kerkelijke eenheid . heeft ingenomen. Tegenover al deze stroomingen. welke 
zich grootendeels in het buitenland openbaarden. heeft hij opzettelijk positie 
gekozen. hetzij in afwijzenden zin. hetzij met instemming . Vervolgens moet 
zijn polemiek met andere richtingen en kerken worden behandeld. In hoofd
zaak heeft deze bestrijding zich gekeerd tegen Roomschen. Socinianen en 
Lutherschen. 

Een geheel eigen karakter heeft. aan het einde zijns levens. zijn strijd tegen 
allerlei Cartesiaansche en Coccejaansche nieuwigheden vertoond. In het 
onderdeel. dat zich daarmee bezighoudt. bespreek ik tegelijk de vraag. in 
hoeverre men Maresius terecht als een Cartesiaan. die pas later met deze 
philosophie zou hebben gebroken. heeft kunnen voorstellen. Voorts komt in 
dit gedeelte zijn strijd met Coccejus en met Alting en diens aanhangers aan 
de orde. 

Tenslotte zal ik nog zijn persoonlijke omstandigheden hebben te schetsen. 
om te eindigen met het verhaal van zijn laatste ziekbed en zijn sterven. 

De stof van dit hoofdstuk breng ik dus in acht Afdeelingen onder. 
te weten. 
Eerste Afdeeling 
Tweede Afdeeling 
Derde Afdeeling 
Vierde Afdeeling 
Vijfde Afdee1ing 
Zesde Afdeeling 
Zevende Afdee1ing: 

Achtste Afdeeling : 

Aan de Academie. 
In dienst der Kerk. 
De broedertwist met Voetius. 
Particularia in Theologie en Kerk. 
Houding tegenover actueele verschijnselen. 
Polemiek tegen andere kerken. 
Strijd tegen Cartesiaansche en Coccejaansche nieuwig

heden. 
Persoonlijke omstandigheden. Ziekbed en dood. 



Eerste Afdeeling 

AAN DE ACADEMIE 

- Inauguratie en vestiging. 

Na den dood van Gomarus 1) vonden de Staten van Stad en Lande goed, 
om in zijn plaats twee professoren te benoemen. 2 ) Eén zou, tezamen met 
Hendrik Alting, theologie doceeren, terwijl aan den tweede het onderwijs 
in de Oostersche talen zou worden toevertrouwd. Op voorstel van Curatoren 
werden den 2den November 1642 als zoodanig beroepen Samuel Maresius 3) 
en Jacobus Aiting , de eerste op een tractement van 1200, 4) de tweede van 
600 gulden jaarlijks. De hoogleeraar Tobias Andreae werd naar 's Hertogen
bosch afgevaardigd, om Maresius "de vocatie te presenteeren ende sijne 
dimissie te versoucken, " terwijl den Curatoren werd gelast deze zaak "op 
't spoedigste ter executie te stellen. " 5) 

Wij hebben reeds gezien , hoe voor een prompte uitvoering dezer opdracht 
is zorg gedragen. 6) Daarna heeft Andreae aan Curatoren een gunstig 
rapport kunnen uitbrengen. Er was van de zijde van den benoemde slechts 
één bezwaar naar voren gebracht: het aangeboden tractement verschilde wel 
wat heel veel van wat hij in 's Hertogenbosch genoot. De Groningsche ge
delegeerde had hem toen , gelijk Maresius aan Rivet berichtte , een verhooging 
van minstens 400 gulden toegezegd , waarvoor hij dan als extra-ordinair 
predikant zou moeten optreden. 7) De Staten hebben daarna, bij resolutie 
van 6 Maart 1643, de bedoelde verhooging toegestaan , op voorwaarde dat 
Maresius "sich als fransche praediger mede alhijr sal la eten gebruucken." 8 ) 

1) H ij stierf 11 Januari 1641 . 
2) Di t besluit werd 17 Juni 1612 genomen; verg. Protokol / , Afschrift 1611-1690, fol. 101 

(Arch. Cu rat. Hoogesch. , nr I ). Acta der C ura torenvergadering zijn uit dezen tijd niet aan
wezig . Mijn voornaamste bronnen zijn de Acta van den Academischen S enaat en die van de 
Theologische Faculteit. Daarnaast vermeld ik vooral het Gedenkboek der Hoogeschool te 
Groningen ter gelegenheid van haar v ij fde halve eeuwfeest, uitgegeven door Or W . J. A. 
Jonckbloet, die echter de Acta der theol. fa c. niet heeft gebruikt. 

3) M aresius haalt uit den beroepsbrief der Curatoren o.m. het volgende aan: N on de 
fuerunt ex ordine Theologorum Reformatorum v iri pietate, doctrinä, scriptisque celebres, 
quorum ratio à nobis haberetur. Sed in te praecipue oculos conj ecimus, .... ; verg. Bonum 
signum, 1645 (ong epag. ) . 

4) Hiervan was 200 gulden voor huishuur bestemd. 
5) Verg. Protokol I. fol. 105. Er werd haast achter geze t, want de Curatoren behoefden 

de generale resumptie dezer resolutie niet a f te wachten . Die resumptie is geschied op den 
23sten Nov.; verg . Jonckbloet, Gedenkb., blz. 55. 

6) Zie boven, blz. 192. Men bedenke, dat de Groningsche datums in ouden stijl , die te 
's H ertogenbosch in nieuwen stijl zijn opg egeven. 

7) V erg. Maresius aan Rivet, 10 Dec. 1642 (zie Bijl. III 50). 
8) V erg. Protokol / , fol. 107, 108, waar het ra pport der C urat. O.m. zegt: .... dat hij deese 

beroepinge hadde geaccepteerd op hoope bij den voo rschr. Tobias Andreae hem gegeven, 
vanda t, hij rinne naerder gedisponeert soude worden tot sijnen contentemente. Jonckbloet, 
Gedenkb., blz. 56, spreekt van 3 Maart. Z ie ook M aresius aa n Rivet, 25 Maart 1643 (zie 
Bijl. III 53). - Zijn tegenstanders hebben beweerd, dat M aresius dit ambt heeft aanvaard 
"solo la utioris praemii ea sequendi, alaxeoxEeÖ[aç animo" ; verg. C ollo theol. 2 , 1645, Op
dracht aan de S ta ten. 
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Ook kon Andreae 9) aan Curatoren mededeelen, dat aan hun begeerte 
om den nieuwen professor nog vóór hun aftreden zijn arbeid te zien aan
vangen, zou worden voldaan. Inzooverre althans, dat Maresius bereid was 
gevonden, ten spoedigste zijn inaugureele oratie te houden, al zou men 
verder met zijn overkomst tot het volgende voorjaar geduld moeten 
oefenen. 10) 

Hij heeft er inderdaad spoed achter gezet. Want reeds op den 7den 
Januari werd de reis aanvaard. 11) Donderdag den 19den Januari werden de 
twee nieuw-benoemde professoren in den senaat ontvangen, waar zij de 
Belijdenisgeschriften onderteekenden, en waar hun mededeeling werd gedaan 
van de vastgestelde regeling voor den volgenden dag . 12) Op Vrijdag had 
in de Academiekerk, welke tegelijk als gehoorzaal dienst deed, de plechtige 
inauguratie plaats. Maresius voerde er het woord over het rechte gebruik der 
menschelijke rede in de theologie; 13) zonder rhetorische versierselen, ver
zekerde hij zelf, want bij de waarheid past eenvoud. 

Na uiteengezet te hebben wat onder de rede moet worden verstaan 14) 

bespreekt hij de dwalingen, waaraan men zich in vroegeren en lateren tijd 
heeft schuldig gemaakt. Sommige kerkvaders verwarden reeds den logos 
in den hier gebezigden zin met den Logos, die is de tweede Persoon der 
Triniteit. 15) Maar veel dwazer is nog de opvatting der Socinianen, die zelfs 
de diepste mysteriën der Christelijke religie met een beroep op de rede ver
werpen; waarin zij door de Remonstranten worden nagevolgd. En tegelijk 
willen diezelfde menschen toch slechts als geloofswaarheid aanvaarden, wat 
letterlijk in de Schrift staat, en wijzen zij alles af wat door wettige conse
quentie daaruit wordt afgeleid. 16) Aan den anderen kant staan de Luther
schen, die in geloofszaken van geen beroep op de vrede willen weten, en de 
Roomschen, die meen en het geloof beter door niet weten dan door kennis 
te kunnen omschrijven. 17) Maar de waarheid ligt in het midden. De theo
logie moet uit Gods Woord worden geput; gelijk de zon slechts in haar 
eigen licht wordt gezien, zoo is ook de Goddelijke revelatie noodig voor het 
kennen van God. Als zoodanig staat het geloof tegenover de rede. 18) 

9) Hij ontving voor zijn moeite, boven de reiskosten, 200 gulden; verg. Jonckbloet, Ge
denkb., blz. 57, noot 2. 

10) Maresius' gezin kon vóór de lente niet verhuizen; verg. Maresius aan Rivet, 22 Dec. 
1642 (Zie Bijl. III 51). 

11) Verg. Maresius aan Rivet, 7 Jan. 1643 (Zie Bijl. III 52) . De reis ging via Utrecht. 
12) Verg. Acta Sen. Acad., 19 Jan. 1643 (oude stijl) Zie ook Acta theol. fac., fol. I. -

Een reproductie der handteekening vindt men bij Jonckbloet, Gedenkb., Handteek., blz. 3. 
13) Oratio inauguralis de usu et abusu ratio nis in rebus theologicis et fidei; zie mijn lijst, 

nr 28. De oratie is niet gepagineerd. Ik geef mijn aanhalingen naar Collo theolog. 6 , 1662, 
p.547-566. 

14) Verg. I.l., p. 548: quicquid superest luminis naturalis in homine post lapsum, et residua 
illa imaginis quondam divinae in illius mente rudera, ex quibus jacturae nostrae magnitudinem 
intelligimus. 

15) U ., p. 550. 
16) I.L p. 550 S •• 

17) I.l., p. 551. Op deze omschrijving der fides , welke door Bellarminus is gegeven, komt 
Maresius in zijn geschriften telkens terug. 

18) l.l., p. 552. 
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Verder corrigeert het geloof de rede en bewaart haar voor dwaling . De rede 
moet zich altijd onderwerpen aan Gods Woord en mag dus tegen de Schrift 
niet disputeeren. 19) Wel heeft de rede echter een bepaalde taak te ver
vullen in de theologie. Zij dient om Gods mysteriën beter te leeren ver
staan . al moet er gewaakt worden . dat wij niet te zeer naar het btóU 
speuren . wanneer God niet meer dan het öu heeft willen openbaren. 20 ) 

Ook veronderstelt de revelatie in den mensch het lumen naturale en 
den usus rationis; daarom kunnen haar mysteriën wel boven. doch nooit 
tegen de rede zijn . en kan ook nooit in de theologie onwaar zijn wat in de 
philosophie waar is . of omgekeerd. 21 ) Zoo kan men in de theologie 
vooral op vier manieren van de rede gebruik maken : 22 ) 1 ° om het dogma 
te verdedigen tegen de dwaling. al kan men dusdoende ook niet meer dan 
de credibilitas der geloofsmysteriën bewijzen; 2° om allerlei zaken "per 
consequentiam" uit de Heilige Schrift af te leiden. en den tegenstander 
"ad absurdum" te voeren ; 3° om de .. analogia fidei " in het licht te stellen; 
en 4° om met gegevens. aan allerlei gebied van menschelijke kennis ontleend. 
verschillende Schriftuurplaatsen te verduidelijken. 

Naar deze richtlijnen hoopte Maresius zijn theologischen arbeid in Gro
ningen te volbrengen. 23) En had hij niet in Gomarus . 24) zijn voorganger. 
en in Hendrik Alting. zijn collega. uitnemende voorbeelden. uit welke heel 
wat meer leering was te trekken dan uit de voorschriften van anderen? 
Hij aanvaardde zijn taak met de begeerte. een sieraad te mogen zijn voor 
gemeenebest en Academie. te mogen medewerken aan den opbouw der 
Gereformeerde kerk. en zich jegens zijn collega's welwillend en aan de 
studenten nuttig te bewijzen . 25) 

Deze voortreffelijke oratie 26) werd in het licht gegeven bij den Academie
drukker. doch zonder dat Maresius op de uitgave toezicht heeft kunnen 
houden. 27) Want hij haastte zich terug naar 's Hertogenbosch . om zijn 
definitief vertrek voor te bereiden. 28 ) Op een der laatste dagen van Maart 
kwam daar het schip aan. dat zijn inboedel naar Groningen zou over-

19) 1.1.. p. 553: credendum est Dei Verbo. non contra iIlud disputandum. 
20) 1.1., p. 554. 
21) 1.1., p . 555. 
22) 1.1., p. 555 : lIla enim vel arguit . vel infert. vel confert. vel illustrat. 
23 ) 1.1 .• p. 564: sic Cynosuram quandam mihi praefixisse. ad quam pro mea tenuitate cur

sum meum sum directurus in hoc Theologica professione; en later. p . 565: Nam si turpe est 
Iurisconsnltum sine lege loqui. turpius esset loqui Theologum absque (}eof) lóylP vel sine 
Scriptura. vel contra eam. Op deze gedachte komt Maresius in zijn geschriften telkens terug . 

24 ) 1.1 .• p. 564 s. : Amplior erat haec haereditas quam uni ex asse obveniret. Vix duo 
simul sufficient iIli oneri quod iste Atlas humeris suis solus sustinebat. Sepp. Godg. Onder
wijs 11. blz. 71. zegt van Maresius: "de man. die hem (t.w . Gomarus) opvolgde. maar niet 
verving. die na hem kwam. maar zijn gemis niet vergoedde." 

2 5 ) 1.1., p. 565. Zie ook Heerspink. Godgeleerdh. te Gron .. blz. 27 V.v .. 
26 ) Een epigram. door den predikant Johannes M a rtinus terstond op deze oratie vervaar

digd. vindt men aangehaald in Ettigies. p. 151. 
27) V erg. Maresius aan D e Willem. 5/15 Sept. 1643 (zie Bijl. III 63); Maresius zond 

dezen op diens verzoek een exemplaar toe. 
2 8 ) V erg . Effigies, p. 151 : Biduo vel triduo post revolat Sylvamducis res suas convasa

turus . ... 
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brengen. 29) Of zijn vrouwen kinderen hem daarna vergezeld hebben op 
zijn reis naar de Haagsche synode? Wij weten alleen , dat zij gezamenlijk 
den 1 sten Mei in hun nieuwe woonplaats zijn aangekomen. 3 0 ) Hier zou 
Maresius de overige dertig jaren van zijn leven studeeren , doceeren en 
strijden. 

2 - Plaats en taak in de Theologische Faculteit. 

Als eenigen ambtgenoot in de Theologische Faculteit vond Maresius 
naast zich Hendrik Alting. Deze is hem op vriendelijke wijze tegemoet 
getreden. Tusschen beide mannen heeft gedurende de korte periode van 
ruim een jaar dat zij mochten samenwerken, een uitstekende verhouding 
bestaan. 31) Dit moet voor een niet gering deel te danken zijn geweest aan 
het verstandig inzicht van Alting, die aan zijn jongeren collega terstond 
volle ruimte heeft gelaten, om zijn talenten te ontplooien. Want bij de ver
deeling der werkzaamheden liet hij de zorg voor alle, publieke zoowel als 
private, disputaties geheel aan Maresius over, 3 ) terwijl hij voor zichzelf 
slechts behield de leiding van het practisch college, dat bijzonder voor de 
proponenten bestemd was. Verder werd afgesproken, dat Alting de be
handeling der Loci communes zou voortzetten, en dat Maresius de uit
legging der Schriften voor zijn rekening zou nemen. 33) 

Nog in een ander opzicht kreeg Maresius meteen gelegenheid zijn speciale 
gaven te laten uitkomen. Hij is begonnen met het aanleggen van Acta der 
Faculteit, wat tot op dien tijd steeds was verzuimd. 34) Veel behoefde hij 
er voorloopig niet in aan te teekenen. 35) Uit het genotuleerde blijkt dat er 

29) Verg. Maresius aan Rivet, 30 Maart 1643 (zie Bijl. III 53). 
30) Verg. Eftigies, p. 151: primo Maji Groningam appulit cum universa sua familia. 

Maresius ontving voor "transportgeIt ende reiscosten" 600 gulden, bij resolutie van 29 Febr. 
1644; verg. Protocol 1. Zie ook Jonckbloet, Gedenkb., blz. 57. 

31) In Effigies, p. 152, wordt hij door Maresius betiteld als zijn "collega conjunctissimus". 
Zie vooral diens Oratio funebris in Alt., 1644, passim. 

32) Hoe Maresius dit op prijs heeft gesteld, blijkt m.L overtuigend uit de verzekering, 
welke hij bijkans aan het einde zijns levens aflegde, dat n.1. Alting hem indertijd den "last" 
van alle disputaties op de schouders had gelegd; verg. Catech. publica, 1671 .. Praef., p. IV. 
Jac. Alting verklaarde later, met beroep op Tobias Andreae, dat zijn vader dit had gedaan 
" ne cum homine contentioso committeretur" ; verg . J. Alting aan Joh. Coccejus, 27/17 Aug. 
1669 (Coccejus Ope.a Anekd. 11, fol. 807) . Hoe men ook over deze interpretatie moge den
ken, het gebeurde getuigt in elk geval voor de wijsheid van Hendrik Alting. 

33) Verg . Acta theol. [ac., fol. I (A.ch. Sen . Hoogesch., nr 58a). Alting zou zijn lessen 
houden te 10 uur en Maresius te 8 uur (later veranderd in 's namiddags te I uur) . Het laatste 
was reeds den 19den Januari tevoren door Maresius aan den senaat verzocht; verg . Acta Sen. 
Acad. op dien datum. 

34 ) Uit niets blijkt, dat er ook vóór dien tijd Acta der Theol. Fac. hebben bestaan. Mare
sius, wiens hand dUidelijk herkenbaar is, begint met het verhaal va n zijn eigen installatie. 

35 ) Buiten wat volgt in den tekst, is er slechts sprake van de promotie van Jer. Elborouch 
door Alting (15 Juni 1643); bij gelegenheid van diens onderteekening der Belijdenisschriften, 
ontdekte men dat dit bij de promotie van Gisb. Voetius verzuimd w as; dit verzuim zou 
hersteld worden, doordat Schoock in de zomervaca ntie het boek zou meenemen naar Utrecht; 
verg . Acta Sen . Acad" 13 Juni 1643. 
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een bepaalde regeling voor de examens werd getroffen. 36 ) De praeparatoire 
examens zouden hoofdzakelijk gaan over de Loci communes, de peremptoire 
over controvers en kerkregeering; aan het eerste examen zou steeds een 
tentamen moeten voorafgaan. Testimonia alsmede andere verklaringen, ten 
behoeve van wie een stipendium genoten, zouden slechts in een vergadering 
der Faculteit, en met beider instemming , worden uitgereikt. In het belang 
der studenten zou men voor de uitgave van Bucanus' Ecclesiastes, van een 
kerkrechterlijk tractaat uit Bucanus' Institutiones theologicae, 37) nog ver~ 

meerderd met de Dordtsche Kerkenordening, zorgen. 38) 

Zijn organiseerend talent bracht hij vooral tot uiting , toen hij , na Altings 
dood , geroepen om in het vervolg met diens opvolger Abdias Widmar 39) 

samen te werken, Leges ontwierp voor de theologische faculte it, welke door 
hen beiden werden vastgesteld 40 ) en spoedig daarna ook door hun derden 
ambtgenoot, Matthias Pasor geheeten , 41 ) mede aanvaard. 42) Deze Leges 43) 

36 ) A cta theol. (ac., fol. I vo, Juni 1644. Zie ook Jonckbloet, G edenkb. , blz. 38 v.; en 
Or H . H . Kuyper, D e opleiding, blz. 535. In Groningen namen de professoren, in het bijzijn 
van deputaten der Prov.-S yn., het examen a f da t toegang verleende tot de ke rken. 

3i) Te weten de Loci XLII-XLIV: de ministerio, potestate et disciplina ecclesiastica . 
3S) Vrucht van dit besluit is het Enchiridion candidatorum s. ministerii, etc.; zie mijn lijst, 

nr 33. Daa rin is. behalve de boven genoemde gedeelten, nog de liturgie der Gereformeerde 
kerken opgenomen. Uit de Admonitio ad Lectorem van Maresius blijkt, dat de idee dezer 
uitgave is uitgegaan van Alting , dat Alting grootendeels voor de uitvoering heeft gezorgd, 
en dat Maresius alleen in Bucanus' tractaat een andere rangschikking heeft aangebracht en, 
na Altings dood, voor den verderen druk gezorgd heeft. Zie ook Sepp , Godg. Onderw. , Il , 
blz. 409 v.. . 

39) Na 's daags te voren door M aresius tot doctor Theologiae te zijn gecreëerd. hield 
hij den 24sten Juni 1645 zijn inaugureele ora tie: De colttmba quae appawit in baptismo C hristi; 
verg. Acta theol. (ac., fol. 2 en A cta Sen. Acad. 1644/'45, fol. 76 vO s.s .. Zie ook Etfigies, 
p. 193 s .. 

40) Acta theol. tac., fo l. 2. Na genoemde inaug uratie werden beiden het over die wetten 
eens "prout in omnibus Academiis bene constitutis, unicuique Facultati. Theologicae nomi
na tim. suae leges special es solent esse, quarum beneficio. dJ'Ca~ta et concordia inter 
Professores melius conservatur. " Als voorbeeld hebben gediend de Statuta van Heidelberg; 
verg. Maresius. Oratio tun. in obitum Widm ., 1668. p. 17. - De Leges A cad e m i a e 
staan afgedrukt bij Jonckbloet, Gedenkb., blz. 214 v.v .. In onderscheiding daarvan droegen 
deze wetten der theol. fac. een vrijwillig ka rakter "ad concordiam et contestandam et 
conservandam." Onder Gomarus en Alting had men die niet gehad. Verg. Maresius. Audi 
alteram partem, 1669. p. 216. 

41) Het besluit tot zijn benoeming werd reeds in A ug. 1645 genomen; verg. Maresius aan 
Rivet, 6/16 Aug. 1645 (zie Bijl. III 71 ). Hij ontving den doctorsgraad den 21 sten October 
1645 van M aresius. "cum disseruisset paucis de usu philosophiae in Theologia"; ve rg . 
A cta Sen . A cad. 1645/'46, fol. 31 ; en A cta theol. tac., fol. 13. Hij hield den 27sten Oct. 
een oratie "de praesta ntia Scripturarum ad 2 Tim. 3 : 16". Zie ook Etfigies, p. 111. In 1647 
schijnt er sprake van geweest te zijn om Pasor. die tegelijk de philos. onderwees. geheel in 
de theol. fac. op te nemen; verg . Maresius aan R ivet. 13/23 Oct. 1647 (zie Bijl. III 85). 
doch uit zuinigheidsoverweg ingen en door meeningsverschil is dit voornemen niet verwezen
lijkt; verg. Maresius aan Rivet, 8/18 M aart 1648 (zie Bijl. III 87). 

42) Dientengevolge werden er in bedoelde wetten eenige formeeIe wijzig ingen aangebracht. 
43) Verg. A cta theol. tac. , fol. 3-12 voo Leges Facultatis Theologicae in A cademia 

G roning.-Omlandicä. Vermoedelijk tengevolge van een verg issing, ontbreekt in de pagi
nee ring fol. 8; ik heb tenminste geen spoor kunnen ontdekken dat het blad er uitgescheurd 
zou zijn. Voorzoover mij bekend. zijn deze wetten tot heden niet gedrukt en zelfs niet eerder 
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handelen achtereenvolgens over de professoren; over de publieke voorlezin
gen; over de publieke disputaties; over de testimonia; over theologische ad
viezen; over praeparatoire en peremptoire examens; over academische exa
mens en promoties; over de colleges; 44) over de tucht op de studenten. 
Er aan toegevoegd zijn nog nadere bepalingen over wat elk jaar in de 
voorlezingen moet worden behandeld . alsmede omtrent de colleges en den 
praetor 45) bij deze colleges. 46) 

De professoren moesten hun doctorsgraad hebben verkregen aan een ge
privilegeerde Academie. Zij zouden. na hun optreden. de rechten der facul
teit tegenover alle anderen handhaven . en elkanders eer. indien noodig. 
getrouw verdedigen. 47) Minstens twee van de drie zouden de provinciale 
synode bijwonen. Bij een eventueel geschil onder hen zou de zaak aan den 
senaat of de curatoren worden voorgelegd. Terwijl natuurlijk alle hoog
leeraren aan de Belijdenis gebonden waren. zou niemand in andere kwesties 
aan zijn collega zijn eigen gevoelen mogen opleggen of tegen hem ageeren. 48) 

Om de drie maanden zou het decanaat der faculteit wisselen. 
Wat de publieke voorlezingen betreft. zou de een de "Loci communes". 

de tweede het Nieuwe en de derde het Oude Testament voor zijn rekening 
nemen; onderlinge ruiling zou echter geoorloofd zijn. 49) Met vermijding van 
alle onnutte kwesties zou ieder zorgen in zijn praelectiones steeds dogmatische 
en polemische kwesties op te nemen; als de gelegenheid zich voordeed. zou 
men ook het een en ander uit de practische theologie of een casus conscientiae 
behandelen. 

Ieder hunner zou eens in de maand een publieke disputatie leiden. met dien 
verstande dat wie tevens in een andere faculteit daartoe geroepen werd. zulks 
om de andere maand zou doen. Buitengewone disputaties zouden slechts 
met gemeene toestemming mogen gehouden worden; en in dat geval ook 
beurtelings. Een disputatie mocht eerst gedrukt worden. nadat approbatie 
van alle professoren was verkregen; 50) rezen er tegen den inhoud ernstige 
bezwaren. dan moest dit voor de studenten verzwegen blijven. en moest 
men de zaak onderling. op vriendschappelijke wijze. bespreken. 

beschreven. Zie over de inrichting der theo!. fac. in het algemeen Or H. H. Kuyper. De 
opleiding. blz. 523 V.v .. 

44) Bij dit woord zal men er mee moeten rekenen dat de colleges toen een ander karakter 
droegen dan tegenwoordig. Hierover handel ik in het vervolg nog nader. 

45) De praetor of fiscus zou voor den tijd van 6 weken door de faculteit worden aange
wezen. 

46) Ik geef een overzicht van de belangrijkste bepalingen. waarbij ik weglaat alles wat 
niet anders is dan een direct uitvloeisel van de Leges Academiae (verg. Jonckbloet. Gedenkb" 
blz. 211.v.). 

47) Mutuum honorem bona fide defendunto. 
48) .... aut contra illum nominatim vel directe et ex professo. sive praelegendo. sive 

disputando insurgito. cum offensione publica. 
49) Voordat Pasor er bij kwam. was het zoo. dat men de Loci in 2 gelijke deelen ver

deelde. terwijl elk beurtelings het Oude en het Nieuwe Testament zou moeten behandelen. -
De Praelectiones publicae werden gehouden op Maandag. Dinsdag. Donderdag en Vrijdag. 
door ieder op een eigen uur. Zie boven, noot 33. 

50) In qua approbatione danda nodum in scirpo ne quaerito. aut difficiliorem se praebeto. 
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Het zou slechts geoorloofd zijn . gemeenschappelijke testimonia te ver
strekken; wel mocht een hoogleeraar echter. nadat de Faculteit zulk een 
testimonium had afgegeven . er particulier nog een bijzondere aanbeveling 
bijvoegen. Ook de approbatie van geschriften . welke volgens de Kerken
ordening door de classis of synode of de professoren mocht gegeven worden. 
zou door hen steeds gemeenschappelijk moeten geschieden. Dezelfde regel 
zou gelden bij het uitbrengen van adviezen . Voorts zou een testimonium voor 
het praeparatoir examen slechts na een afgelegd tentamen verleend worden. 

Colleges zouden er in twee soorten worden gehouden . het eene bestemd 
voor beginnelingen. het andere voor meer gevorderden . terwijl tot beide uit
sluitend die ingeschreven waren. toegang hadden . 5t ) Beurtelings zouden 
de professoren de disputaties en proposities hebben te leiden. Wat nu het 
private college. gelijk dat voor de beginnelingen wordt aangeduid. be
treft . ~2) zou men des Maandags en des Donderdags te vier uur een 
"Institutio theologica explicatoria et examinatoria" geven. en des Dinsdags 
en des Vrijdags op hetzelfde uur een " Bibliorum synopsis"; 53 ) terwijl des 
Woensdagsmiddags van één tot drie uur 54) een private disputatie aan de 
orde zou komen . Van den hoogleeraar. die daarbij als praeses moest op
treden . zou de student wiens beurt het was om respondens te wezen. van 
te voren een gedrukt schema ontvangen ; 55 ) naar aanleiding hiervan moest 
deze blijkbaar zelf theses opstellen . 56 ) waarvan hij des daags vóór de 
disputatie aan elk der professoren een exemplaar moest inleveren. Op den 
dag zelf moest hij zich naar zijn praeses begeven . om dezen te begeleiden. 
Drie studenten werden aangewezen . om daarbij te opponeeren. Voorts zou 
op een bepaalden hoogleeraar de taak rusten. om gedurende een geheel jaar 
de "Rhetorica ecclesiastica" te onderwijzen . 57 ) Dit gebeurde op eIken Woens-

51) Duo sunto quasi perpetua Collegia, unum Incipientium. alterum Proficientium sive 
Provectiorum. ad quae nemo nisi qui Academiae civis fuerit admittitor. Zie over de Collegia 
en Disputa tiones in het algemeen: Jonckbloet. Gedenkb .• blz. 305 V.v. 

52) Er is n.l. sprake van Leges Collegii privati. theologici. biblici et disputatorii. incipien
tibus destinati. en daarnaast van Leges Collegii publici proponentium et disputantium. pro vec
tioribus destinati. Deze leges stonden ook in een afzonderlijk boek opgenomen, dat niet be
waard is. - H et onderscheid. dat hier tusschen Collegium privatum en publicum wordt 
gemaakt. is anders dan veelal wordt aangenomen. Dit is van belang ook in verband met de 
opmerkingen. welke men v indt in het Voorwoord van het Album studiosorum Academiae 
Groningae. p. IX. 

53) De genoemde lessen zouden. gedurende elk semester, beurtelings door één der hoog
leeraren worden waargenomen; de derde professor . die tegelijk tot een andere Faculteit be
hoorde (in het gegeven geval dus: Pasor) . was van deze taak v rijgesteld . 

54 ) Werd er dien middag aan de Academie een vergadering gehouden. dan vond de be
doelde disputatie van drie tot vijf uur plaats. 

55) Er is sprake van .. theoremata". welke .. in plano" gedrukt moesten worden. Nadere 
aanduidingen ontbreken in de Leges; zoodoende is het ook niet heelemaal zeker. dat de 
verhouding tusschen deze .. theoremata" en de .. theses " van den student is. gelijk in den 
tekst staa t aangegeven. 

56) Gedurende het eerste semester. dat de studenten meemaakten. werd, in plaats der 
theses. de Methodus Theologiae didacticae van Alting behandeld. 

57) Aanbevolen werd, dat ook de beide andere hoogleeraren deze lessen zouden bijwonen. 
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dag , als er geen publieke disputatie werd gehouden , des morgens te acht 
uur. 58) 

Ook ten aanzien van het publieke college, voor de meergevorderden 
bestemd, worden drie onderscheiden soorten oefeningen vermeld. Allereerst 
zouden er in de Academiekerk twee proposities zijn in de Nederlandsche taal. 
en wel eIken Zaterdagmorgen te 9 uur of indien er aan de Academie een 
publieke disputatie was, 5D ) te 8 uur. De stof voor deze proposities zou aan 
het begin van elk jaar door de Faculteit worden aangegeven . Donderdags 
te voren moest degene die het eerst aan de beurt zou zijn , met het ontwerp 
zoowel van zijn eigen preek als dat van zijn mede~proponent bij den hoog~ 
leeraar verschijnen , welke ontwerpen, na afloop der proposities, van de 
noodige opmerkingen voorzien , GO) teruggegeven werden. De tweede propo~ 

nent zou stipt op tijd den praeses moeten afhalen en begeleiden. Bij elke 
propositie zouden twee studenten als censores optreden. Voorts zouden des 
Woensdags de reeds vermelde publieke disputaties worden gehouden aan 
de hand van theses, welke door de professoren zelf waren opgesteld. Drie 
studenten werden aangewezen, om daarbij te opponeeren , terwijl aan de 
overigen de vrijheid verbleef om er eveneens aan mee te doen. Tenslotte 
had een der twee theologische hoogleeraren tot taak, (1 ) om op de overige 
Woensdagen der maand te acht uur de " Rhetorica ecclesiastica" te docee~ 
ren, 62 ) terwijl de ander dan om 10 uur het onderricht in kerkrecht en liturgie 
zou geven. 63 ) 

Naast deze vaste colleges 64 ) zou het aan eIken hoogleeraar vrijstaan 
nog andere 65) in te richten , mits niet op uren welke door zijn collega 's reeds 
bezet waren. 

In het laatste hoofdstuk wordt de tucht over de studenten behandeld. 
De bepalingen, welke hierop betrekking hebben, zijn in overeenstemming 
met de wetten der Academie. Maar daarnaast komen hier eveneens punten 
ter sprake, welke met de eigenlijke tucht niet te maken hebben . Zoo vinden 
wij hier een opgave van aanbevolen boeken. Naast die, welke de professoren 
zelf hebben uitgegeven, zijn dit : Bucanus, Ursinus, Calvijn , de Leidsche 
Synopsis en Petrus Martyr. Elk jaar zou de decaan, bij den aanvang der 
lessen , in het theologisch auditorium de bepalingen, welke in dit hoofdstuk 

58) Beurtelings waren er van elke maand 2 of 3 Woensdagen bezet door de publieke 
disputaties. 

59 ) Bedoeld zijn publieke disputa ties ook in andere faculteiten. H et uur voor de proposi~ 
ties bleef jaren aaneen gehandhaafd; zie bijv. Acta theol. fac. , fol. 87 (31 Jan. 1665) : 
.... manente hora matutina Saturni pro collegio communi publice proponentium. 

60) In verband hiermee moest er op het papier een breede marge zijn, "ubi professor anno~ 
ta bit suam censuram." 

61) De derde hoogleeraar, die tevens tot de Iitt. fac . behoorde, was hiervan vrijgesteld. 
02) Deze lessen worden ook onder het Collegium priva tum vermeld; moeten wij aannemen, 

dat zij door beide groepen studenten bezocht moesten worden? 
63) De laatstgenoemde werkzaamheden wisselden om het jaar. 
61) Zij s taan genoemd als : Perpetua Collegia. 
65) N.1. -"alia quaelibet ad Facultatem spectantia." Verg. Jonckbloet, Gedenkb .. blz. 305. 

De Academische senaat heeft deze vrijheid pas in 1647 aan de professoren gegeven. 
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staan opgenomen, openlijk voorlezen . Meteen zou hij dan tot de studenten 
een vermaning richten, om toch getrouw hun plichten te vervullen . 

Nog kan aan dit alles een bepaling ten aanzien der praeparatoire en 
peremptoire examens worden toegevoegd, welke in hetzelfde jaar door de 
Faculteit werd vastgesteld . Men zou daarbij den Methodus van Hendrik 
Alting volgen : voor rekening van den decaan kwamen de eerste 7 Loci, 
terwijl de beide andere hoogleeraren uit de overige 13 Loci hun vragen 
konden stellen. Op den decaan zou tevens de taak rusten , om de capita uit 
het Oude en het Nieuwe Testament alsmede den tekst voor de preek op 
te geven . 66) 

Overeenkomstig deze bijzondere regeling hebben de hoogleeraren in goede 
verstandhouding met elkander samengewerkt. Maresius, die na Altings over~ 
lijden den titel van professor primarius mocht voeren, 6 7) is het eerst als 
decaan opgetreden. Vervolgens zien wij dit ambt, waaraan tegelijk de taak 
was verbonden om van het verhandelde aanteekening te houden , regel~ 

matig e1.k kwartaal in andere handen overgaan. Bij de eerste verdeeling der 
werkzaamheden werd afgesproken , dat Maresius zou beginnen met de Insti~ 
tutio theologica en de Explicatio rhetoricae ecclesiasticae. 68 ) Wat de pu
blieke voorlezingen betreft , mag men aannemen, dat hij de behandeling 
der Loci communes, waarmee hij terstond na Altings dood een aanvang 
had gemaakt, 69 ) heeft voortgezet. 

Aan den regel dat testimonia slechts met gemeenschappelijke toestemming 
werden afgegeven, hield men zich; dit was zelfs zoo sterk het gevaL dat 
wanneer een der collega 's op reis ging, men zich, met het oog op een te 
verwachten aanvraag, van te voren van diens goedkeuring overtuigde. 70 ) Ook 
adviezen werden inderdaad met gemeen goedvinden der geheeIe faculteit ver~ 
strekt. Zoo ontving Maresius door bemiddeling van Makdowell , toen presi
dent van den krijgsraad te Groningen, 71) een geschrift van een Schotschen 
theoloog, die met zijn supralapsarische collega's te Glasgow over de punten 
van genade, praedestinatie, vrijen wil en val verschil van meening had. 
Hij heeft toen niet persoonlijk, doch als decaan, uit naam der Faculteit , 
het gevraagde judicium opgesteld, welks inhoud mij niet bekend werd . 7 2 ) 

6U) A cta theol. [ac., fol. 14 (17 Dec. 1645). 
U7) Onder de professoren bestond gelijkheid, doch in uiterlijke w aardigheid werd met 

ancienniteit gerekend; verg . Maresius, Joanna papissa. 1658, p. 340: cum primatus iIle sit 
tantum ordinis , non vero jurisdictionis et potesta tis . Ook bewoonde de professor primarius 
een ambtswoning. - Maresius eerste geschrift, dat hem onder den titel van prof. primarius 
vermeldt , is: Quaestionum ... . decisio academica, 1648. 

68 ) A cta theol. [ac., fol. 13 (21 act. 1645) . 
69) Acta theol. [ac .. fol. 1 vU (3 Sept. 1644) . Hij moet dus, gedurende een korten tijd, 

alle lessen hebben waargenomen. 
00 ) Acta theol.fac., fol. 15 (30 Maart 1646) ; fol. 23vo (10 Juni 1647) . 
71) William Makdowell was te Groningen aanvankelijk hoogleeraar in de wijsbeg . 

geweest. Zie over hem N. Ned. Biogr. Woord., Il, kol. 862. 
72) A cta theol. fac .. fol. 17 (11 Aug. 1646); fol. 23 (10 Mei 1647). Er wordt in de 

Acta geen naam genoemd. De bedoelde Schotsche theoloog kan geweest zijn John Strang, 
die infralapsariër was en dien men van Amyraldisme heeft verdacht; verg . G . D. Henderson, 
Scottish theological learning. in : T he Euang. Quart. lIl, p. 415 . 
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Soms, als in het geval van een Nederlandsch geschrift van den 
predikant Gansfortius , moest Maresius in hoofdzaak afgaan op wat 
zijn collega's dienomtrent hadden verklaard. 73) Merkwaardig was ook 
het advies, dat Maresius, in overeenstemming met het oordeel der 
faculteit, gaf op een tweetal vragen, door zekeren Arnoldus Boucholtius 
uit Deventer hem voorgelegd, of het namelijk een lid der Gereformeerde 
kerk niet geoorloofd was, om publieke zonden in een publiek geschrift 
te berispen, en of hij niet zijn goeden naam mocht verdedigen tegen 
wien ook, al was de aanvaller ook een predikant. Het antwoord luidde, 
dat dit niet absoluut te veroordeel en was, doch dat men in de kerk zooveel 
doenlijk alles naar den regel van Mattheus 18 behoorde te behandelen. 74 ) 

De onderlinge verhoudingen in de faculteit schijnen uitstekend te zijn ge
bleven, 75) totdat omstreeks het jaar 1656 zich eenige moeilijklieden voor
deden. Gedurende den zomer van dat jaar is er enkele malen sprake van 
een afzonderlijk testimonium, dat door Maresius, in strijd met de getroffen 
regeling, naast dat van zijn beide collega 's werd verstrekt. Het is niet precies 
dUidelijk, waarover de kwestie, welke tot deze handelwijze leidde, heeft 
gegaan. Wel heb ik den indruk gekregen, dat aan de goede verstandhouding 
tusschen de professoren het feit, dat men weigerde een zekeren Andreas 
Suirenhusen 76) tot de promotie toe te laten geen goed heeft gedaan; 
Maresius was het blijkbaar met dit besluit niet eens. Ter faculteitsvergadering 
heeft men de kwestie echter besproken, en gevolg is geweest dat men in 
de Leges een wijziging aanbracht, waarmee de moeilijkheden waren weg
genomen. Widmar, die decaan was, teekende aan: Het was gemakkelijk om 
tot overeenstemming te geraken. 77) 

Van ingrijpenden aard was de bedoelde herziening niet . Voortaan zou 
het aan eIken hoogleeraar geoorloofd zijn, om privatim een getuigschrift te 
verleenen , ook al zou de student, ten wiens behoeve dit gebeurde, niet in 
het bezit zijn van een testimonium der Faculteit. Indien de laatste echter om 
gegronde oorzaken de afgifte van een testimonium beslist had geweigerd, 
zou het daarna evenmin door een hoogleeraar privatim mogen gebeuren. 
In geen geval zou ook een publiek of privaat testimonium mogen verstrekt 

73) Acta theol. {ac., fol. 27 (21 Dec. 1618) . Men had bezwaren tegen dit geschrift 
"de Eleemosynis seme] in aliquem collatis nunquam ab ipso vel ipsius haeredibus per 
Diaconos in aerarii sui sa cri usum repetendis. " Zie over Gerhardus Gansefoort: Biogr. 
Woordenb. v. Prot. Goog., lIl, blz. 179; daar komt een geschrift met dergelijken titel niet 
voor. 

74) A cta theol. lac .. fol. 10 vO (30 Juni 1651). Widmar WélS toen decaan. 
75) Zie ook Maresius, Epist. Antapolog .• 1651 , p. 53, waar hij van zijn Disputaties ver~ 

zekert, dat deze vooraf door de collega's zijn gelezen en geapprobeerd "ut moris nobis est." -
Naar waarheid luidt het getuigenis in Ef{igies (1651), p. 152: quibuscum (sc. collegis) 
hactenus ita concorditer vixit.. .. Pacis cum omnibus Clariss. Collegis, maxima cum Rev. 
Theologis, fovendae et calendae. primaria semper illi cura. Ten onrechte wordt dit getuigenis 
gewraakt door P . H. Roessingh. Jac. Alting, blz. 77, noot I. en Jonckbloet, Gedenkb., blz. 7; 
beide auteurs hebben verzuimd te rekenen met het jaar der uitgave van de Ef{igies. Verg. 
ook Theo/. paradoxus. 1619, Epist. dedicatoria. 

76) Hij wordt genoemd: Pastor Orsoviensis. 
77) Acta theol. tac ., fol. 61 (28 Juli): facilis in eo consensus fuit. 
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worden, indien een kerkelijk getuigschrift ontbrak. Voorts werd nogmaals 
uitgesproken, dat slechts met goedvinden van allen een boek of geschrift 
de approbatie der faculteit zou ontvangen. Ook zou in het vervolg van de 
Collegia communia 78) slechts het Collegium practicum publiek blijven. Op 
deze wijze werd, door Gods gunst, gelijk de decaan aanteekende, de Facul
teit weer in haar eensgezindheid en integriteit hersteld. 79) 

Twee jaar daarna moesten er, tengevolge van het overlijden van Matthias 
Pasor, 80) opnieuw eenige veranderingen in de Leges worden aangebracht. 
Deze waren echter voor een aanmerkelijk gedeelte slechts van formeel en 
aard, zooals bijv. dat voortaan elke hoogleeraar gedurende 2 maanden als 
decaan zou optreden. Belangrijker was de verdeeling der werkzaamheden. 
De Loci communes werden in twee groepen, elk van 24 Loci gesplitst; 81 ) 

in den loop van vier jaren zouden beide professoren hun pensum hebben 
af te werken. Elk hunner zou de uren van twee dagen aan de behandeling 
daarvan besteden, terwijl Maresius op de twee andere dagen het Nieuwe 
en Widmar het Oude Testament zou doceeren. 82) In geval er weer een 
derde collega bij kwam, zou de oude regeling opnieuw in werking treden, 
met dit onderscheid echter, dat om den gang van het onderwijs niet te ver
storen, de thans getroffen arbeidsverdeeling intact zou blijven. De derde 
hoogleeraar zou dan de Controvers en de Oudtestamentische teksten tegen 
de Joden krijgen te behandelen. 83) 

In het bij die gelegenheid verschenen Programma is voor het eerst in de 
Acta der Faculteit sprake van "Exercitationes historico-dogmaticae ad 
Baronium .et Gualterium", welke Maresius tweemaal des weeks, voortaan op 
Maandag 84) en Donderdag te drie uur, hield. Toch was hij reeds geruim en tijd 
tevoren met dit onderricht begonnen. Al in November 1650 hadden Curatoren 
den Staten voorgedragen, zijn tractement met 200 gulden te verhoog en 
"wegen desselfs overgroote dienst ende twee extraordinaris wekelicke 

7S) Hiermee zullen bedoeld zijn de colleges, welke door de hoogleeraren naar toerbeurt 
werden waargenomen. 

79) Acta theol. (ac ., fol. 61 v 0-62 vO (29 Aug. 1656) . Widmar schrijft aan het slot: 
atque ita Dei gratiä Facultas suae concordiae et integritati est restituta, datä mutuae amicitiae 
dexterä, cum voto ut concordia et pax sit sancta ac perpetua! 

80) Pasor overleed den 28sten Jan. 1658, 's avonds tusschen 8 en 9 uur; hij werd den 
4den Febr. begraven, terwijl twee dagen daarna Widmar de Oratio' parentalis hield ; verg. 
Acta theol. (ac., fol. 68 VOo Zie over hem: Boeles, Levensschetsen, blz. 20 v., in: Jonckbloet, 
Gedenkb .. 

81) Deze verdeeling vindt men aangegeven in Acta theol. (ac .. fol. 71 ; zij sluit in hoofd
zaak aan bij Maresius' indeeling in diens Collegium theologicum. 

82) Acta theol. (ac. , fol. 69, 70. De onderteekening der Leges had plaats op den 6den 
Maart 1658. Daar vindt men ook het Programma der lessen, dat overeenkomstig de nieuwe 
regeling den 4den Maart werd gepubliceerd. Dit Programma is, in verband met het ontbreken 
der Series lectionum uit dezen tijd, van bijzonder belang; verg. Jonckbloet, Gedenkb., blz. 279. 

83) Hebben beide collega's toen reeds een mogelijke benoeming van Jacobus Alting over
wogen? De genoemde vakken zouden in elk geval bij den laatste in goede handen zijn ge
weest. 

84) Tot dusver was het blijkbaar op Dinsdag gebeurd; de wijziging vond plaats "in 
eorum potissimum gratiam qui horam illam diei Martis aegre ferebant coincidere cum eä 
quä ad sacras conciones vel habendas vel audiendas sol ent se accingere." 
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lectionen historico-dogmaticas antiquitas ecclesiasticae" . 8 5) Officieel had
den Curatoren daarna in het begin van 1654 86) de taak om de kerkelijke 
geschiedenis publiek te doceeren, hem opgedragen. 8 7) 

De "Dritte im Bunde" heeft zich heel wat jaren laten wachten. En hij 
is niet gekomen zonder bijzonderen aandrang, welke door de beide hoog
leeraren op Curatoren werd uitgeoefend. Widmars gezondheidstoestand be
gon in den zomer van 1666 sterk achteruit te gaan; 88) hij was trouwens 
ook bijna 75 jaar. Maresius naderde eveneens reeds den leeftijd der sterken. 
Vanwege hun beider toenemenden ouderdom en Widmars ziekelijkheid hebben 
zij toen besloten, zich met een Libellus supplex tot de Curatoren te wenden. 
Zij gaven daarin te kennen, dat zij tot collega begeerden Jacobus Alting. 
van wiens bereidheid om een eventueele benoeming te aanvaarden, Widmar 
zich vooraf in een vertrouwelijk gesprek op de hoogte had gesteld. 89 ) Over 
die bereidverklaring van Alting hadden beide collega 's zich hartelijk verheugd. 
Hun wensch werd ook inderdaad ingewilligd. In den loop van 1667 volgde 
Altings benoeming tot hoogleeraar in de theologie. 90) 

Bij de herziening der Leges keerde men toen tot den vroegeren toestand 
terug. 91) Maresius zou weer alleen de Loci communes krijgen te doceeren, 
terwijl aan Widmar en Alting de behandeling van het Oude en Nieuwe 
Testament werd toegewezen. Doordien Alting des middags te drie uur 
doceerde, kon Maresius zijn voorlezingen over de kerkgeschiedenis niet langer 
vervolgen. Hij zou echter voortaan de geschiedenis van het <logma in de be
handeling der Loci verwerken; dit gebeurde zoowel om de studenten niet 
met een overmatig aantal publieke lessen te bezwaren als ook omdat hij het 
minder geschikt achtte om op Woensdag en Zaterdag , de dagen der publieke 
disputaties, den bedoelden arbeid te verrichten. 

Lang heeft deze arbeidsverdeeling niet standgehouden. Want in 1668 
overleed Abdias Widmar. 92) Maresius en Alting zijn daarna weer terug-

85) Verg. Protocol 1, fol. 126. De Staten hielden den voorslag "in favorabile recom
mendatie. " 

86) Verg. Effigies, ad calcem, in: Commissa et Omissa: Sub initium anni 1654 ei commissa 
est authoritate publicä Professio Historiae ecc1esiasticae cum Theologica et Ministerio 
ecc1esiastico coniungenda, binisque lectionibus hebdomadatim exercenda. 

87) Acta Sen. Acad., 18 Febr. 1654. In den senaat werd beraadslaagd over de toewijzing 
van bepaalde uren aan Maresius; de beslissing werd toen uitgesteld. In de volgende zittingen 
heb ik niets dienomtrent meer kunnen vinden. De arbeid bleef onbezoldigd; verg. Collo theo/., 
1662, p. XXII. Zie ook Jonckbloet, Gedenkb., blz. 280, en Dr J. Lindeboom, in: Ned. Arch. 
V . Kerkg., N. S. XXII, blz. 200. 

88) Acta theo/. [ac., fol. 90 V o (7 Juli 1666). Zelf schreef Widmar met bevende hand : 
. . .. si Domino placitum esset, ex hoc corporis ergastulo solvi, et cum Christo Redemtore 
suo longe melius esse, variis agitatus cogitationibus et solitationibus de orthodox ia et con
cordia in Fac. Theo!. eoque et Academia conservanda, non potuit non causam communicare 
cum celeberrimo D. Maresio in Fac. collega coniunctissimo. Zie ook Maresius, Oratio [uno 
in obitum Widm., 1668, p. 19 S.S .. 

89) Alting had aanvankelijk bezwaar gemaakt; hij wilde niet den indruk wekken de 
positie van een nog in leven zijnden collega te ambieeren. 

90} Zie P. H. Roessingh, Jac. Alting, blz. 35 v.v .. 
91} Acta theol. [ac., fol. 94 vO (29 April 1667). 
92) Acta th eo I. [ac. , fol. 98 VOo Hij stierf den 24sten Maart 1668, 's morgens te 5 uur. 
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gekeerd tot denzelfden toestand, welke tijdens het regime Maresius-Widmar 
had bestaan. 93) Al heel spoedig is er echter aan de samenwerking der 
hoogleeraren een einde gekomen. Van den 15den October 1668 af ontbreken 
de Acta der Faculteit geheel. 94) Men heeft de schuld van de slechte ver
standhouding tusschen Maresius en Alting vooral op den eerstgenoemde 
willen schuiven, en als oorzaak daarvan aangegeven diens onhandelbaar 
karakter. Doch uit den geschetsten gang van zaken is duidelijk gebleken, dat 
Maresius met zijn vroegere ambtgenooten op uitstekende wijze heeft kunnen 
samenwerken. 95) Het gaat daarom in elk geval niet aan, de schuld in hoofd
zaak bij hem te zoeken. 96) 

Hoe heeft Maresius nu binnen het geteekende kader zijn professorale taak 
opgevat en uitgevoerd? 97) Wat zijn publieke voorlezingen betreft,98) 
kunnen wij op grond der bovenvermelde gegevens samenvattend zeggen, dat 
hij slechts gedurende den korten tijd , dat hij Hendrik Alting naast zich had, 
de Loci communes niet heeft gedoceerd; voorts dat hij, sedert het optreden 
van Widmar in diens plaats, nooit weer het Oude Testament zich heeft laten 
toewijzen; en dat hij, in den tijd dat de Faculteit uit drie leden was samen
gesteld, steeds de Loci comunes geheel voor zijn rekening heeft genomen. 
Bij dit onderwijs schijnt, in verloop van tijd , Maresius ' eigen dogmatisch 
handboek als leidraad gediend te hebben. Want toen, na Pasors dood, 

Tezamen hebben Widmar en Maresius 8 doctores theologiae gecreëerd, aan IS candidaten 
peremptoir examen afgenomen en dezen door ha ndoplegging bevestigd, en 175 studenten 
door praep. examen candidaat gemaakt; verg . ,Maresius, Oratio [uno in obitum Widm .; 
1668, p. 18. 

93) Acta theol. [ac .. fol. 98 vO (I April 1668). Maresius zou op Maandag en Dinsdag 
de Loci Communes en op de beide andere dagen het Nieuwe Testament behandelen. 

94 ) Na fol. 100 vO heeft Maresius, die van 1 Sept. 1668 af. als decaan was opgetreden, 
geschreven: Quae a IS. Octobris usque ad 10. Augusti inserta fuerant, censui hinc esse 
tollend a et abolenda, turn quod non essent Acta communia Facultatis, quae ab illo 15. Octo
bris 1668 ad hunc usque 31. August i. 1669 nec convenit nec convocata fuit ex ordine 
statutorum suorum, neque Professores illä sessione ultimä anni superior is 15. Octobris inter 
se consenserint de testimonio quod turn petebatur; turn quod illa quae postea hic privato 
cuiusque arbitrio scripta fuerant , non satis convenire viderentur cum amnestia, quam 
Proceribus sancire placuit. Pas sedert Dec. 1682 beginnen nieuwe aanteekeningen. -
Na Maresius ' dood moest het Acta-boek van E:ijn weduwe worden teruggevraagd; verg. 
Acta Sen. Acad .• 14 Aug. 1673. 

95 ) Tot de goede onderlinge verstandhouding tusschen de collega's gedurende de jaren 
van 1643 tot 1668 heeft stellig de bekende zachtmoedigheid van Abdias Widmar het hare 
bijgedragen. 

90) De verhouding tusschen Maresius en Alting komt later, in een ander verband, nog 
ter sprake. 

97) Voor de beantwoording dezer vraag vindt men de voornaamste gegevens in de ver
schillende Praefationes, waarmee Maresius zijn Collegium theologicum (zie mijn lijst. nr 32) 
heeft ingeleid. 

98) Maresius heeft er den 12den Mei 1643 een aanvang mee gemaakt; verg. Acta theol. 
fac .• fol. 1. Aanvankelijk hield hij zijn lessen des morgens te 8 uur, later te I uur; zie boven, 
blz. 200, noot 33; terwijl in het Programma van 1658 sprake is van "hora decima sibi solita"; 
verg . Acta theol. [ac., fol. 70. 

Maresius 14 
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Maresius en Widmar in 1658 de Loci communes voortaan gemeenschappelijk 
zouden behandelen . werd bij de verdeeling der Loci blijkbaar van zijn 
" Collegium theologicum". dat in zijn oorspronkelijken vorm ontstaan was uit 
een reeks private disputaties. 99) uitgegaan. 100) 

Onder deze publieke voorlezingen moeten wij ook Maresius ' lessen in de 
kerkelijke geschiedenis. welke feitelijk meer van dogmahistorischen aard 
waren. rangschikken. Op aandrang van eenige studenten is hij met de be
handeling er van begonnen. 101) Blijkens het reeds vermelde Programma 
uit 1658 deed hij dit aan de hand van de werken van Baronius en Gualterius. 
Zijn arbeid in dezen droeg vooral een kritisch karakter. gelijk blijkt uit enkele 
disputaties. welke in zijn "Disputationes selectae" staan opgenomen . De oude 
kerkgeschiedenis stond hierbij in het middelpunt; 102) Maresius' streven was 
er op gericht om aan te toon en . dat de leer der Gereformeerde kerken in 
volkomen overeenstemming was met wat de "katholieke oudheid" had ge
leerd. 103) 

Wat voorts zijn publieke disputaties aangaat. 104) is Maresius. op Altings 
advies. 105 ) met de behandeling der Nederlandsche Geloofsbelijdenis be
gonnen. 106 ) Een indruk van de bonte verscheidenheid der later behandelde 
onderwerpen kan men zich vormen door de twee deel en Disputationes selectae. 
welke in 1660 en 1663 verschenen zijn . ter hand te nemen. 107) Zij waren 
niet enkel van dogmatischen. doch evenzeer van polemischen. ethischen, 
dogmahistorischen, bijbelschen en kerkrechterlijken aard. Meermalen hadden 
de verhandelingen betrekking op actueele gebeurteniss.en of op pas ver
schenen geschriften ; waardoor uit den aard der zaak, de belangstelling der 

\19 ) Verg. Collo theologicum , 1662. p. 111. XVIII. De eerste uitgave. welke in 1645 ver
scheen. was uit t8 private disputaties samengesteld. Ik citeer naar de standaardeditie van 
1662, tenzij het noodig mocht zijn met bepaalde verschilpunten tusschen de uitgaven te 
rekenen. 

100 ) Verg . A cta theol. [ac., fol. 71 (zie boven, blz. 207. noot 82). De daar voorkomende 
S eries Locorum Communium vergelijke men met de verdeeling, welke aangegeven staat in 
het Collo theol., 1662, p. XVIII s.s .. 

101) Verg. Collo theoL 1662, p. XXII. Gelijk reeds werd meegedeeld, is Maresius na het 
optreden van Jac. Alting als theol. hoogleeraa r, met deze lessen opgehouden. 

1(2) Ik noem bijv. zijn Diss. theol. partim histor. et tacti, partim dogmat. et juris, in: 
Senio sacr. dissertat., 1653. Daarin handhaaft hij tegenover een anonymus, die Nestorius had 
verdedigd, de rechtmatigheid van diens veroordeeling. 

103) Verg . Collo theoL 1662, p. VIII. Maresius was bezig aan een bestrijding van de 
Tabuia chronologica van Gualterius, waarmee hij in 1649. voor wat de eerste zes eeuwen 
betreft. zoo goed als gereed was. Tot een uitgave er van schijnt het, voorzoover ik kon 
nagaan, niet gekomen te zijn. 

]04) Zijn eerste publieke disputatie heeft hij den 17den Mei 1643 gehouden; verg. Acta 
theol. [ac., fol. L 

]05) Verg. Foeder. Belg. orthod., 1652, p. XIII, en Catech. pub/., 1671. p. IV, Alting 
gaf dezen raad, opdat Maresius dusdoende. tegenover alle verdachtmaking , zijn orthodoxie 
duidelijk zou kunnen toonen. 

106) Hij deed dit in 57 disputaties. Later heeft hij deze, na ze herzien en beter gerang
schikt te hebben, uitgegeven als: Foederatum Belgium orthodoxum; zie mijn lijst, nr 58. 

107) Zie mijn lijst, nr 91; men vindt daar (boven, blz. 31. 32) al die Disputationes ge
noemd. Zie ook mijn lijst van Disputationes praeside. 
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studenten levendig werd gehouden. Op gelijksoortige wijze zijn ook meer
malen afzonderlijke geschriften ontstaan. Zoo nam een Zwitsersch student, 
die eerst in Engeland was geweest en daarna, in 1656, de Academie te 
Groningen kwam bezoeken, een geschrift van Johannes Prideaux mee, en 
verzocht aan Maresius daarover disputaties te willen opstellen. Deze gaf 
aan dit verlangen gehoor; hij zond vervolgens de disputaties in het licht 
als Theologisch onderzoek van vier belangrijke kwesties, rakende den oor
sprong van het episcopaat, de jurisdictie der geestelijken in tijdelijke zaken, 
de echtscheiding en den ondergang der wereld. 108) 

Behalve publieke disputaties , werden er ook private gehouden. Uit het 
overzicht, dat ik uit de Leges heb gegeven, is gebleken dat deze bestemd 
waren voor de beginnelingen . Daarnaast heeft Maresius echter uit eigen 
beweging nog andere disputaties laten houden, welke door hem zelf als 
" privato-publicae" werden betiteld. 109 ) Tot het college, waar deze dispu
taties in behandeling kwamen , hadden namelijk, buiten de eigenlijke deel
nemers , ook andere studenten vrijen toegang. Want Maresius hechtte aan 
deze private colleges bijzondere waarde. Wel was hij het niet eens met 
degenen, die van de publieke voorlezingen in het geheel niet wilden weten, 
en volgens wie deze meer tot praa l dan tot nut dienden . Naar zijn 
overtuiging konden die voorlezingen integendeel voor ijverige studenten rijke 
vruchten afwerpen, mits de docenten slechts zorg droegen, zich bij de be
vatting hunner auditores ten nauwste aan te sluiten. 110) Maar toch kon hij 
zich daarom evenmin vereenigen met de tegenstanders der private colleges. 
Het meer huiselijk karakter hiervan beschouwde hij juist als een belangrijk 
voordeel. Vandaar dat hij er ook zelf, zij het binnen de door de Leges der 
Faculteit aangegeven grenzen, een heele reeks van had ingesteld. 111) Hij 
was er echter geen voorstander van, om aan zulk een college maanden en 
jaren te besteden: langer dan drie of vier of ten hoogste zes maanden moesten 
ze niet duren . 

Het preciese aantal dezer colleges is ons niet bekend . Evenmin weten wij , 
of ze geregeld en steeds op dezelfde manier werden gehouden. Uit zijn 
eigen mededeelingen 'weten wij echter, dat Maresius, gedurende geruimen 
tijd, de gewoonte heeft gehad om in een Collegium explicatorium, dat vier 
of vijf maal per week werd gehouden, zijn eigen dogmatisch handboek te 
behandelen. Deze behandeling eischte meer dan 1 Vz jaar, tegen welke om-

108) Verg . E xamen Theologicum quatuor insignium quaestionum, 1657, p. 175 (zie mijn 
lijst, nr 76). Zie ook Syll. Disput. I. 1660, p. XV. 

1(1fJ) V erg . S enio sa cr. dissertat. 1653, Dedicatio. D aar spreekt Maresius van zijn "privato
publicae Disputationes Anti-Volkelianae". De bedoeling dezer uitdrukking wordt verduide
lijkt in Hydra Socinian. I, 1651. Praef. p. VI , waar hij spreekt over "Disputationes extra
ordinariae" en hiervan mededeelt: quas collegialiter, val vis tarnen apertis, singulis septimanis 
me praeside habuerunt (sc. studiosi). 

110) V erg. Collo theol., 1662, p. XXII. Geestig heet het aldaar: si modo meminerint se eo 
venire, non tarn ut docti videantur , quam ut doceant .... 

111) l.I. , p. XXIII : Nam ea semper habui et etiamnurn habeo frequentissima: Disputatoria, 
Explicatoria, Examinatoria, Practica, Problematica, Textualia, Antilogiarum Scripturae Con
ciliatoria, Isagogica ad notitiam Ca nonum Ecclesiae, etc .. 



212 HOOGLEERAAR-PREDIKANT TE GRONINGEN 

standigheid bezwaren rezen. Daarom besloot hij in 1671 . voor dat college 
in het vervolg zijn " Porismata catechetica" te bestemmen; want met de be
handeling hiervan kon hij gemakkelijk in den loop van een semester klaar 
komen. Maar op een andere manier wilde hij toch de uitlegging van zijn 
Systema vervolgen : hij zou voor dit doel een Collegium dubitantium instellen. 
Tien studenten zouden hun dubia en bezwaren. elk tegen twee paragrafen uit 
zijn handboek. naar voren moeten brengen; daarover zou men vervolgens. 
naar Socratische methode. met elkander handelen. Gebeurde dit tweemaal 
per week. dan kon binnen acht maanden heel het boek zijn doorgewerkt. 112) 

Een dergelijken voorslag had hij reeds vroeger gedaan. toen hij drie 
mogelijkheden aangaf. om zijn Systema in een college te gebruiken. 113 ) 

Doch. naar het schijnt. is hij zelf pas aan het einde zijns levens tot toepassing 
van die toen reeds als de beste geprezen methode overgegaan. Vrijwel perma
nent zullen de Collegia examinatoria geweest zijn. 114 ) Tot dit doel heeft 
Maresius twintig reeksen. elk bestaande uit 10 stellingen . opgesteld. waarin 
een thetisch overzicht werd gegeven van zijn geheele systeem. 115 ) Nadat 
zulk een reeks aan de hand van onderscheidene handboeken bestudeerd was . 
moest een bepaald student' op het college spreken eerst. zoo noodig . over 
beteekenis en gebruik van het betreffende woord. daarna een definitie der 
zaak geven. en tenslotte theologische gronden alsmede bewijsplaatsen uit 
de Heilige Schrift aanvoeren voor de stellingen. welke stuk voor stuk aan 
de orde kwamen. Vervolgens moest hij zich verdedigen tegen de bestrijding 
door den praeses. Bovendien was deze voortdurend bezig den ondervraagde 
te helpen en aan te moedigen. terwijl hij eveneens eventueele fouten aanwees 
en het juiste antwoord gaf. Van 5 11 6) tot 10 studenten konden aan een 
dergelijk college deelnemen. zoodat ieder telkens minstens één stelling 
voor zijn rekening kreeg . Allengs werd het echter gewoonte. dat er vele 
auditores bij tegenwoordig w aren . 117 ) Kwam men aanvankelijk tweemaal 
in de week bijeen. in lateren tijd werd dit aantal tot 4 . soms zelfs tot 6 uit
gebreid. waardoor de stof nog nauwkeuriger kon worden behandeld. 118) 

Meermalen. inzonderheid na de zomervacantie. bleek het noodig . vanwege 
het groote aantal der liefhebbers. een dubbel college in te richten. 

Verder verdienen nog vermelding de Collegia polemica et elenchtica. 
Ook daarvoor heeft Maresius een soortgelijk overzicht als het zooeven be
sprokene samengesteld. Hierin wordt achtereenvolgens de controvers met 
de Roomschen. de Anabaptisten. de Socinianen. de Lutherschen. de Remon-

112 ) V erg . Catech. pubi., 1671 , p. XXX s.s .. 
113 ) V erg . Collo theot., 1662, p. XXIX S .. 

114 ) V erg . Catech. publica, p. XXXI. 
11.5 ) V erg. Collo theol., 1662. p. 470-487. Z e zijn getiteld: A ssertionum ex universa The%

gia selectarum, Decades v ig int i; in usum Collegiorum. praesertim examinatoriorum. Zie ook 
1.1., p. XXVIII. Het ging daarbij vooral om de "Theologia didactica et positiva". 

116 ) Minstens 5 of 6 "ut aemula tione honestä contendat quilibet ea respondere quibus eru
ditionis alicuius laudem apud suos collegas consequatur". 

117 ) Maresius wilde hen slechts toelaten met bewilliging der "actores". 
118 ) De helft van een D ecas kwam dan telkens aan de orde. terwijl telkens twee studenten 

op één stelling moesten antwoorden. In tien weken kwam men gereed. 
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stranten en de vijanden der Christelijke religie behandeld. 119) Voor elk 
van dit zestal controversen werd een afzonderlijk college bestemd. dat 
gedurende 4 uren in de week. met minstens lOof 12 deelnemers werd ge
houden. De controvers met Rome nam ongeveer vier maanden in beslag; 
een gelijke tijdsruimte had men noodig voor de vijf overige onderwerpen 
tezamen; zoodat binnen den loop van één academiejaar al deze colleges 
konden gevolgd worden. De respondens moest 6 vragen bestudeeren. terwijl 
uit de overige deelnemers bij den aanvang van elk uur door middel van loting 
drie opponenten werden aangewezen. 120) Slechts in het kort gaf de praeses 
zijn eigen standpunt aan. om dusdoende aan zijn studenten volle ruimte tot 
discussie te geven. Tot hun oefening achtte hij het ook gewenscht. dat soms 
de rollen werden omgekeerd. en dat dan. tegen het einde van het uur. de 
respondens ging opponeeren. 121 ) 

In den tijd . dat Maresius geroepen werd om het Nieuwe Testament te 
onderwijzen. zal hij het college hebben gehouden. waarover hij tenslotte 
in zijn handboek nog handelt. Daar kwamen aan de orde de belangrijkste 
plaatsen uit het Nieuwe Testament. over welker uitlegging een controvers 
bestond. 122) 

Aan de vermelde disputaties 123) hebben verscheidene grootere werken 
van Maresius hun ontstaan te danken gehad. Dit is het geval geweest 
niet alleen met het "Collegium theologicum" 124) en met een beknopte be
handeling van den Heidelbergschen Catechismus. welke hij pas tegen het 
einde zijns levens in het licht heeft gezonden . 125) doch ook met de zware 
kwatrijnen waarin hij zijn bestrijding van den ]esuiet Tirinus 126) en van 
den Sociniaan Volkelius 127) heeft neergelegd. Daarin heeft hij de geschriften 

nu) Verg. Collo theo/., 1662, p. 488-531; onder den titel: Elenchlls praecipuarum contra
versiarum quae Ecclesiis R eformatis intercedunt hodie .... in usum Collegiorum Polemico
rum Iu ventuti exercendae destinatorum, maximá sui parte ex Systemate praecedenti et ad 
eius ordinem collectus et concinnatus. Zie ook l.l., p. XXVIII S .. 

]20) Maresius achtte dit het beste: Id longe praestat. quam si inter se ordinem constantem 
instituant Defendentium et Opponentium. quibus laborantibus reliqui desides maneant et 
otiosi. 

]21) H et gebeurde ook wel. dat hetzelfde onderwerp den eenen dag QyaaXEVaanxwç en 
den volgenden xaraoxEvaonxwç werd behandeld. 

122) Catalogus locorum praecipuorum Novi Testamenti de quorum sensu et usu in contro
versis de Religione Capitibus etc.; verg . Collo theol.. 1662. p. 539-546. Deze Catalogus is 
door Maresius ontleend aan een Grieksch Nieuw Testament. in 1622 te Londen verschenen. 
Zie Catech. pubi., p. XXXI. 

123) Volgens de Leges zou voor de private disputaties de Methodus theol. didact. van 
A1ting worden gebruikt. Later werd echter de Leidsche Synopsis voor dit doel gebezigd; 
verg. Acta theol. tac., fol. 25 vO (11 April 1648). 

124) De eerste Locus werd behandeld op den 17den Jan. 1644; verg. Collo theol., 1645. p. 1. 
Bij de overige Loci wordt de datum niet vermeld. - Zelf deelt Maresius mee. dat dit hand
boek is ontstaan zoowel uit zijn voorlezingen en disputaties als uit zijn Collegia privata; verg. 
Collo theolog., 1662. p. III . 

125) Catechesis publica, 1671; zie mijn lijst, nr 115. In de voorrede spreekt Maresius over 
de behandeling van deze .. Porismata" in private disputaties; verg. 1.1., p. IV S .. 

12G) Theologiae Elenchticae nova synopsis 2 t .• 1646 en 1648; zie mijn lijst, nr 37. 
]27) Hydra Socinianismi, 3 t., 1651, 1654, 1662; zie mijn lijst, nr 53. 
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dezer tegenstanders, paragraaf na paragraaf, letterlijk overgenomen en ver
volgens schier van woord tot woord weerlegd. Het laat zich verstaan, dat 
bedoelde oefeningen dientengevolge niet altijd even onderhoudend waren; 
maar door deze methode raakten zijn studenten er aan gewend, om bij de 
bestrijding van eventueele tegenstanders grondig te werk te gaan. 

Buiten zijn regelmatig terugkeerende colleges heeft Maresius soms, op ver
langen van eenige studenten, een soort van privatissimum ingesteld. Op deze 
manier heeft hij bijv. de .. Synopsis Distinctionum" van H. L. Castaneus de 
la Roche- Pozay 128) en het handboek van A . Cucchus over de ,.Institutiones 
juris canonici" 129) behandeld. 

De Collegia privata hebben dus een veelomvattend onderdeel van Mare
sius' professoralen arbeid uitgemaakt. Voor dit werk werd in den regel door 
de theologische hoogleeraren geen aparte belooning ontvangen. 130) Maar 
wel bestond de gewoonte, dat de deelnemers van een college, na afloop 
er van, aan Maresius een boek ten geschenke gaven, waarin zij hun namen 
hadden geschreven. 131) Omdat deze gewoonte echter allengs tot allerlei mis
bruiken aanleiding gaf. werd zij later afgeschaft, en kwam er de storting van 
een gering Isagogicum voor in de plaats. 132) 

Omtrent de wijze, waarop Maresius de leiding der proposities heeft ge
voerd, en waarop hij de Rhetorica ecclesiastica behandelde, ontbreken de 
gegevens. 133) Maar het meegedeelde is ruimschoots voldoende om ons een 
indruk te geven van den grooten ernst en den onvermoeiden ijver , waarmee 
hij zijn taak heeft waargenomen. Het is niet mogelijk het preciese aantal 
uren, dat hij wekelijks aan voorlezingen, disputaties en colleges moest be
steden, te noemen. 1. 34 ) Zelf verzekert hij, dat het er vrij wat meer zijn ge
weest dan een schoolmeester gewoon was te werken. 135) 

128) Celebr. Distinct. synopsis, 1658; zie mijn lijst, nr 81. Maresius vertelt dat hij zijn 
.. Notae· · op deze Distinctiones aan sommige studenten gaf .. qui privatim id operae a me 
petierant" '; verg. l.I ., p. lIl. 

129) Instit. juris canon., 1660; zie mijn lijst, nr 90. Men zie aldaar p. IV. 
130) Verg. Jonckbloet, Gedenkb., blz. 274, 310. 
lal) Non in pocula ut alias fieri solet, sed in bonum aliquam librum expenderunt. 
132) Verg . Collo theo/" 1662, p. XXVII. Uitvoerig somt Maresius de voor- en nadeden 

van het gratis geven dezer colleges op; verg . l.I ., p. XXIV S.S .. 

133) Wel heeft Maresius gegeven een Breuis methodus sacrarum concionum .... per 
Bphorismos digesta; verg. Collo theo/" 1662, p. 531-538. Verder is er sprake van Collegia 
privata practica, welke sedert 1665 door hem gehouden werden op Woensdag te 3 uur en op 
Zaterdag te 12 uur; verg. Acta theo/. [ac. , fol. 87 (31 Jan. 1665). 

1:1~) Nauwkeurige opgaven der private colleges ontbreken geheel; ook in het aangehaalde 
Programma van 1658 wordt daar slechts in het algemeen van gerept. Wel vinden wij bij 
Maresius, Senio Sacr. Dissert., 1653, Dedicatio, de mededeeling, dat in het verloopen jaar 
30 van de ongeveer 60 publieke disputaties, aan de Academie gehouden, onder zijn praesi
dium hadden gestaan. Zie ook Theol. Elencht. Syn., I, 1646, Dedicatio. In 1650 had Maresius 
te Groningen reeds meer dan HO pub I ie k e dis put a tie s gehouden; verg. Maresius 
aan Rivet, 17/27 April 1650 (zie Bijl. III 95) . 

135) Verg. Coll. th eo/" 1662, p. XXVIII : Hoc de me ausim profiteri, quod singulis septi
manis majorem horarum numerum impendam actüali functioni Muneris mei .... quam ullus 
Ludimagister in Paedogogio publico. Tijdens diens ziekte is Maresius voor Widmar als 
praeses opgetreden bij de laatste dispuatie .. de Christianismo Belgii foederati renovato"; verg. 
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De groote toeloop van studenten tot zijn colleges 136) evenals het niet 
geringe aantal der Collegia privata bewijzen, dat Maresius als docent waar~ 
deering genoot. Hun talrijke opkomst, hun volharding en hun ijver waren 
hem een kennelijk getuigenis , dat zij beseften uit zijn onderricht door Gods 
zegen profijt te trekken. 137) Waren het vrijwel uitsluitend studenten uit de 
Noordelijke provinciën , die zich bij hem voegden, terwijl de stroom der 
vreemdelingen zoo goed als geheel aan hem voorbijging? Dit is wel beweerd. 
Maar reeds ten opzichte van de korte periode, toen Maresius en Jacobus 
Alting samen de theologische Faculteit vormden , 138) heeft deze bewering 
niet veel te beteekenen, omdat gedurende die jaren het aantal studenten 
sterk daalde, en de tijd der talrijke buitenlandsche studenten reeds voorbij 
was . 139) Maar overgebracht op heel het dertigjarige tijdperk van Maresius ' 
arbeiden te Groningen , is zij in flagranten strijd met de werkelijkheid. Het is 
integendeel op zichzelf reeds aannemelijk, dat Maresius verscheidene vreemde~ 
lingen , speciaal uit Frankrijk,140) naar hier getrokken heeft . Ook is het 
stellig mee aan zijn naam te danken geweest, dat studenten uit de Generali 
teitslanden 141) en uit de kringen der Walen 142) zich naar Groningen 
begaven voor het onderricht in de theologie. Wie voorts bedenkt , dat tal 
van Maresius ' geschriften bewaard worden in de oude Gereformeerde biblio
theken van Hongarije , 143) zal moeilijk genoemde bewering kunnen volhouden . 
Doch het meest afdoende bewijs voor de onjuistheid daarvan levert het feit, 
dat een overwegend percentage der onder Maresius ' praesidium behandelde 
disputaties door anderen dan Nederlanders van geboorte zijn gehouden. 144) 

Maresius, Oratio [uno in obitum W idm .. 1668, p. 21. Zijn veelvuldige arbeid was soms oor
zaak, dat hij de senaatsvergadering niet kon bijwonen; verg . Maresius aan T. Andreae, 15/25 
Juni 1660 (zie Bijl. III 113). 

13G) In 1650 bedroeg het aan tal zijner toehoorders 70 à 80; verg . Maresius aan Rivet, 
19/29 Sept. 1650 (zie Bijl. IIl 96) . Een paar jaar later gaf Maresius een gelijk getal op; 
verg . aan De Willem . 20/30 Mei 1652 (zie Bijl. III 99). 

la7) Verg . Joanna Papissa, 1658, p. V . Zie ook Maresius aan De Wil/em, 20/30 Mei 1652 
(zie Bijl. III 99). 

13S) Aldus Roessingh, Jac. Alting, blz. 43. 
139) Verg. Jonckbloet, Gedenkb. , blz. 60, 88. 
110) Bijv. Joh. Maresius, Pica rdo-Gallus ; verg. Album stud. Acad. Gron., kol. 51. Verder 

noem ik uit de respondentes: Petrus Becudius, Caletensis en Philippus Jenoteau, Sedanensis. -
Voor twee Waldensische studenten is Maresius de voorspraak geweest, dat zij een plaats 
in de Burse ontvingen ; verg. Acta Sen. Acad., 24 Aug . 1658. 

141) Bijv. Henricus Chrouvet, ex agro Leodiensi; ve rg. Collo theol., 1645, Locus 1. 
142) Bijv. Isaac du Castel, Rotterodamensis ; en Antonius Artus Mareschal, Heusda

Brabantinus. 
143) Vooral te Debrecen en Sarospaták. 
144) Ik stelde een onderzoek in bij alle disputaties van 1643 tot 1667, waarvan de respon

dentes mij bekend werden. Van de 270 personen (sommigen traden meer dan eens als res
pondens op) bleken ongeveer 150 buitenlanders te zijn, en ook wanneer ik de Oost friezen 
niet meetel , nog bijna de helft. De Duitschers (zonder de Oostfriezen) vormden zelfs meer 
dan 14 gedeelte van het geheele aantal. Precies 1/5 deel bestond uit studenten van Stad en 
Lande ; even groot was ook het getal der buitenlanders zonder de Duitschers (Zwitsers, 
Hongaren, Franschen, Polen e.a.). Voor de jaren na 1667 beschikken wij over te weinig 
gegevens om een gefundeerd oordeel te kunnen vormen. Zie ook G . Mees, De laetste weecke, 
blz. lIl: onder soo een wondergroote toeloop uyt alle Natien. 
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Er is daarom geen twijfel aan, of ook hij heeft zijn aandeel gehad in de 
vruchten, welke het bloeitijdperk der Groningsche Hoogeschool in de 17de 
eeuw, 145 ) ongeveer samenvallende met den tijd van zijn eigen professoraat, 
heeft opgeleverd. 

3 - In den Academischen Senaat . 

De Academische senaat 146) heeft Maresius viermaal waardig gekeurd, 
het ambt van rector magnificus te bekleeden. 147) Blijkbaar heeft de senaat in 
het bezwaar, door Maresius zelf naar voren gebracht, dat hij namelijk de 
Nederlandsche taal niet machtig was, geen aanleiding kunnen vinden om 
hem te passeeren. 148) 

Reeds op den 16den Augustus 1644 werd hij tot rector voor het volgende 
academiejaar aangewezen. 149) Een week daarna voerde hij , bij zijn plechtige 
inauguratie, het woord over het Huis en den maaltijd der Wijsheid. 150) Na 
begonnen te zijn met een uitvoerige captatio benevolentiae, 151), wijst hij 
er op dat bij het vervullen der rectorale waardigheid het niet zoo zeer op 
macht als veeleer op wijsheid aan komt. Daarom wil hij bij deze gelegenheid 
uit Spreuken 9 spreken over het huis en den maaltijd der Wijsheid. Laten 
allen zich scharen aan dit gastmaal, waarbij de kostelijkste gerechten niet 
voor de maag, doch voor den geest worden opgediend. Deze maaltijd is 
schitterender dan die welke door den rector van andere Academies gewoon
lijk wordt aangeboden. 152) Komende tot het genoemde Schriftgedeelte, ver
klaart hij dit van den bouw van Jeruzalems tempel onder leiding der Godde
lijke Wijsheid. Maar deze tempel biedt een zinnebeeldige samenvatting van 
natuur en genade. 153) Zoo is dat huis der Wijsheid een voorstelling van 

145 ) Verg. Jonckbloet, Gedenkb., blz. 47. 
146) Pas den J3den Mei 1644 heeft M aresius de Leges van den senaat onderteekend; verg. 

Leges (Areh. Sen. Hoogeseh., nr 8). 
147 ) Zie over deze waardigheid : Jonckbloet, Gedenkb., blz. 220 v.v .. In de practijk werd 

de rector naar toerbeurt uit één der Faculteiten verkozen. 
148 ) Verg. SBpientiae dom us, 1644 (ongepag.) : in qua (sc. lingua vernacula) sum ad eo 

infa ns ut si tria verba coepero balbutire, quatuor illico aut quinque enormes committam 
stribiligines. Ook later keert dit bezwaar bij Maresius terug. 

149) Den 20sten Augustus wenschte Hendrik Alting op zijn ziekbed Maresius met deze 
benoeming geluk; verg . Effigies, p. 98. 

150) Sapientiae domus et epulum ex Provo IX, ongepag.; zie mijn lijst, nr 30. Mare
si us droeg deze rede op ...... Cura toribus inclytae Academiae Groningo-Omlandicae, 
sapientiae palatio pridem in ea erecto non minori sapientia quam pietate ilIustrium hui us 
Provinciae Ordinum, sapientissime praefectis, ac epuli mystici ibidem Iiberalissime omnibus 
sapientiae dapibus per omnes facultates instructi , architriclinis prudenfissimis .... " 

151 ) Malim sequi et obsequi quam ducere ; malim esse senator et Cicero, quam Caesar 
et d icta tor. 

152 ) D e laa tste gewoonte was, volgens Maresius, toentertijd te Groningen vervallen 
.. donec Moecenatibus nostris eum restituere placuerit." Men schijnt er in 1647 opnieuw toe 
te zijn overgegaan; verg. Jonckbloet, Gedenkb., blz. 223. H et aldaar vermelde besluit moet 
dan anders worden geïnterpreteerd dan Jonckbloet heeft gedaan. Deze interpreteert het n.!. 
van een gebruik, dat was blijven voortbestaan, doch dat in 1647 alleen in wijze van viering 
werd veranderd. 

153) Quasi Hieroglyphicon compendiosum totius Naturae et Gratiae. 
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heel de wereld der geschapen dingen, zoowel van den makrokosmos 154 ) 

als van den mikrokosmos, en ten tweede eveneens van de bedeeling der ge
nade. Tenslotte geldt het gezegde ook ten opzichte van de Academie, door 
de Wijsheid zelf gebouwd en ingericht: de pilaren , welke haar dragen en 
steunen, zijn haar privileges en wetten. Maresius voert dan het pleit voor 
vermeerdering van die immuniteiten en voor uitbreiding der medische Facul
teit. Hij eindigt met een uitnoodiging tot de studenten te richten, om aan 
dezen academisch en maaltijd deel te nemen, terwijl hij er een ernstige waar
schuwing aan toevoegt tegen allerlei uitspattingen en zwelgerijen. 155 ) 

Een der eerste werkzaamheden van den nieuwen rector is geweest het 
schrijven van het Programma funebre 156) voor zijn overleden ambtgenoot 
Alting, aan wiens ernstige ziekte hij in zijn rectorale oratie nog had herin
nerd. 157) Op Zaterdag den 31sten Augustus heeft hij des morgens te 
9 uur, in het koor der Academiekerk, de lijkrede uitgesproken. 158) Maresius 
herinnert aan de oude klacht over de kortheid des levens; die vergankelijkheid 
is weer heel duidelijk gebleken, nu binnen een tijd van weinig meer dan 
één jaar drie professoren ten grave gedragen moesten worden; 159 ) en nu 
zij , zoo kort na de vreugdevolle viering van den dies natalis der Academie, 
rouw moeten bedrijven over hun geliefden ambtgenoot Hendrik Alting. 
Maresius zelf staat voor een zware taak: hij is bedroefd over dit ernstig 
verlies van een collega, een broeder, een praeceptor, een trouw vriend, ja 
een vader, dien hij zoo kort naast zich heeft gehad. 160 ) Deze rouw, hij weet 
het , is algemeen. Maresius schetst vervolgens het leven van den overledene 
en prijst hem vanwege zijn deugden, zijn kennis , zijn rechtzinnigheid en zijn 
wijsheid. Hij vertelt van zijn ziek- en sterfbed ; ook van het laatste bezoek 
dat hij zelf , 5 dagen vóór het sterven , den betreurden doode heeft ge
bracht. 1 61 ) Hij eindigt met enkele troostwoorden. 162) Men heeft de oratie 

' 5.' ) Hij laa t het voorhof, het heilige en het heilige der heiligen beantwoorden aan den 
mundus elementaris. coelestis en intelligibilis der Pla tonici ; en de 7 pilaren zijn de 
7 "Creaturarum et rerum ordines" (met een beroep op den "ingeniossissimus" Comenius), de 
uitnoodiging tot den maa ltijd geschiedt door den dienst der "virtutes inteJlectuales et morales." 

155) Athenae nostrae eas amant noctuas. non quae volitent et incondite ululent in plateis 
per tenebras aut qu id turpius designent . sed quae ad lucernulam noctes Atticas agant. ut 
suas Gellius inscripsit. et pretiosum tempus in seriis lucubrationibus transigant . 

]50) Dit Programma is opgenomen in de Oratio funebris. ad calcem. De begrafenis vond 
den 30sten Augustus plaats, terwijl Alting op Zondag 25 Aug . was overleden. 

]57) Quem (sc. Altingium) curae et molestiae istius muneris eum in morbum gravissimum 
coniecère, ex quo ne cd urn, quod pallor et facies satis produnt. penitus convalescere potuit. 

158) Oratio funebris (ongepag.); zie mijn lijst, or 31. Verg. A cta Sen . A cad .. 26 Aug. 1644. 
Besloten werd. dat voortaan bij zulke gelegenheden de scepter "cum signo luctus" voor den 
rector zou worden uitg edragen. Zie ook A cta theol. fac. , fo l. I vo. 

]59) De twee anderen zijn de jurist Nic. Langius en de medicus Hendr. WeIman. 
100) Ut vidi ut perii. 
161) Maresius kon niet nalaten te vertellen. hoe Alting hem niet enkel met zijn rectoraat 

had gelukgewenscht, maar ook zichzelf. a lsmede Academie en kerk "quod me, ad Dominum 
abiens. relinqueret in Academia concordiae studiosum. Orthodoxiae retinentem, et a nova~ 
turientium ingenies alienum: simulque obtestabatur, ut quam secum coluissem amicitiam, 
cum suis quoque post se retinerem. Zie ook Ettigies, p. 98. 

162) De rede was den 5den Sept. reeds op de pers; ve rg . Joh . Martinus aan]. Coccejus, 
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als een meesterstuk van welsprekendheid geprezen; 163) het hart van den 
redenaar had zich dan ook niet onbetuigd gelaten. 164) 

Reeds in de eerste zitting van het n ieuwe Academiejaar heeft de senaat 
eenige belangrijke besluiten genomen. waarin ik meen den invloed van Ma
resius te bemerken. Voortaan zou de secretaris elk jaar bij vrije stemming 
worden gekozen ; ook zouden in elke vergadering de Acta der voorgaande 
worden gelezen ; en jaarlijks zou een afschrift der Acta aan den rector worden 
verstrekt . 165) Vermelding verdient ook. dat tijdens zijn bestuur het eerste 
besluit werd genomen . dat tot de uitgave van de .. Effigies et vitae" der 
Groningsche professoren heeft geleid. 166) Maar de gewichtigste aange
legenheid in dit academiejaar is geweest de behandeling der aanklacht. welke 
door Descartes tegen den hoogleeraar Martinus Schoock was ingediend; 
over welke kwestie ik in een ander verband nog afzonderlijk za l han
delen . 

Toen het einde van het academiejaar aanbrak. mocht Maresius met te
vredenheid op den volbrachten arbeid terugblikken. Het was blijkbaar in 
zulk een stemming . dat hij op den 23sten Augustus 1645 zijn rectoraat met 
het uitspreken eener oratie neerlegde. 167) Het is . zoo begon hij . een wijs 
besluit der Staten geweest. om den dies natalis jaarlijks te vieren . Het ge
tuigt van hun voortreffelijk beleid dat zij de opbrengst der kerkelijke goederen 
indertijd voor de oprichting dezer Academie hebben bestemd; in geen enkele 
andere provincie zijn die goederen voor zulk een nuttig doel gegeven. 168) 

Hij vindt het een beschikking van Hoogerhand. dat juist in het afgeloopen 
jaar. nu zij 30 jaar oud is. en daarmee. volgens de Schrift. den volwassen 
leeftijd heeft bereikt. de Academie zoo krachtige versterking heeft ontvangen: 
het aantal der theologische professoren werd op drie gebracht. een leerstoel 
voor de mathesis werd ingesteld. twee vacante plaatsen werden vervuld; 
de medische faculteit zou spoedig hulp verkrijgen ; en het besluit was er. 
om ook de gebouwen eens flink onder handen te nemen. 169) Op dezen feest-

6 Sept. 1644 (Coccejus. Opera Anekd. 11. fol. 676) ; en een maand later was zij . evenals de 
rectorale oratie. verschenen. verg. Joh . M arlinus aan J. Coccejus. 70ct. 1644 (l. I .• fol. 676). 

16:1) Verg . Heerspink. Godgeleerdh., I. blz. 29. 
1(;4 ) Maresius zeide zelf : Expertus ipse loquor: usus saepius eius consilio. pro ea quae 

inter nos erat familiaritate . et inlima amicitia. et toties acumen ac prudentiam viri miratus. 
105) Hier ligt de oorsprong van het exemplaar der Acta. dat berustte in het pulpitum 

rectoris; verg . Jonckbloet. Gedenkb., blz. 16. 
lG6) T.w. het besluit om de portretten der professoren in koper te laten snijden door 

S teven van Lamsweerde; verg . Acta Sen. Acad., 9 Juli 1645. Zie ook Jonckbloet. Gedenkb .. 
blz 3 v .v .. 

10ï) Epigraphe Athenaei Groningae et Omlandiae; welke rede naderhand. tezamen met 
de bestrijding van een Roomsch schotschrift. in het licht is gekomen; zie mijn lijst, nr 34. 
M aresius d roeg het boekje op aan den rector en de professoren der Academie; voor deze 
opdracht betuigde de senaat zijn dank; verg . Acta Sen. A cad., 1 Nov. 1645. 

108 ) Deze uitspraak krijgt kleur. wanneer men bedenkt dat kort te voren een brief uit 
Utrecht was ingekomen. waarin het oordeel der theol. en jurid. Fac. werd verzocht omtrent 
de kerkel ijke goederen en derzelver gebruik en misbruik ; verg. A cta Sen. Acad., 14 Aug . 1645. 

169) D e uitvoering van dit besluit heeft nog even op zich laten wachten; maar daarna 
heeft Maresius aan Gedeputeerde Staten voor dit werk dank gebracht in de Epist. dedicatoria 
van zijn Apologia novissima pro Aug., 1654. 
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dag moet bovenal Gode dank worden betaald, waarom hij meteen zijn ge
hoor voorgaat in het gebed. Daarna brengt hij dank aan de Curatoren voor 
hun arbeid. Na zoo de beteekenis van dezen dag te hebben aangewezen, 
gaat hij in de tweede plaats spreken over het doel der Academie. Als 
thema kiest hij daartoe het opschrift, dat op de poort van het gebouw staat: 
~(]ovuar~(]IUY Pietatis, Virtutis et Bonarum litterarum studiis dicatum. Dit 
drietal laat immers zien, welke de plichten zijn der docenten en studenten 
in alle Faculteiten. J 70) Tenslotte verklaart Maresius het rectoraat , dat hij 
met bezorgdheid aanvaardde en welks waarneming hem veel inspanning 
heeft gekost, met vreugde neer te leggen. Hij draagt het over aan den hoog
leeraar in de rechten, Johannes Steinbergen. 171) 

Zijn tweede rectoraat heeft Maresius zeven jaren na het eerste aanvaard. 
In zijn rede, bij deze gelegenheid gehouden, verklaarde hij, dat hij deze 
waardigheid liever niet had aanvaard, doch dat hij zich wil voegen naar 
het bestel Gods. Hij heeft eenigen tijd naar een passend onderwerp ge
zocht. 172 ) Nu heeft zijn voorganger Pasor gesproken over de duellen; dit 
heeft er hem tenslotte toe geleid om tot zijn onderwerp te kiezen het kwaad 
van herbergen en kroegen. Er is, zoo meent Maresius, hiervoor alle reden ; 
want bevindt zich niet heel Groningen op weg om kroeg te worden? Over
treft het aantal van die inrichtingen in de stad niet meer dan honderdvoudig 
het getal der kerkgebouwen? En uit het bezoek er van komen altijd weer tal 
van twisten en vechterijen voort, waardoor tegelijk de rust der Academie 
wordt verstoord. Dronkenschap wordt door velen voor een geoorloofde zaak 
gehouden; en wordt tegen de genoemde gebruiken met kracht opgetreden, 
zoo rijzen er terstond klachten over de groote gestrengheid der professoren. 
Vooral de Collegia nationalia, nog wel verboden door de Academie
wetten, 173) richten in dit opzicht veel kwaad aan. Het beste zou misschien 
zijn, om alle kroegen 174) voor de studenten te sluiten. Maar geheel afdoende 
zou ook dit middel niet werken. Want zelfs in de Burse schijnen de ge
woonten der kroegen te zijn binnengedrongen . Geestig verdeelt Maresius 
dan het studeerend publiek in vier groepen: de Academici, die zich ijverig 
op de studie toeleggen; de Stoici, die bij voorkeur in de gaanderij der Aca-

170) Ten opzichte der theologen heet het O.m.: Theologica crud itio non rcponatur in titivilitiis 
verborum, non in scrupulosis otiosorum hominum de la na caprina disquisitionibus, non in 
cuminisectorum distinctiunculis inanibus quae ad mataeologiam magis quam ad Theologiam 
pertinent; sed in sol ida mysteriorum salu tis, Legis et Evangelii, fidei et resipiscentiae 

cognitione et traditione. Dit is een duidelijke toespeling op Voetius. 
171) Na zijn aftreden bood Maresius ten behoeve der bibliotheek aan 2 door hem gekochte 

boeken, n.l. Philostorgius en de Historia van Saxo Grammaticus "una cum libro quo Russico"; 
verg. Acta Sen. Acad., 25 Aug. 1645. Ook is het aan Maresius' zorg te danken geweest. 
dat de bibliotheek "honoris causa" in het bezit kwam van een exemplaar van Gomarus' 
Opera; verg. Maresius. Episf. Anfapologetica. 1651. p. 7. 

172) Verg. Oratio quae est De Cauponis. p. 3. 
173) Zie Jonckbloet, Gedenkb .. blz. 363 V.V" 

17-1) Maresius geeft van de kroegen deze kenschetsing: officinae vitiorum, scelerum 
tabernae. sacella Diaboli. Caci spelu t1cae; verg. Oratio. p. 8. In het vervolg nog: natriculae otii. 
gangraena rei familiaris. scurrilitatis scholae. pulvinaria Diaboli. et incentiva libidinis; 
verg. I ./., p. 14. 
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demie vertoeven en zich hoogstzelden in de collegezalen laten zien; de Peri
patetici , die den tijd doorbrengen met wandelingen, welker terminus a quo 
en ad quem bepaald worden door de kroeg ; en de Hedonici , wier leven 
opgaat in wijntje en trijntje. Hij dringt er bij de studenten op aan . om toch 
hun studeerkamer meer eer te bewijzen. Wel zijn herbergen onmisbaar voor 
v,reemdelingen en gasten. vooral sedert de deugd der gastvrijheid onder Chris
tenen is gaan kwijnen. Maar de toename van dergelijke inrichtingen is toch 
een veeg teeken. Er dient daarom met de Christelijke tucht te worden inge
grepen. Want het geldt hier een heel wat erger kwaad dan dat der tafel
houders . 175) waartegen velen zoo geducht ageeren. Men late toch het be
zoeken van die gelegenheden na . en luistere naar Maresius' waarschu
wing. 176 ) 

Deze scherpe en forsche rede was stellig op haar plaats. 177) Over geen 
zaak vielen in den senaat zooveel klachten als over het kroeg loop en en het 
goede sier maken. waaraan een deel der studenten zich schuldig maakte. 178) 

Ook Maresius had er reeds eerder het zijne van gezegd. 179) En in den 
loop van zijn rectoraat heeft hij ook zelf met de onaangename gevolgen van 
het genoemde kwaad kennis gemaakt. 180) Bij het beruchte studentenoproer 
in Maart 1652 heeft men namelijk de ramen van zijn huis stukgeslagen. en 
daar met pistolen geschoten. 181 ) 

Het lijvige dossier . dat over deze beweging aan het protocol van dit 
academiejaar is toegevoegd. bewijst dat de rector een zware taak heeft ge
had . 182 ) Toch heeft het naast deze moeilijkheden , welke nog vermeerderd 
werden door politieke woelingen in de provincie. 183 ) tegelijk niet aan 

175) O ver deze kwestie was Maresius met Voetius in geschil. gelijk ons nog in het vervolg 
zal blijken. 

176) Verg . Oratio. p. 15. Tot de theo!. studenten zegt Maresius : qui debetis esse lux 
mundi et sal terrae. ac tot i praelucere gregi . non minus sobria honestaque vita quam pia 
et salutari doctrina. a Cauponis et Popinis omnibus subeundis. sedulo abstinete. 

H7) De rede werd uitgegeven in de Senio sacrarum Dissertationum. 1653; en wel onder de 
Orationes tres in tribus solemnioribus actibus habitae (met afzonder!. pagineering) als: 
Oratio prima quae est De Cauponis; zie mijn lijst. nr 60. 

178 ) V erg. Jonckbloet. Gedenkb., blz. 339 V.v .. 
li9) Zie boven, blz. 217. Ook heeft Maresius ter senaatsvergadering zich beklaagd over 

den waard van de kaatsbaan; verg. A cta Sen. Acad. , IS en 19 Febr. 1649. 
180) Bij de uitgave der bovenvermelde oratie heeft hij aangeteekend. dat hij daarin als 

.. vates" van die dingen had gesproken; verg. Orationes tres, p. 6. 
181) Zie de Narratio historica de tumultu studiosorum mense Martio anni 1652, als bijlage 

P gevoegd bij de acta over dit jaar (A cta Sen. A cad . 1651, '52); verg. Jonckbloet. Gedenkb., 
blz. 367 v.v .. Zie ook het Ad Lectorem vóór de Orationes tres en Maresius aan D e Willem, 
20/30 M ei 1652 (zie Bijl. III 99). Een derg elijk feit heeft zich in 1655 nogmaals herhaald 
toen tot tweemaal toe de ramen in zijn woning door studenten uit de Collegia nationalia 
werden ingeslagen; verg. Acta S en. Acad., 3 Oct. 1655. 

182) Maresius sprak bij het neerleggen van zijn rectoraat van een storm .. qua nulla 
saevior ei (sc. Acaderniae) a natalibus suis incubuerat"; verg. Orationes tres, p. 18. 

183) Een tijdlang ontbraken dientengevolge de Curatoren; verg. Orationes tres, p. 18. 
Met het herstel van den vrede. waardoor a llerlei goede vruchten aan de Academie ten deel 
vielen. wenschte hij later de Gedeputeerde Staten geluk in de Epist. dedicatoria van zijn 
Apologia novissima pro Aug.. 1654. 
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ervaringen van verheugenden aard ontbroken. Zulk een ervaring was het 
voor Maresius. toen hij op den lOden October 1651 Johannes Henricus Goed
daeus. benoemd hoogleeraar aan het Gymnasium IIIustre te Steinfurt. tot 
doctor theologiae mocht creëeren. 184 ) Want dit was een heel bijzondere 
gebeurtenis. Wel hadden sedert de oprichting der Academie sommige theo
logen privatim den doctorsbul verworven. Maar het was in de theologische 
Faculteit thans de e~rste maal. dat zulks publiek gebeurde. 185) Bij de plech
tige inauguratie van den nieuwen doctor voerde Maresius het woord over 
de overeenkomst. welke bestaat tuschen Mozes en Christus. Hij deed dit 
op grond van Deuteronomium 18 ; met treffende. maar ook wel met ge
kunstelde 186) voorbeelden wees hij de bedoelde overeenkomst tusschen den 
middelaar des Ouden en den middelaar des Nieuwen Testaments aan. 
Maresius greep de gelegenheid aan om te wijzen op de goede betrekkingen. 
welke Steinfurt steeds met de Groningsche Academie had onderhouden. 187) 

Daarna vond op plechtige wijze de uitroeping tot doctor theologiae plaats. 188) 

Toen Maresius zijn rectorale waardigheid in Augustus 1652 moest neer
leggen. deed hij dit gaarne. Hij zag zich daarmee van een lastige taak ont
heven: het is gemakkelijker. oordeelde hij . om een heel legioen soldaten in toom 
te houden dan een halve centurie studenten . 189) Over de gebeurtenissen 
van het afgeloopen jaar wilde hij niet veel meer zeggen. De maatregelen . 
tegen de onlusten der studenten genomen. hebben resultaat gehad. Maar 
hij is blij . thans de haven te hebben bereikt. 190 ) Gelukkig dat. ondanks alles. 
zoovele studenten konden ingeschreven worden! Nooit was nog de toevloed 
van buitenlandsche studenten . speciaal voor de theologie. zoo groot als in 
het afgeloopen jaar. Bovendien hebben er verscheidene publieke promoties 
plaats gehad. Hij achtte het een groot voorrecht . dat hij de Academie in zoo 
rustig en en zoo bloeienden staat aan zijn opvolger kon overdragen . 

184) Verg. A cta theol. fac .• 18 Juni. 30 Sept.. I en 10 Oct. 165\. 
185) V erg . Maresius. Oratio de Mosis et Christi convenientia. p. 29 (in Orationes tres. 

p. 28-40). Zie Album studios. A cad . Groning .• kol. 445 v.v .. O ver de promoties en de 
regelingen. daarbij vastgesteld. vergelijke men Jonckbloet. Gedenkb .. blz. 317 V.v .. 

186) Bijv. door naast elkaar te plaatsen Mozes' huwelijk met een Aethiopische(! ) vrouw 
en het feit dat Gods Zoon heeft aangenomen onze .. Aethiopissa··. d.i. ons zwakke vleesch. 

187) Ravensberger was eertijds vandaar naar Groningen gekomen; obk was de eerste die 
te Groningen priva tim tot doctor theol. werd uitgeroepen. Rutgers uit Steinfurt geweest. 
Zie Jonckbloet. Gedenkb .. blz. 327; en Album studios .• kol. 445. 

188 ) Maresius geeft een beschrij ving van de bijbehoorende ceremonies. l.I .• p. 37-39. 
Na voorlezing te hebben gedaan van de artikelen welke Goeddaeus moest bezweren. noodigde 
M aresius hem uit bij zich te komen om de Insignia te ontvangen. D eze ontving daarna 
achtereenvolgens de toga doctoralis. de baret en den gouden ring. De eed werd afgelegd 
waarna de openlijke uitroeping vol gde. - Goeddaeus heeft zich aan de Groningsche Academie 
verplicht gevoeld; zoo won hij later het oordeel der Faculteit in over een stelling ( .. Crea
turam quae sit ubique dari non re pugnat"") van Godefridus Spinaeus, prof. in de philos. 
te Steinfurt, ~vaarmee hij zelf het niet eens was. De Faculteit oordeelde. dat dit corollarium 
inderdaad .. scandalosum" was; verg . A cta theol. fac .. 28. 30. 31 Jan. 1656. 

189) Verg . Orationes tres. p. 17. Maresius meende bij studenten soms op te merken een 
verwonderlijke complicatie van den furor eroticus. poëticus. bacchicus en martialis. 

190) Er is bij hem dank daarvoor. dat na alle opstootjes .. nostra Iimina perstrepuerint 
nocte suavissima et ordinatissima Musica"; verg . Orationes tres. p. 19. 
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Merkwaardig was het eigenlijke onderwerp, waarover de aftredende rector 
bij deze gelegenheid het woord voerde. 191) Hij bracht de kwestie van de 
zaligheid van Aristoteles ter sprake. Dit leeren, betoogde hij, de scholastie
ken. Maar deze beschouwing is in flagranten strijd met wat de kerkvaders 
hebben gezegd. Zij is ook beslist te verwerpen. Want is het niet zoo, dat 
Aristoteles' levenswandel, gelijk deze uit de geschiedenis bekend is, elke ge
dachte moet afsnijden, als zou hem de gelukzaligheid ten deel zijn gevallen? 
En wat zijn leerstellingen aangaat, daarop beroepen zich alle mogelijke ketters. 
Zelfs Cartesianen kunnen met een beroep op hem de Aristotelianen van 
tegenwoordig bestrijden. Maresius van zijn kant is bereid, Aristoteles' ijver 
en talenten te erkennen; ook wil hij de wetten der Academie, welke de Aristo
teliaansche philosophie als richtsnoer bij het onderwijs voorschrijven,] 92 ) 

eerbiedigen ; doch aan Aristoteles' zaligheid weigert hij te gelooven. 
Aan het slot zijner oratie noemde Maresius het groven laster, als zou hij 

verlenging van zijn rectoraat hebben begeerd. Johannes Steinbergen werd 
door hem als zijn opvolger geproclameerd. 193) Een jaar later was het echter 
Diet de rector, maar Maresius, die op denzelfden katheder plaats nam, om 
het rectoraat over te dragen. 194) Steinbergen was bijna aldoor ziekelijk 
geweest, zoodat Maresius diens taak had moeten waarnemen en ook op 
dezen 23sten Augustus zich geroepen zag als prorector op te treden. 195) 

Na vermelding van eenige belangrijke fata en na dankgebed, ging hij over 
tot de behandeling van zijn onderwerp. 

Hij besprak het consciëntiegeval. of het een Christen geoorloofd is, bij 
ziekte de hulp van een dokter in te roepen. 1%) Het is een bij uitstek prac
tische kwestie, verzekerde Maresius, en zij heeft ook in de litteratuur de 
aandacht getrokken . 197) In de eerste plaats toont hij dan uit de Heilige Schrift 

101) Oratio de salute Aristotelis (in: Orationes tres p. 17-28). Zie ook Sepp, Godg. 
Onderw. Il , blz. 84. Ik vermoed dat aan de keuze van dit onderwerp niet vreemd zal zijn 
geweest het feit, dat men aan het begin van het academiejaar had moeten behandelen het 
verzoek uit Herborn om advies inzake de Philosophia Cartesiana ; het antwoord was blijk
baar niet zonder discussie vastgesteld, een eerste concept van Maresius was door den senaat 
afgewezen; verg. Acta Sen. Acad., I , 11, 17 Sept. 1651. Zie ook J. Bohatec, Die Cartes. 
Scholastik, S. 151 H. 

192) Verg. Leges Academiae, art. XL (bij Jonckbloet, Gedenkb., blz. 216). 
lOa) Speciaal om de uitgave dezer laatste oratie had de curator Henricus ab Heeck 

Maresius verzocht; zie het Ad Lectorem vóór de Orationes tres. 
194) Oratio theo/ogica: An possit ct de beat homo Chcistianus in suis morbis medicos 

advocare? 1653; opgenomen bij Oratio theologica De duobus extremis in peste declinandis, 
p. 18-34; zie mijn lijst, nr 72. 

195) Maresius vergeleek het bestuur der Academie met een fuik : Haud gravatim illam 
subeunt pisces qui extra sunt; at qui sunt eam ingressi, exitum optant et quaerunt. - In dat 
jaar is Maresius als promotor van Michael Wolferdus opgetreden (15 Juli 1653; verg. 
Album studios., kol. 448), bij welke gelegenheid hij heeft gesproken over Christus' rok; 
verg . Syll. Disp. Il, 1663, p. 273. 

196) Aanvankelijk had Maresius een ander onderwerp overwogen; doch deze kwestie 
achtte hij meer passend "personae turn inaugurandi, turn inaugurantis." Steinbergen was 
immers ziek; en zijn opvolger zou zijn de medicus Deusing . 

197) Maresius vermeldt O.m. een geschrift van den Dordtschen dokter Beverovicius, dat 
eenige jaren tévoren heftige bestrijding had uitgelokt. Zie ook zijn Disp. de communi et 
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aan, dat alle ziekten van God komen en er daarom uitsluitend van Hem 
herstel is te verwachten. Vervolgens brengt hij de bezwaren der menschen, 
die van dokters noch medicijnen willen weten, ter sprake. Nu is Maresius niet 
van plan daartegenover een volledige apologie der "ars medicina" te leveren ; 
hij geeft slechts eenige theologische opmerkingen. Den oorsprong der genees
kunde heeft men in God, de fontein van alle goeden, te zoeken. 198) Hij is 
de Medicijnmeester bij uitnemendheid. Een Christen mag dus alleen bij 
Hem beterschap zoeken; maar om deze reden mag hij de middelen niet ver
waarloozen: wie niet wil arbeiden, moet van honger omkomen. Heel zwak 
is wel het voornaamste argument van de tegenstanders dier middelen. Zij 
beroepen er zich op, dat het einde van ieders leven door God is vastgesteld. 
De waarheid van dit argument zelf valt natuurlijk niet te loochenen, maar 
daar dit besluit Gods ons niet bekend is, is het ieders roeping om te doen 
wat hij vermag en om dan den uitslag geheel aan God over te laten. Want 
evenals God het einde heeft vastgesteld, heeft Hij ook de middelen tot dat 
einde bepaald. 199) 

Na het overhandigen van alle teekenen der rectorale waardigheid 200) 

aan Antonius Deusing , had Maresius zijn taak volbracht. Maar het be
handelde onderwerp heeft hem niet losgelaten. Drie jaar later vond hij aan
leiding om er, zij het in anderen vorm, op terug te komen. In verband met 
de toen heerschende pestziekte heeft hij op den 4den September 1656, bij 
de heropening zijner lessen , voor de theologen een rede uitgesproken over 
de twee uitersten, welke men in geval van pestziekte moet vermijden. 20J ) 

De pest is wel een heel zwaar oordeel Gods, zoo houdt Maresius hun voor, 
gelijk duidelijk te zien valt uit de straffen , tusschen welke D avid, na de 
zonde der volkstelling, moest kiezen. Aan Gods groote goedertierenheid is 
het te danken , dat Nederland alleen door dit oordeel , en niet gelijk andere 
landen van Europa , tegelijk door oorlogen en hongersnood wordt bezocht. 
Vooral te Groningen heeft men bijzonderen grond tot dank, daar de ziekte 
er betrekkelijk nog niet in ernstige mate heerscht. 202) Doch de toestand 

actua/i Dei providentia, en zijn Disp. de termino vitae, in : Syll. Disput .. 1. 1660; en Syst. 
the%g., 1673, p. 151. Maresius zegt o.m.: Habet iIIe (Sc. Deus) authoritatem imperii , et 
solam nobis reliquit obsequii gloriam; verg. Syll. disput., I, p. 500. Zie H . J. Honders, 
Andreas Rivetus, blz. 113 v .. 

198) Maresius beroept zich o.a. op 1 Kon. 4, om daaruit aan te toonen dat de planten 
gegeven zijn ten nutte van de menschen. 

1\!9) Ea vero ratio est medicamentorum ad morbos depellendos, quae alimentorum ad 
vitam sustentandam. Jonckbloet vermeldt deze rede a ls een proeve van de toenmaals heer
schende scholastiek; verg. Gedenkb., blz. 281. 

200) Een beschrijving daarvan is te vinden bij Jonckbloet, Gedenkb., blz. 221. 
201) Oratio theologica de duobus extremis in peste declinandis; zie mijn lijst, nr 72. 

Het nauwe verband met de vorige, in 1653 gehouden oratie komt ook uit in de gemeen
schappelijke uitgave van beide redevoeringen ; in de opdracht aan den magistraat der stad 
heeft Maresius daar ook zelf op gewezen. Zie boven, noot 194. 

202) Quae (Sc. urbs) licet ampla admodum et populosa, vix tarnen credo possit adhuc 
numerare viginti distinctas domos quae peste laborent, sintque hoc tempore etiam sub fama 
pestis, quotidiana funera multo minus frequentia quam anno sequenti, cum nemo contagionis 
lue afflatus esset. 
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kan zich nog verder ten kwade wenden. 203) Hoe het zij. laat men zich toch 
wachten zoowel voor het eene uiterste van overdreven voorzichtigheid. waar
door de zieken onmenschelijk worden behandeld. 204) als voor het andere 
uiterste van overmoedigheid. 205) Twintig jaar geleden heeft men zich te 
Leiden aan zulk een overmoedigheid schuldig gemaakt. 206) Wel is het 
door Gods bestel niet onmogelijk. ook zelfs dan immuun te blijven tegen 
de ziekte; maar het is met dit al toch God verzoeken. als iemand. zonder 
daartoe een speciale roeping te hebben. het gewone verkeer met pestlijders 
blijft onderhouden. Het is integendeel plicht. om prophylactische middelen 
aan te wenden. Gemakkelijk is het intusschen niet. om het preciese midden 
aan te geven. In elk geval zal men het niemand als zonde mogen aanrekenen. 
dat hij een besmette stad verlaat of zich onttrekt aan den omgang met 
dergelijke zieken. Een uitzondering moet echter gemaakt voor menschen . 
die een bepaalde roeping hebben. zooals predikanten. professoren en over
heidspersonen. Wel is het wenschelijk. dat men het bezoeken der pestlijders 
aan één persoon opdraagt. Daardoor wordt het gevaar van besmetting aan
merkelijk verminderd. 207) Natuurlijk zondigt ook een besmette. die zich ge
woon in de samenleving wil blijven bewegen. 2l08) Afzondering der pest
lijders is in het belang van het algemeen welzijn; en de hiervoor vereischte 
maatregelen zijn niet af te keuren. Met vermijding van alle bijgeloovige 
practijken. welke men bij Rome aantreft met haar bijzondere missen tegen de 
pest. past het den geloovigen om tot God en tot den Zaligmaker hun toe
vlucht te nemen. 209) 

Ook in de jaren dat Maresius niet de rectorale waardigheid bekleedde. 
werden hem soms bepaalde werkzaamheden opgedragen. Zoo werd hij. 
tezamen met Widmar. namens den senaat afgevaardigd om tegenwoordig 
te zijn bij de verantwoording. welke door den rector der Latijnsche school 
Borgesius en door Jacobus Alting van hun voogdij over een kleinzoon van 
Gomarus moest afgelegd worden. 210) Met zijn collega in de rechten Coc ce
jus heeft hij zich een anderen keer voor de moeilijke taak geplaatst gezien. om 
tusschen beider ambtgenooten Andreae en Schoock een vergelijk te treffen. 
wat hun ook inderdaad is mogen gelukken. 211) Hoogst eervol was de 

203) Later. in 1666. heeft de pest hevig gewoed; verg. Jonckbloet. Gedenkb" blz. 74. 
noot 4. 

204) Door Maresius genoemd: Italismus. blijkbaar naar een gewoonte. welke in Italië 
bestond. 

205) Door Maresius genoemd: Turcismus. 
206) Zie H. J. Honders. Andreas R,ivetus, blz. 142 v .. 
207) Maresius vertelt dat dit gebruik werd gevolgd te Genève en te Sedan. 
208) Maresius vertelt. dat in Engeland en op sommige plaatsen in Nederland besmette 

huizen met een teeken werden aangedUid; en dat in de steden van Brabant een besmette 
zich steeds. met een wit stokje in de hand. op straat vertoonde. 

209) Maresius verwijst naar het Antidotum pestis van Lucas Trelcatius. Zie ook Maresius. 
Syst. theol., 1673. p . 881. 

210) Verg. Acta Sen . Acad., 24 Aug. 1652. Jac. Alting was zijn vader in deze kwaliteit 
opgevolgd; verg. Acta Sen. Acad., 8 Jan. 1645. 

2ll) Verg . Acta Sen. Acad. , 25 Aug .. 16 Sept.. 10 Oct. 1657. Zie ook Jonckbloet. Ge
den kb" blz. 78 V.v .. 
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opdracht. welke hij in 1658 ontving . om in plaats van den rector 212) de 
lijkrede te houden over den oudsten burgemeester der stad Petrus Eissinghe. 
die zich als curator voor de Academie zoo verdienstelijk had gemaakt. 213) 

Op voortreffelijke wijze heeft Maresius zich van deze taak gekweten: 214) 

hij gaf uiting aan de droefheid. welke in breede kringen over het ver
scheiden van dezen nobel en magistraat heerschte ; stelde diens verdiensten 
in het licht. zonder daarbij zijn gebreken geheel te verzwijgen; [215) wees 
op wat het voornaamste was: zijn sterven in het geloof op Christus; en 
eindigde met woorden van troost. 

In het jaar 1660 heeft Maresius voor de derde maal het rectoraat aan
vaard. 216) Het moet een bijzonder kalm jaar zijn geweest: geen ingewik
kelde processen. geen tumulten van studenten. Nauwelijks opgetreden mocht 
hij. tezamen met zijn collega·s. den Stadhouder. die te Groningen was aan
gekomen . gaan begroeten. 217) Den 15den Januari 1661 had er een publieke 
promotie in de theologie plaats. waarbij hij op gebruikelijke wijze het woord 
heeft gevoerd. 218) Voor het einde van het Academiejaar moest de pro
rector echter voor hem invallen. Want familie-omstandigheden noopten hem 
naar Frankrijk te reizen. waartoe de Curatoren hem bereidwillig verlof hebben 
verleend. 219) 

Nog tweemaal werd Maresius geroepen tot het uitspreken een er Lijkrede. 
ter gedachtenis van mannen met wie hij lange jaren vriendschappelijk had 
samengewerkt. Den 5den Februari 1666 gebeurde dit voor Antonius Deusing . 
den primarius der medische faculteit . 220) die op zijn sterfbed het uitdrukke
lijk verlangen had geuit dat zijn vriend Maresius de bedoelde taak zou vol
brengen. daar hij wist dat deze het zonder opsmuk en op eenvoudige wijze 

21.2) De rector Deusing. had het druk met zijn patiënten. en was bovendien lijdende aan 
.. ophtalmia"; verg. Oratio parentalis. 1658. p. XI. 

213) Verg. Acta Sen . Acad .• 19. 21. 26 Apr. 1658. De parentatie van een curator was 
uitzondering. 

214) Oratio parentalis in obitum Petri Eissinghe; zie mijn lijst. nr 82. Zij is den 26sten 
April 1658 gehouden. 's morgens te 9 uur. terwijl de begrafenis den 24sten tevoren had 
plaats gehad. 

215) Als zoodanig noemde Maresius o.a.: het al te overvloedige dieet ... cui se ex molita 
his in oris consuetudiue. eaque. si verum dici oporteat. nec bona nec laudanda. agendi inter 
pocula de summis negotiis. permittere debebat." 

216) De oratie. welke hij bij deze gelegenheid heeft uitgesproken. schijnt niet uitgegeven 
te zijn; haar titel is mij zelfs onbekend. Overigens weten wij dat in dit jaar ongeveer het 
hoogtepunt van het aantal studenten werd bereikt; verg. Jonckbloet. Gedenkb., blz. 50. 

217) Verg. Acta Sen . Acad .• 10 Sept. 1660. In 1648 is Prins Willem 11 tegenwoordig 
geweest bij de inauguratie van den rector; verg. Maresius. Munera sacra, 1648. Dedic .. 
Bij die gelegenheid heeft Huygens gedichten gemaakt op de Academie en haar hoogleeraren; 
verg. Momenta desultoria 2, p. 364 s.s .. 

218) Het betrof de promotie van Michael Michielzon. Maresius sprak toen .. de re testa
mentaria eiusque iure etiam in Veteri Testamento in populo Dei observato." Verg. Acta 
theo/. lac., 15 Jan. 1661. Deze rede werd. bij mijn weten. niet uitgegeven. 

219) Verg. Acta Sen. Acad., 25 Juni 1661. Pas in November d.a.v. keerde hij terug. 
220) Oratio funebris in obitum Deusingii; zie mijn lijst. nr 103. Verg . Acta Sen. A cad., 

30 Jan .. 5 Febr. 1666. 

Maresius 15 
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zou doen. 221) Opgesmukt was de oratie niet, maar wel muntte zij uit door 
welsprekendheid. 222) 

Niet minder hartelijk en degelijk was de redevoering , welke Maresius, 
ruim twee jaar later, ter herdenking van zijn op 77~jarigen leeftijd overleden 
ambtgenoot Abdias Widmar heeft gehouden. 223) Bij deze gelegenheid heeft 
hij meteen iets gezegd over de gewoonte van dergelijke lijkredenen in het 
algemeen. Het gevaar dat er aan is verbonden, ontkent Maresius niet. 
In de oude, Christelijke kerk is uit dit gebruik immers allengs het kwaad 
binnengeslopen om gestorvenen aan te roepen en om voor de dooden te 
bidden. Daarom laat het zich verstaan, dat de Gereformeerde kerken op 
vele plaatsen de gewoonte van lijkpredikaties hebben opgeheven. Toch houdt 
Maresius, als maar alle misbruiken worden vermeden, de zaak zelf voor 
nuttig en lofwaardig . Zulke oraties kunnen dienen om de menschen aan te 
sporen tot betrachting der deugd. 224) Het was dan deze taak, welke Mare~ 
sius den 31sten Maart 1668 ten opzichte van Widmar heeft waargenomen. 
Veel, zoo gaf hij te kennen, hadden Academie en kerk in Widmar ver~ 
loren. 225) Algemeen zou men zijn wijze raadgevingen missen. Maresius liet 
daarna een uitvoerige levensschets volgen, om tenslotte over zijn ziekte en 
zijn kinderlijk geloof te spreken; 226) Widmar had op Paschen zijn ware 
Pesach verkregen . 2 2 7) Met woorden van troost en een opwekking tot ge~ 

trouwen arbeid eindigde Maresius zijn voortreffelijke oratie. 228) 

Moeilijkheden met zijn eigen studenten schijnt Maresius in het algemeen 
niet te hebben ondervonden. In 1672 heeft zich echter een dergelijk geval 
voorgedaan, zóó zelfs dat de academische senaat er in betrokken werd. De 
student H. Alexander RoeI had, bij een publieke disputatie onder Maresius' 
praesidiaat, dezen beleedigd, door telkens te herhalen dat Maresius in 
het citeeren van Coccejus' woorden niet fatsoenlijk te werk was gegaan. 
Toen Maresius hierover den eigen dag , Woensdag den 6den Maart , zijn 
beklag indiende, heeft de senaat het voor hem opgenomen. 229) RoeI heeft 

221.) Verg . Oratio, p. VI : quod cum vellet sibi parentari absque pompa et phaleris 
eloquentiae, ut audiverunt collegae, censuerit me simpliciter dicturum et de plano. In gewone 
gevallen werd deze taak verricht door een lid der eigen Faculteit. 

222) Zie over Deusing vooral : Academia Groningana, blz. 267 v.v .. 
22 3) Oratio [unebris in obitum Abdiae Widmarii; zie mijn lijst, nr 104. Verg . Acta Sen . 

Acad., 24 Maart 1668; Acta theol. [ac., fo!' 98 voo 
2 2 4 ) Verg . Oratio, p. 4: quae crescit laudata. - Als taak der Oratio [unebris noemt Maresius, 

in navolging van Oionysius Halicarnasseus: bm[yoy, {}ei7YOY en 7mea/-w{}[a ; verg. l.I., p . 6. 
225 ) De studenten verloren hun .. praeceptor doctissimus", de senaat zijn "senator pruden

tissimus", de kerkeraad zijn .. senior consultissimus", de theo!. faculteit haar .. professor 
oe{}o~o~ór:ar:oç " verg . l.I. , p. 6. 

22 6 ) Widmar schreef zelf nog met trillende hand zijn Epitaphium; verg. l.I. , p. 24. 
227) Paschen viel op den 22sten Maart, terwijl Widmar in den nacht van 23 op 24 Maart 

is overleden; verg. l.I., p. 25. 
228) Verg. l.I., p. 27 S . : Ita Collegiae arctiori vinculo amicitiae mutuae inter nos coJliga

bimur, ne dissidentes et discordes, ac instar servorum malae frugis inter nos pugnantes. Herus 
reperiat, atque nos nobis invicem mors inopinata eripiat. Zie over Widmar: N . Ned. Biogr. 
Woord., VII, ko!. 1319 v .. 

229) Verg . Acta Sen. Acad., 6 Maart 1672; zie ook Jonckbloet , Gedenkb., blz. 315. In 
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zijn verontschuldigingen moeten aanbieden, en uitdrukkelijk verzekerd dat 
hij Maresius voor een eerlijk man hield. 230) 

Nog eenmaal heeft Maresius de rectorale waardigheid bekleed. 231) Liever 
had hij gewild, dat men hem niet opnieuw tot deze taak had geroepen; en 
als de vijand het beleg der stad tien dagen eerder had opgebroken , dan zou 
hij zich stellig door een reis naar zijn vrienden in Friesland aan deze ver~ 
kiezing hebben onttrokken. Nu hij eenmaal gekozen was, hoopte hij dezen 
arbeid naar zijn beste vermogen waar te nemen. En dat dit vermogen. 
ondanks zijn hoogen ouderdom. nog niet beduidend was ingezonken. bleek 
wel uit zijn oratie. 

Zijn gave om op treffende wijze een actueel onderwerp naar voren te 
brengen. trad opnieuw aan het licht . 23 2 ) Onder de beelden. welke gebruikt 
worden om een voorstelling te geven van den tijd. is. zoo merkte Maresius 
op, vooral het beeld van een kronkelenden slang teekenend ; want de tijd 
keert steeds terug tot zijn wendingen. Dientengevolge bevindt men zich ook 
thans weer bij den aanvang van een nieuw academiejaar. Ongewone en 
plotselinge wentelingen hebben zich voorts in het laatste jaar voorgedaan. 
Zoo gaat hij dan spreken over die onderscheidene wentelingen van het jaar 
1672. In de eerste plaats schetst hij. tegenover de heugelijke gebeurtenissen 
van een eeuw geleden, toen voor de Republiek de vrijheid daagde, den vijan~ 

delijken inval van Franschen en Munsterschen . waardoor zooveel ellende is 
gekomen over het land. Predikanten werden uit Overijsel verdreven, en in 
vele kerkgebouwen de mis hersteld. Een omwenteling van heel wat aange~ 
nameren aard is het herstel van den Prins van Oranje geweest . Het onrecht. 
het Oranjehuis aangedaan . heeft wel wrange vruchten gedragen: het leger 
verwaarloosd. de rechten en vrijheden des volks met voeten getreden. de 
vrijheid der kerkelijke vergaderingen onderdrukt. het Socinianisme en Remon~ 
strantisme begunstigd! Maresius hoopt op het herstel van gerechtigheid en 
welvaart door den Prins. Moge ook de Gereformeerde kerk weer herkrijgen 
haar zuiverheid . haar waarheid . rust en eenheid. 233) Een gelukkige wente~ 

de bewering van Jonckbloet. dat het bij de disputaties soms heet toe ging. moet. althans voor 
wat Maresius betreft. sterk de klemtoon worden gelegd op: soms. 

230 ) RoeI moest daartoe de volgende formule onderteekenen : Ego infrascriptus confiteor. 
quod verba illa. quae in publica disputatione hodierna per impudentiam mihi exciderint 
(: nimirum Rev. Dnum Maresium citando verba Coccei non ingenue egisse: ) non animo 
iniuriandi a me sint proIata; sed quod Rev. Dominum Maresium virum honestum agnoscam; 
Adeoque turn a Rev. Domino Maresio tum quoque a Senatu Acad. huius delicti culpam 
deprecor. et ut mihi ignoscatur summopere peto. 

231) Verg . Brevis discursus de revolutionibus huius anni. 1672; zie mijn lijst, nr 116. 
In het Album studios. A cad. Gron. staat aangeteekend: Rectore Sam. Maresio; inaugurato 
septiduo post solutam a Monasteriensi latrone obsidionem Groninganam. Zie ook Jonckbloet. 
Gedenkb., blz. 60. noot 2. 

23,2) Maresius begint zijn ora tie aldus: Dixit homo gentilis. A Jove principium Musae. 
Jovis omnia plena. Sed dicam cum Divino vate. Auxilium nostrum in nomine Jehovae qui 
fecit coelos et terram. Amen. 

233) Een droef. maar rechtvaardig gevolg. althans wat het zakelijke betreft. was. volgens 
Maresius. de dood der De Witten. die overigens groote mannen waren. 
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ling beteekent eveneens het opbreken van Groningens beleg. 234) nu zeven 
dagen geleden. Voor dit resultaat mag wel allermeest Gode dank worden 
gebracht. 2315) Nog een laatste wenteling valt er te herdenken. Dat is die 
der Academie. welke jaarlijks terugkeert. Met gemengde gevoelens aan
vaardt hij zijn waardigheid. 236) 

Met het hervatten der publieke lessen heeft men even geduld moeten 
oefenen. totdat de studenten uit hun krijgsdienst waren ontslagen. 237) Om 
het gevaar van dreigende twisten en vechtpartijen. waarop Maresius zelf de 
aandacht vestigde vanwege het uit den band springen van sommige stu
denten. te bezweren. heeft hij de officieren ontboden en hun ernstig aan
bevolen dat zij de krijgstucht zouden handhaven. Hij zorgde verder dat het 
militaire reglement opnieuw werd aangeplakt. 238) Allengs zijn professoren 
en studenten weer tot hun academischen arbeid teruggekeerd. Zelf heeft 
Maresius het einde van dit academiejaar niet meer mogen bereiken. Eenige 
maanden tevoren heeft God hem afgeroepen van zijn aardsche taak. 

Maresius is gedurende de dertig jaren van zijn professoraat ongetwij feld 
een sieraad geweest van de Groningsche Academie. Bij zijn onderwijs heeft 
hij een buitengewonen ijver aan den dag weten te leggen; zijn talenten heeft 
hij tot bloei der Academie aangewend. En al hebben er zich in de verhouding 
tot zijn ambtgenooten wel eenige strubbelingen voorgedaan. 239) de slechte 
verstandhouding tusschen Jacobus Alting en hem gedurende de laatste jaren 
mag niet als symptoom van een algemeen verschijnsel worden aangemerkt. 
Over het algemeen schijnt hij het vertrouwen der collega's te hebben genoten; 
met sommigen hunner heeft. vele jaren aaneen. een nauwe vriendschap hem 
verbonden. 

234) Maresius richtte zich met deze woorden tot den Munsterschen tyran: Venisti et 
vidisti. at non vicisti. sed turpi te fuga tandem subduxisti. 

235) Faxit supremus ille Jehova. ut in r:eY"fl'YJewv animi grati. ita proficiamus in studio 
poenitentiae et emendationis vitae ex vera fide. sub hac eius paterna ferula. et benig na ac 
miraculosa conservatione. ut hostis reditum non debeamus deineeps metuere. 

236) De voortreffelijkheid dezer oratie blijkt. wanneer men haar vergelijkt met die van 
Professor J. Mensinga. welke ter eere van de bevrijding der stad werd gehouden op den 
8sten November 1672. Zie over deze redevoering : Jonckbloet. Gedenkb., blz. 74. 

237) Verg. Jonckbloet. Gedenkb., blz. 72 V.v .. 
238) Acta Sen. Acad., 29 Aug . 1672. 
239) Zie over deze strubbelingen en twisten in het algemeen: Jonckbloet. Gedenkb .. 

blz. 78 V.v .. 



Tweede .A.fdeeling 

IN DIENST DER KERK 

1 - Fransch predikant. 

Als Fransch predikant heeft Maresius te Groningen een eigenaardige 
positie ingenomen. Een zelfstandige Waalsche gemeente onder leiding van 
een eigen kerkeraad bestond aldaar niet. 1) Wel was er sedert 1608 in het 
Fransch gepreekt. en in 1619 had de overheid tot predikant aangesteld 
David de La Haye. die daarna ook als lid van den Nederlandschen kerke
raad was aangenomen . Deze kerkeraad had hem in het vervolg ook de vrijheid 
verleend, om in den Franschen dienst het Avondmaal afzonderlijk te be
dienen. 

Volgens resolutie der Staten zou ook Maresius zich als Fransch predikant 
moeten laten gebruiken. 2) Nauwkeurig omschreven was de taak welke hij 
in deze kwaliteit zou hebben te vervullen , blijkbaar niet. Wij hebben alleen 
zijn eigen mededeeling, dat de Curatoren aan hem zelf hadden overgelaten, 
om zoo nu en dan, als het hem geviel. te preeken. 3) Ook maakte hij geen 
deel uit van den kerkeraad, en stond , in zijn hoedanigheid van predikant. 
zelfs niet onder het opzicht van dezen. 4) Toch heeft hij des Zondags ge
regeld eenmaal den predikdienst waargenomen; 5) hij deed het . volgens zijn 
eigen zeggen, meer uit ijver naar vrede en uit begeerte om den Ziekelijken 
pastor in diens arbeid te verlichten dan omdat een bepaalde verplichting hem 
daartoe bond. 6) 

In dezen toestand is eerst in 1652, met het overlijden van David de La 
Haye. wijziging gekomen. Door de Gedeputeerde Staten werd Maresius toen 
tot eenig Fransch predikant aangesteld. 7) Het eerste jaar zou hij als zoo
danig een tractement van 800 gulden genieten , terwijl hij daarna hetzelfde 

1) Zie de grondige, uit de bronnen bewerkte studie van H . D. Guyot, Les origines de 
rEgl. Wall. de Groningue, in: Bull. de la Comm. de I'Hist. des Egl. Wall .• 2e Série, T . 11, 
p. 205 s.s .. 

2) Zie boven. blz. 197. Reeds in 1612 hadden de Staten bepaald dat men zou omzien naar 
een professor "qui , connaissant à fond la langue française pourrait aussi remplir les fonctions 
de pasteur français;" verg . H . D. Guyot, l.c., p. 217. 

3) Effigies. p. 153. La Haye moest, volgens besluit van den kerkeraad, 's Zondagmorgens 
zijn preekdienst houden van 8 tot 9 uur; verg. H. D . Guyot, I.c" p. 220. Schoock schreef 
echter aan Voetius (24 Mei 1643) : Praeterita hebdomada Curatores quos pudendis blanditiis 
demulcere studet, eum ad se vocarunt, volueruntque ei honoris ergo deferre, ut semper die 
dominico ante prandium concionem haberet, quod ipse per fictam modestiam recusavit; 
verg. P . Voet, Pietas in parentem. p. LXXVI. 

4) Verg. Maresius, Lingua abort .• 1646, p. 78. Hij voegt aan deze mededeeling toe : cum 
ipse vocatione Provinciali ius habeam et E vangelium annunciandi et Sacramenta admini
strandi in T emplo Academico. Het tractement werd dan ook betaald uit de P9st der 
A cademiae salaria. voorkomende in de rentmeesters-rekening, verg. H. O . Feith. Rede
voering, Aant. blz. 53. 

5) Maresius klaagde in den senaat "de inordinata irruptione popelli in Templum Acade
micum, concione pomeridiana Gallica nondum finita;" verg. Acta Sen. A cad. , 14 Jan. 1647. 

C) Effigies, p. 153. Zie ook Colleg. theolog., 1662, p. lIl . 
7) V erg. H . D . Guyot, l.c., p. 224 (Res. , 9 Nov. 1652) . Deze benoeming schijnt vooral 

bevorderd te zijn door den secretaris Gerardus ten Berge, die geregeld de Fransche kerke-
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bedrag als zijn voorganger zou ontvangen. 8) Thans heeft Maresius ook den 
kerkeraad verzocht, om hem op dezelfde wijze als La Haye in het consistorie 
op te nemen . Dit verzoek, uit zijn naam door den praeses Albertus Thomae 
mondeling overgebracht , werd met blijdschap vernomen. Een gunstige be
slissing volgde, welke door den praeses en Os Emmius aan Maresius zou 
worden meegedeeld. 9 ) Den 8sten December 1652 verscheen Maresius voor 
het eerst ter vergadering "met publique ende particuliere congratulatie, ende 
heeft daerop behoorlijcke sessie genomen." 10) 

Nog bij het leven van La Haye was, op gezag der Curatoren, als coadjutor 
in den predikdienst aan Maresius toegewezen diens zoon Henry. 11) Deze 
werd, na afgelegd examen, 12 ) den 2den Augustus 1652 daartoe geordend. 13) 

Maar nog in hetzelfde jaar werd Henry Desmarets door den landgraaf van 
Hessen als Fransch predikant beroepen, zoodat zijn hulpdiensten te Gronin
gen een zeer tijdelijk karakter hebben gehad. 14 ) Na zijn vertrek heeft Ma
resius het niet noodig geacht, opnieuw naar een coadjutor om te zien . 15) 

Ook de aanwijzing van zijn volgenden zoon, Daniel. tot tweeden predikant, 
welke in 1656 plaats vond, heeft voor Maresius geen vermindering van werk
zaamheden gebracht: want na een half jaar verliet ook deze Groningen. 16 ) 

Eerst 17) den 14den Februari 1658 heeft Maresius in Ludovicus Wolzogen 
een volle kracht naast zich gekregen. 18 ) 

Dit tijdstip heeft Maresius blijkbaar gunstig geoordeeld om weer eens 

diensten bezocht. W ellicht heeft daarbij ook meegeteld de overweging, dat men Maresius. 
in verband met beroepingen van elders. op deze manier sterker aan Groningen wilde binden; 
verg. Maresius. Apol. No viss. pro Aug .• 1654. Epist. Dedicatoria. 

8) La Haye was beroepen op een tractement van f 500. welk bedrag later was verhoogd 
tot f 1016; verg. Guyot. l.c .• p. 219. 221. 

9) Acta Cons .• 21 Nov. 1652. art. 3 (Arch. Kerkeraad Ned. Herv. Gem. v. Gron.). 
10) Acta Cons .. 8 Dec. 1652. art. 1. 
11) Verg. Acta theol. tac .• 21 Juli 1652. 
12 ) A cta theol. tac .• 26 Juli 1652. Maresius. die decaan was. werd bij deze gelegenheid 

vervangen door Widmar. 
13) A cta theol. [ac .. 2 Aug . 1652. Hij preekte over Ef. I: 3 .. in frequenti corona audi

torum." De handoplegging geschiedde door Widmar en den deputaat der synode Albertus 
Thomae. gezamenlijk. 

14) Verg. E[tigies. p. 153. 
15) Maresius geeft meer dan eens de verzekering dat zijn academische arbeid geen schade 

heeft geleden door zijn ministerium in de Fransche kerk; verg . Senio Sacr. Dissert .• 1653. 
Dedica tio; Apol. novissima pro Aug .. 1654. D edicatio. - In lateren tijd heeft hij de combi
natie van de ambten van hoogleeraar en predikant afgeraden. tenzij dat de persoon in 
kwestie alleen behoeft te preeken en hij van den pastoralen arbeid is ontheven doordat een 
andere predikant dezen arbeid waarneemt; verg. Syst. the%g .• 1673. p. 866. 

16) Daniel Desmarets werd den 6den Maart 1656 door de Staten benoemd; terwijl reeds 
op den 31sten Oct. daarna het beroep naar M iddelburg volgde; verg . H . D . Guyot. l.c .• 
p. 226. Lid van den kerkeraad was hij niet; verg Acta Cons .• 9 Nov. 1656, art. 5. 

17) Op voorslag van burgemeester Louwens heeft de vroedschap reeds terstond aan de 
Cura toren verzocht. dat zij bij Gedeputeerde Staten zouden aandringen om in plaats van 
Daniel M aresius een nieuwen predikant te benoemen; verg. R.esol.. 22 Nov. 1656. 

18) Wolzogen werd reeds den 8sten Aug. 1657 benoemd; verg. Guyot. l.c., p. 227; maar 
doordat hij in Frankrijk was. kon het peremptoir examen pas den l3den Februari 1658. en 
de ordening en handoplegging den dag daarna. plaats vinden; verg . Acta theol. tac .. 
6. 14 Febr. 1658. Hij was den 27sten Dec. 1653 te G roningen praeparatoir geëxamineerd. 
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pogingen aan te wenden tot vorming eener zelfstandige Waalsche ge
meente. 19) De kerkeraad had hier echter in het geheel geen ooren naar, 
zoodat de toestand bij het oude bleef. 20 ) Ook Wolzogen werd als lid van 
den kerkeraad toegelaten, doch niet dan nadat hij en Maresius beiden een 
verklaring hadden onderteekend, waarin zij beloofden dat zij niet zouden 
deelnemen aan de eventueele verkiezing en beroeping van Nederlandsche 
predikanten , dat zij geen aspiraties zouden toonen naar het ambt van praeses 
of scriba of naar afvaardiging ter synode , en dat zij zich naar de Kerken
ordening der stad zouden schi~ken. 21 ) 

Tegelijkertijd was er in het consistorie een besluit gevallen, om "met de 
soetste ende beste middelen daernae te trachten" dat de beroeping van 
Fransche predikanten voortaan meer kerkelijk zou geschieden. Eenig resultaat 
heeft men met dit streven wel bereikt. Want nadat aan het einde van 1662 
Wolzogen naar Middelburg was vertrokken, 22) werd zijn opvolger, Jacobus 
Burlion , wel weer door Gedeputeerde Staten beroepen, 23) doch zijn be
vestiging in het ambt vond eerst plaats nadat zijn naam driemaal aan de 
gemeente was afgekondigd. 24) Ook hij kreeg, na onderteekening der boven
bedoelde acte, zitting in den kerkeraad. Met dezen Burlion heeft Maresius 
tot het einde zijns levens samengewerkt. 25 ) 

Veel vrijheid van beweging in het verrichten van kerkelijke handelingen 
bezaten de Fransche predikanten niet. Het was reeds heel wat, toen zij in 
1661 gedaan wisten te krijgen, dat zij aan studenten, "dewelcke sich aen de 
Fransche vergaederingen houden, ende also den beijden Predigern in die 
tale bekent zijn," gemeenschappelijk een kerkelijke attestatie mochten af
geven. Dit recht bezaten ook de overige predikanten; en het mocht alleen in 
spoedgevallen worden gebruikt. 26) En toen het eens voorviel. dat Maresius 
in de Fransche kerk een huwelijk had bevestigd, werd de zaak aanstonds in 
het consistorie ter tafel gebracht. 27) Men legde zich echter neer bij Maresius' 

19) Ook in 1655 heeft Maresius. door bemiddeling van de Waa1sche synode een poging 
daartoe aangewend; verg. Guyot. l.c., p. 224. Zie Livre Syn. I. p. 536. 

20) A cta Consist. , 9 Mei 1658, art. 2. Zie Guyot. l.c., p. 224 S . . 

21) Acta Consist., 31 Oct. 1658. art. 2. De scriba en Prof. Widmar. die ouderling was, 
zouden dit besluit bekendmaken. Zie Guyot. l.c. , p. 227. 

22) Verg. Guyot. l.c., p. 228. Maresius schreef. op verzoek van den kerkeraad. een 
attestatie voor Wolzogen in het Fransch, en beantwoordde tevens het schrijven van den 
Middelburg schen kerkeraad in het Latijn; verg. Acta Consist., 10 Dec. 1662. art. 5. Volgens 
Coccejus moet de onderlinge verhouding der collega 's niet steeds even voorbeeldig geweest 
zijn; verg . Coccejus aan Fr. Burmannus, 16 Maart 1664 (Opera Anekd., 11, fol. 740) : Cum 
D. Maresio non admodum bene ei (Sc. Wolzogen) convenit. Quod fere commune habet cum 
caeteris Collegis olim suis. Zie ook Sepp. Godg. Onderw., 11. blz. 345. 

23) Verg . Guyot. l.c., p. 228 (19 Jan. 1663). 
24) Acta theol. tac., fol. 83 s .. Hij werd geëxamineerd den 29sten Jan.; hield zijn propositie 

op Zondag 1 Februari in de Academiekerk. terwijl de bevestiging plaats vond op 22 Februari 
door Maresius. De opgave bij Guyot is niet juist. 

25) In 1666 bepaalden de Staten. dat. bij het sterven van één hunner. diens plaats niet 
weer zou worden vervuld ; verg. Guyot. l.c., p. 229. 

26) Acta Consist., 31 Maart 1661. Zie Guyot. l.c., p. 225. 
27) Acta Consist., 29 April 1666. art. 7. In deze vergadering waren beide Fransche predi

kanten afwezig . 
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verzekering dat een dergelijke plechtigheid daar hoogstzelden voorkwam. en 
dan nog maar alleen als het gold personen. die de Nederlandsche taal niet 
machtig waren. 28) Wel werd regelmatig om de drie maanden het Avond
maal in de Academiekerk bediend. 29) 

Bij uitzondering heeft Maresius in den kerkeraad een zaak met betrekking 
tot zijn gemeenteleden ter sprake gebracht. 30) Vaak schijnt hij in de kerke
raadsvergaderingen ontbroken te hebben. Hoofdzaak van zijn werk is stellig 
het preeken geweest. En het is vanwege dezen arbeid dat hij vooral waardeering 
heeft gevonden. Volgens zijn eigen mededeeling is zijn aanstelling als predikant 
in 1652 tot voldoening en tot vreugde van alle welgezinden en overeenkomstig 
den wensch der gansche kerk geschied. 31) Verscheidene professoren en aan
zienlijken der stad. zooals de professoren J. Borgesius 32) en A. Deusing en 
de syndicus Gerardus ten Berge. 33) waren gewoon bij hem te kerken. 

Het is niet mogelijk. ons omtrent Maresius' preeken een welgefundeerd 
oordeel te vormen. Zelf heeft hij geen predikaties in het licht gezonden. De 
eenige preek uit dezen tijd. die. buiten zijn voorkennis. te Parijs werd uit
gegeven. 34) geeft den indruk van kanselwelsprekendheid. terwijl de inhoud 
er van tegelijk treft door degelijkheid en door een nauwe aansluiting 
bij de Heilige Schrift. 35 ) 

De predikant H. D. Guyot. die twee eeuwen later de Waalsche kerk 
van Groningen zou dienen. heeft Maresius in zijn hoedanigheid van predikant 
gekenschetst als .. actif, capable et fort peu maniable." 36 ) 

2 - In contact met de Waalsche Synode. 

Maresius was sedert hij te Groningen woonde. geen lid meer van een 
Waalsche synode. 37) Wel had deze Synode er indertijd bij de Curatoren 

28) Acta Consist .• 27 Mei 1666. art. 12. Zie Guyot. l.c .• p. 229. 
29) Dit gebeurde op den derden Zondag. nadat op de beide voorafgaande Zondagen in de 

twee grootste kerken het Avondmaal was bediend; verg. Maresius in zijn betoog voor Gedep. 
Staten van Friesland, 3 Sept. ) 657 (Resol. et lettres interessantes touch. I' erection de I' Egl. 
Franc. à Leuwaerden. fol. 54 S.s.; Bibl. Wali.. Leiden). 

30) De dansmeester Antoni de la Conte. die van het Avondmaal was afgehouden. verzocht 
weer toelating; Maresius bracht dit verzoek over. maar het werd door den kerke raad af
geslagen, tenzij hij zijn beroep wilde laten varen; verg. A cta Consist .• 9 Maart 1653. art. 9. 
Maresius bracht verder het geval van een zekeren student. Silvius geheeten. die met een 
meisje vleeschelijke gemeenschap had gehad. ter sprake; verg. Acta Consist .• 6 Dec. 1654. 
art. 7; 13 Dec. 1654. art. 1. Overigens was het aantal Walen uiterst gering. volgens Mare
sius in zijn betoog voor Ged. Staten (als in de vorige noot). 

31) Verg. Maresius. Apol. noviss. pro Aug .• 1654. Dedicatio. 
32) Verg. Mart. Schoock. Oratio [uno in J. Borgesium. p. 51. Hij vertelt. dat Borgesius ge

regeld de Academiekerk bezocht vooral .. quod divina Suada GaJlicani cothurni. qua summopere 
pollere judicabat Incomparabilem ac Venerandum D. Samuelem Maresium. mirifice eum 
afficeret." 

33) Zie boven. blz. 229. noot 7. 
34) Sermon sur Ie Pseaume V. vers. 8. 1660; zie mijn lijst. or 86. 
35) Zie G. Cohen. Ecrivains franç .• p. 310. die. sprekende over de kanselwelsprekendheid 

der groote réfugié's. zegt: c 'est à Rivet et à Des Marets qu'il faut. en partie. en faire remon
ter J'origine. Zie ook H. J. Honders. Andr. Rivetus. blz. 147 V .V .• 

36) Verg . l.c .• p. 231. 
37) Verg . Maresius. Epicr. theo/og .• 1658. p. CIII. 
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op aangedrongen dat zij David de La Haye zouden vergunnen geregeld 
de synodes, althans éénmaal per jaar, bij te wonen. 38) Maar nadat men 
aan dit verzoek in 1620 inderdaad had voldaan , 39 ) is deze vergunning later 
niet weer verleend. Tusschen de Fransche predikanten te Groningen en de 
Waalsche synode bestond geen officieele band. 

Gedurende de eerste jaren laat zich ook niets bemerken van eenig contact , 
dat door Maresius met de Waalsche synode of door deze met hem ge~ 
zocht werd. In dezen toestand is pas wijziging gekomen , nadat zijn zoon 
Henry als Waalsch predikant te 's Hertogenbosch was beroepen . Toen heeft 
hij in een schrijven aan de synode zijn groote blijdschap over dit beroep 
uitgesproken, en haar tegelijk de verzekering gegeven van zijn volle bereid
heid om haar te dienen. 40) Wij hebben ook gezien dat hij, een paar jaar 
daarna, de hulp der synode heeft ingeroepen om te Groningen een zelf
standige Waalsche gemeente gevestigd te krijgen. 41) Dan breekt ook het 
oogenblik aan, dat de synode op zijn diensten een beroep gaat doen. Want 
het is krachtens haar opdracht, dat hij aan het eind der vijftiger jaren een 
gewichtig aandeel heeft genomen in de institueering eener Waalsche gemeen
te te Leeuwarden . 42) 

Deze zaak werd op de synode van Breda (April 1657) ter sprake 
gebracht. Aan den Middelburgschen predikant Jean Ie Long droeg de 
synode toen op, dat hij voor het genoemde doel de medewerking van Ma
resius zou vragen " seIon la cognoissance qu 'il peut avoir de ceux qui peuvent 
l'avancer. " 4 3 ) Maresius heeft zich bereidwillig naar de Friesche hoofdstad 
begeven, alwaar hij den 3den September ter vergadering van Gedeputeerde 
Staten verscheen, 44 ) om voor deze Heeren in het Latijn te deduceeren " hoe 
dienstich , eerlijck ende profijtelijck het soude zijn voor dese provintie ," als 
er een Fransche kerk kon worden opgericht. 45 ) Niet minder dan op tien 
onderscheidene gronden wist hij het belang er van te bepleiten. Hij wees 
er op, hoe de Staten van Friesland reeds vroeger in die richting waren werk-

3S) Verg. Livre Syn . I, p . 278 s .. 
39) Verg. Livre Syn. I. p. 284. 
40) Verg. Maresius aan de Waalsche syn. van Den Haag, 25 April 1653 (zie Bijl. 111102) . 

Henry Desmarets werd uit KasseI naar 's Hertogenbosch beroepen. 
41) Zie boven, blz. 231. noot 19. 
42) Ik verwijs naar de volgende bronnen: Livre des R,eso/utions consistoriales de rEgio 

Wal/. de Leeu warden; en R,ésolutions et lettres interressantes touchantes la fondation et 
/'érection de rEgI. Franc. à Leuwaerden, 1653-1662 (par Kutsch) ; beide berustende in de 
Bib/. Wal/" Leiden . Voorts E. H . Bergsma, Korte Historie der Walsche gemeente en kerken
raad binnen Leeuwarden van 1653 tot 1788 (handschrift in Bibl. W al/., Leiden); en W. Meyer, 
L'Egl. W a/Ionne de L eeuwarden, in: Bull. de la Comm. pour rHist. des Egl. Wall., 2e S ., 
t . lI , p. 75 s.s .. Bergsma is niet steeds nauwkeurig. 

43 ) Verg . Livre Syn . I, p . 549. De zaak werd aan de orde gesteld door de kerk van 
Middelburg , die toen juist Daniel des Mare ts als predikant had gekregen; verg. boven, 
blz. 230, noot 16. Le Long was een neef van Ma resius. Ook beval men de zaak bij de kerk 
van Kampen, de meest genabuurde kerk, aan. 

44) Maresius was afwezig in de senaatsvergaderingen van 31 Aug ., 2 en 3 Sept., aanwezig 
-1 Sept. ; verg. A cta S en. A cad. 

45) Verg. R,éso/. et Icttres interessantes, fol. 48 s.s .. Op fol. 545.5. is opgenomen: Dni Profs. 
M aresii M emoriaIe. 
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zaam geweest; 46) dat Friesland de eenige provincie was. welke nog geen 
Waalsche kerk had. en dat door de oprichting allicht velen uit de Zuidelijke 
Nederlanden hier een toevluchtsoord zoude~ zoeken; 47) dat er trouwens 
al sommige Fransche en Waalsche families woonden; 48) dat het in het 
belang zou zijn van de vreemdelingen. die de stad bezochten. alsmede van 
de kinderen der aanzienlijken. die gemakkelijker hun Fransch zouden leeren 
of onderhouden; dat de Waalsche kerken. ten tijde van het schisma der 
Remonstranten. als een anker voor de slingerende republiek waren geweest; 
en dat deze verscheidenheid van cultus een verrijking van den godsdienst be
teekende. Ook liet Maresius niet na in het licht te stellen. dat het plan 
heel goed voor verwezenlijking vatbaar was. Men zou een professor uit 
Franeker. precies als dit met Schotanus het geval was. 49) kunnen aan
stellen. Deze zou dan elken Zaterdag naar Leeuwarden moeten reizen. om 
daar des Zondags eenmaal. of misschien zelfs tweemaal. te preeken. Een 
dergelijke oplossing zou aan alle kanten profijt opleveren. 50 ) Mocht men 
echter een afzonderlijken predikant begeeren. dan diende het reeds vroeger 
daarvoor uitgetrokken bedrag 51) verhoogd te worden . In dat geval zou men 
de zaken voorloopig op gelijksoortige wijze als te Groningen kunnen regelen. 
Wat voorts het bezwaar van de kosten betrof. de Staten zouden van elke 
Fransche compagnie ter harer repartitie een bepaald bedrag voor dit doel 
kunnen reserveeren; 52) op die manier kreeg men een behoorlijk tractement 
beschikbaar. 

Het College van Gedeputeerde Staten schortte de zaak echter voorloopig 
op. na Maresius "voor sijn goede officie ende aengenoomene moeijte" be
dankt te hebben. Later volgde een principieele beslissing in gunstigen zin. 53) 

terwijl de kwestie voor het overige in handen van een commissie werd ge
steld. welke in last had ook met Maresius overleg te plegen. 54) Tegenwer-

46) In 1653. toen Alex. Morus tot professor te Franeker werd beroepen. had men aan 
dezen tevens willen opdragen om te Leeuwarden. eens in de veertien dagen. te preeken in 
het Franseh. Bij Honders. Andr. Rivetus. blz. 166. is reeds in de dertiger jaren sprake van 
de stichting eener Fransche gemeente. Meer dan pogingen om tot stichting er van te ge
raken. zullen dat echter niet zijn geweest. 

47) Cum in provinciis Belgii , juris Hispanici. plurimi sint, in suis conscientiis oppressi. nee 
omnes possint in HolJandiam se recipere, ubi carius vivitur interest ipsis ubique erigi vexillum 
ad quod confugiant .... 

48) Genoemd worden 20 Waalsche en 6 Fransche families . 
49) Bedoeld wordt Christianus Schotanus. die toen te Franeker. behalve hoogleeraar. ook 

predikant was; verg. N. Ned. BioBr. Woord. V. kol. 700. 
50) Maresius noemde o.a. de mogelijkheid, dat de bedoelde hoogleeraar. over enkele jaren, 

tevens dienst zou kunnen doen "in provincia ephoriae et institutionis junioris Principis"; 
zooals Rivet eertijds en Trigland thans bij het huis van Oranje. 

51) Dit bedrag was 600 gulden. "qui - zegt Maresius - nuIJi homini alen do sufficere 
possint." 

52) In oorlogstijd bracht men op dezelfde manier ook het tractement voor den legerpredikant 
bij elkaar. H et bedrag, dat Maresius aangaf was voor elke compagnie: unius militis stipendia 
annua. 

53) R esol. et lettres interessantes. fol. 74 (28 Nov. 1657) . 
54) Aldaar. fol. 80 (19 Dec. 1657). Maresius zou op 'slands kosten naar Leeuwarden 

mogen "beschreven" worden. 
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king van de zijde des kerkeraads is oorzaak geweest, dat pas op den 11 den 
December 1658 het rapport der commissie werd ingediend bij Gedeputeerde 
Staten. 55) Maresius had intusschen aan de synode van Dordrecht (April 
1658) verslag gedaan van zijn arbeid in dezen ; deze vergadering had hem 
dank gebracht, en hem opnieuw verzocht toch te willen bewerken dat de 
nieuwe kerk terstond bij haar oprichting in het verband met de synode zou 
worden opgenomen. 56) Veel nieuws had hij ook aan de volgende synode, 
die van Vlissingen (Sept. 1658), niet kunnen rapporteeren: de Friesche 
heeren hadden hem niet geraadpleegd; hij achtte het een delicate kwestie, 
waarin met voorzichtigheid moest gehandeld worden; hij zou echter, waar 
mogelijk , in de gewenschte richting arbeiden. 57) Deze synode heeft toen 
haar invloed aangewend om de zaak bespoedigd te krijgen. 58 ) Dit heeft 
er stellig toe bijgedragen, dat eindelijk door de bedoelde commissie der Staten 
een gunstig resultaat werd bereikt, 59) 

Gevolg van alle verhandelingen was dat. na een vergeefsche beroeping, 60) 

Joseph Pithoys als predikant werd aangewezen. 61) De synode van Gouda 
(April 1659) . aan welke de Gedeputeerde Staten zelf de zaak voordroegen, 
heeft toen naast Jean Jacob du Bois van Utrecht en Claude Benjamin Char
pentier van Kampen. uit waardeering voor zijn arbeid, ook Maresius ver
zocht om zich naar Leeuwarden te begeven tot het volbrengen der voorbe
reidende werkzaamheden. Maresius zou den nieuwen predikant in zijn ambt 
mogen bevestigen. 62) Aan den avond van den 26sten Mei 1659 zijn deze 
deputaten vervolgens in Frieslands hoofdstad gearriveerd, waar zij zich 
terstond van de goedkeuring der Gedeputeerde Staten hebben overtuigd. 
Den volgenden dag hebben zij met Pithoys ten huize van den secretaris Viersen 
vergaderd, en na aanroeping van den heiligen naam Gods ouderlingen en 
diakenen verkozen. 63) Zondag den 29sten Mei heeft Maresius den eersten 
Waalschen predikant te Leeuwarden in diens ambt bevestigd, terwijl deze 
zelf des namiddags de kerkeraadsleden bevestigde. 64 ) 

55) Aldaar, fol. 88 VOo 

50) Verg . Livre Syn. I. p. 555. 
57) Verg . Maresius aan de synode van Vlissingen, 20 Aug. 1658 (zie Bijl. III 112). 
58) Verg. Livre Syn . I, p. 559. De kerk van Kampen, welke tot dusver verzuimd had zich 

met Maresius in verbinding te stellen, zou aan dezen schrijven. Voorts zou de predika nt van 
Breda, Anthoine Hulsius, de zaak bij prins Willem aanhangig maken, wanneer deze te Turn
hout vertoefde. 

5n) Uit het rapport blijkt dat de commissie "met overroeping" van Prof. Maresius een drie
tal had geformeerd, dat bestond uit Daniel Maresius, Antoine Clement en Louis Wol zog en. 
H et tractement zou, naar het voorstel der Commissie, 1000 gulden bedragen. 

60) 8 Jan. 1659 was, na communicatie met de leden der kerk en op recommandatie van 
stadhouder Willem Frederik, als predikant beroepen Louis Wolzogen, die echter den 22sten 
Januari bedankte; verg. E. H . Bergsma, Korte Historie, blz. 16. 

61) Zie over hem: Maresius aan de synode Vlissingen, 20 Aug. 1658. Pithoys was predi
kant te St Menges en professor in de philosophie te Sedan. 

62) Verg. Livre Syn. I. p. 564. Het bericht der approbatie was op den 26sten April ge
dateerd; verg. E. H. Bergsma, Korte historie, blz. 27. 

63) V erg. Dvre des R esol. consistoriales. fol. 6, 7. 
64 ) V erg . Livre des R esol. consist., fol. 8. Aldus werd den dag te voren afgesproken, on

danks den tegenstand van den Nederlandschen kerkeraad. Aan dezen kerkeraad zou Maresius 
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De Waalsche synode had daarmee haar doel bereikt. De synode van 
Nijmegen (Sept. 1659) heeft Maresius dan ook ten zeerste bedankt voor den 
heiligen ijver, de prudentie en het onvergelijkelijk beleid, w elke hij in deze 
zaak aan den dag had gelegd. 65) De synode beval de pas~gevormde kerk 
in Maresius ' bijzondere zorg en liefde aan. D a t deze voor het in hem ge~ 

stelde vertrouwen niet ongevoelig was, bleek wel daaruit dat hij , toen de 
synode in Augustus 1660 te Leeuwarden samenkwam, haar bijwoonde. 66 ) 

Dit is , gedurende zijn verblijf te Groningen , de eerste maal geweest, dat 
Maresius de Waalsche synode bezocht. Het is daarna ook niet weer voor~ 
gevallen. Wel heeft hij in 1662 nog een schrijven gericht aan de synode te 
Kampen, om de belangen van de kerk en de Academie te Die in Dauphiné 
bij haar te bepleiten , 67) gelijk hij dit ook reeds in 1658 bij de synode van 
Vlissingen had gedaan. 68) Uit het antwoord dat de synode hem zond, spreekt 
de hooge achting , welke men hem om zijn persoon en zijn arbeid toe~ 

droeg . 69 ) Doch van een bepaald contact tusschen de Waalsche kerken en 
Maresius is in de latere jaren geen sprake meer geweest. 

3 ~ De relatie tot de Provinciale Synode. 

Nog in een derde opzicht is Maresius in dienst der Kerk werkzaam ge~ 

weest , doordat hij als hoogleeraar in een bepaalde relatie stond tot de Pro~ 

vinciale Synode der Nederlandsche kerken. 
In Groningen bestond namelij k de gewoonte, dat de leden der Theologische 

Faculteit tot de vergaderingen der synode werden uitgenoodigd , om haar 
van advies te dienen. In deze kwaliteit heeft Maresius ze dan ook meermalen 
bijgew oond. Gedurende den eersten tijd gebeurde dit vrijwel jaarlijks. Want 
wel was reeds in 1634 het besluit genomen dat slechts één der hoogleeraren 
zou geïnviteerd worden . 70 ) Maar dit besluit schijnt op een of andere wijze 
in het vergeetboek geraa kt te zijn , 71 ) zoodat Maresius, haast direct na zijn 

een missive richten, terwijl de beide a ndere deputaten met de predika nten zouden saam
spreken. M aresius moest direct na de bevestiging ve rtrekken "pour d~s affaires pressees". 
De N ederl. kerke raad sprak echter in een brief aa n den prins (1 6 Sept.) van "onfatsoen
Iyck bedrijff van den H eere Professor M aresius cum sociis"; verg. R esol. et lettres interess., 
fol. 200 voo Z ie ook Livre Syn. 1. p. 570. 

65 ) Verg. de Waalsche synode aan Maresius, 8 Sept. 1659 (Livre des A ctes B, fol. 40 vO; 
Bibl. Wall., L eiden) . D e synode verzekert verder: Vostre nom sera tousjours venerabie au 
milieu de nos Eglises qui conserveront .... Ia douce memoire de tout Ie bien et de J'honneur 
que vostre sainte amitié leur procure de toutes occurences. Zie ook Livre S y n. I, p. 570 S .. 

66) Verg. Livre S yn. I, p . 579. 
67) Verg. Maresius aan de Waalsche syn. van Campen, 26 Apr./6 M ei 1662 (zie Bijl. 

111 118 ) . Hij wilde dat men een fonds van 8 à IQ duizend francs zou samenbrengen, opdat 
daaruit 2 professoren zouden onderhouden worden aan bovengenoemde A cademie, welke 
vas thield aan " nostre ancienne et constante traditive". 

6 ) V erg. Maresius aan de Waalsche syn. van Vlissingen, 10/20 Aug . 1658 (zie Bij l. 
III 112). 

G9) V erg. de Waalsche syn. van Cam pen aan M aresius, 13/3 Mei 1662 (zie Bijl. III 120) . 
70 ) A cta Syn. Gmn., 1633, art. 21 ; 1634, art . 13. 
71) H et is mogelijk, dat de practijk gedurende vele jaren , dat er n.1. toch slechts één hoog

leeraar placht aanwezig te zijn, tot dit vergeten heeft medegewerkt. Gomarus schijnt op het 
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aankomst te Groningen. in 1643 tezamen met Hendr. Alting ter synode 
verscheen. 72) Ook in de eerstvolgende jaren is over deze zaak geen kwestie 
gerezen . 73 ) totdat de synode in 1648 plotseling besloot om voortaan slechts 
één der drie hoogleeraren uit te noodigen. 74) 

Wumkes meent. dat de oorzaak van dit besluit moet gezocht worden in 
de twisten tusschen de hoogleeraren. en dat de synode heeft willen vermijden 
dat er in haar vergadering strijd zou ontstaan. 75) Maar met deze veronder~ 
stelling kan ik niet meegaan. Want ten eerste leefden de theologische pro
fessoren toen niet met elkander in twist. Er bestond integendeel tusschen 
Maresius. Widmar en Pasar een uitstekende verstandhouding; 76) en ook 
ten aanzien van deze kwestie hebben zij tegenover de synode één lijn ge
trokken. 77) In de tweede plaats wordt in de Acta der synode zelf ook 
nergens een dergelijke grond aangevoerd. als Wumkes vermeldt. De synode 
heeft. toen de Gedeputeerde Staten bij haar informeerden naar deze handel~ 
wijze. hen eenvoudig verwezen naar de vroegere besluiten . welke ook geheel 
overeenkomstig de resolutie van den Landdag van 1634 waren. 78) Natuurlijk 
moet er voor de synode wel een aanleiding zijn geweest. om juist op dat tijd
stip tot de bedoelde beslissing te geraken. In de bronnen vind ik die aan~ 
leiding niet vermeld. Maar ik acht het heel wel mogelijk. dat men. in verband 
met de twisten tusschen Maresius en Voetius . den eerstgenoemde liever niet 
op de synode wilde ontmoeten als adviseur. Dit is te meer waarschijnlijk. 
omdat. gelijk ons nog nader blijken zal uit de geschiedenis dier twisten. juist 
in den loop van dat jaar de synode van Groningen zich daarmee ging 
bemoeien. 

Hoe het zij. nog tijdens de zittingen der synode brachten de professoren 
hun bezwaren in . Maresius stuurde een missive. in welke hij het recht om 
zitting te nemen . krachtig sustineerde . 79) Ook van de zijde der Gedeputeerde 
Staten kregen de klagers steun. Maar niets mocht baten; de synode hand
haafde haar eens genomen besluit. 80) 

De zaak werd door de Faculteit vrij hoog opgenomen. terwijl de deputaten 

bezoeken der synodes niet bijzonder belust geweest te zijn; verg. Van Itterzon. Gomarus. 
blz. 311 v .. 

72) Verg. Acta Syn. Gron., 1643. art. 30. Maresius verscheen in den loop der synode. op 
den 4den Mei. ter verg adering. alwaar hij door den praeses Wesselus Emmius "zeer vriende
lick" werd ontvangen. 

73) In 1644 schijnt geen hoogleeraar aanwezig geweest te zijn. In 1645 verscheen Maresius 
alleen; in 1646 tezamen met Pasor. terwijl in 1647 geen vergadering werd gehouden "ob 
dissensiones inter Proceres hui us Provinciae." 

"1) Acta Syn. Gron .• 1648. art. 23. 
75) Verg. G. A. Wumkes. De Geref. kerk in de Ommel .• blz. 112. 
76) Zie boven, blz. 206. 
77) Verg. Acta theo!. tac. , 1 Mei 1648. 
78) Wel is er sprake van. dat indien de professoren tegen deze resolutie .. tot on ruste van 

de kercken ijets attentieren" mochten. deputaten dan bij den eerstvolgenden Landdag zullen 
aanhouden dat deze wilde believen "het welvaren ende gemiene ruste van Gods kercke helpen 
maintenieren"; verg. Acta S yn. Gron.. 1648. art. 41. 

79) Verg . Acta Syn. Gron .. 1648. art. 50. Maresius wilde "ex jure et more" zitting nemen ; 
maar de synode vond dit "ongefondeerd" . hetgeen aan Maresius schriftelijk werd bericht. 

~O ) V erg. A cta Syn. Gron .. 1648. a rt. 41. 47. 53. 
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der synode hun best hebben gedaan om haar tot rust te brengen , waartoe zij 
zelfs den bijstand der Curatoren hebben ingeroepen. 81 ) Toen de hoog~ 
leeraren echter gingen inzien, dat de synode de historie aan haar zijde had , 
en het dus niet zou baten hun standpunt langer te handhaven, verlangden 
zij , dat de beslissing over de keuze van den afgevaardigde aan de Faculteit 
zou verblijven . Hoewel de deputaten hiernaar wel oaren hadden , weigerde 
de eerstvolgende synode op deze voorwaarde in te gaan ; wat tot gevolg 
heeft gehad, dat geen der hoogleeraren in 1649 ter synode compareerde. 82 ) 

In 1650 heeft de synode echter water in den wijn gedaan, en heeft zij de 
"optie" van den afgevaardigde aan de Faculteit overgelaten; zij deed zulks 
"tot onderhouding van goede vriendschap". 83 ) 

Sedert dit jaar heeft regelmatig één der hoogleeraren de vergaderingen 
der synode bijgewoond. Aanvankelijk heeft Maresius nog een afwijzende hou~ 
ding aangenomen, zoodat hij in 1650 aan den wensch zijner collega's, die 
er bij hem op aandrongen om te gaan, beslist weigerde te voldoen, 84) en 
het hun in 1651 slechts met groote moeite is gelukt om hem afgevaardigd 
te krijgen. 85 ) Maar daarna heeft Maresius zich bij de bestaande practijk 
neergelegd, 86) en zien wij ook hem van tijd tot tijd op de synode ver~ 
schijnen. 87) 

Welken invloed de professoren , en Maresius in het bijzonder, ter synode 
hebben uitgeoefend, blijkt uit de Acta niet. Wel werden hun tegenwoordig~ 
heid en hun adviezen door de vergadering ten zeerste op prijs gesteld. 88 ) 

81) V erg. Not. Dep. Syn. Gron. 1648/49, art. III (15 Juni). De deputaten vroegen dezen 
bijstand , opdat aan de vrijheid der kerk, waarvan de professoren zelf ook ledematen waren, 
geen afbreuk zou gedaan worden. Zie voor de houding der Faculteit: Acta theol. [ac., 27 Jan., 
26 Febr. 1649. 

82) Verg. A cta theol. {ac., 7, 9, 16, 17, 18, 21 Mei 1649. Pasor werd persoonlijk uit
genoodigd, maar sloeg, na overleg met zijn collega's, de uitnoodiging af. Z ie voor het stand
punt der synode : Acta Syn. Gron ., 1649, a rt . 6, 36. 

83) V erg. A cta Syn. Gron., 1650, art. 7; en Acta theol. {ac., 13, 14 Mei 1650. 
84) V erg . A cta theol. [ac. , 13, 14 Mei 1650. 
85) V erg. A cta theol. [ac., 22 April 1651. 
86 ) Zie Syst. theolog., 1673, p. 866. 
87) In het geheel heeft Maresius de synode elfmaal bijgewoond, n.1. in de jaren 1643, 1645, 

1646, 1651, 1655, 1657, 1658, 1659, 1662, 1665, 1671. De synode vergaderde beurtelings 
te Groningen en te Appingedam; op den tocht naar Appingedam was Maresius blijkbaar 
niet erg belust. Want in 1665 teekende hij aan, dat Widmar de beide volgende synodes zou 
moeten bijwonen "imo et tertiae Dammonensi si voluerit, cum si me calculus non falIit , videar 
semel amplius quam ipse interfuisse synodo Damrnonensi;" verg. A cta theol. {ac., 24 April 
1665. - Toen Maresius voor de synode van 1672 door de deputaten werd uitgenoodigd. 
verontschuldigde hij zich wegens zijn hoog en leeftijd ; verg . Not. D ep. Syn. Gron. 1671/72, 
art. 94, 96. Onjuist is dus de veronderstelling van Balth. Bekker (De[ensio justa et necess., 
p. 19) dat M aresius in dat jaar, tegen eigen verwachting in, nie t ter synode kwam. Hij 
heeft het zelf niet gewild. 

88 ) Dit blijkt uit de in 1649 en 1650 aangewende pogingen, om een hoogleeraar ter synode 
te krijgen. In 1651 verklaarden de deputaten zelfs tegenover den decaan Widma r, "nemi
nem eorum se excipere. unumquemque qui adfuturus sit, gratum fore "; verg. Acta theol. tac. , 
16 April 1651. In latere jaren ontvingen de professoren van t~voren de gravamina der classes, 
alsmede een exemplaar van de Acta. Dit schijnt voor het eerst gebeurd te zijn met de Acta 
van 1666; verg. Not. Dep. Syn. Gron. 1666/'67, a rt. 72. 
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De hoogleeraar bracht zijn stem uit direct nadat dit was gebeurd door den 
politieken commissaris. 89) 

Een paar maal is er tusschen Synode en Faculteit een kwestie gerezen. 
waarbij vooral Maresius werd betrokken. 90) In 1650 maakte de synodale 
deputaat Oving er bezwaar tegen. dat Hem. Am. Schrammius alleen door 
Professor Maresius met handoplegging tot zijn dienstwerk. waartoe hij was 
beroepen door den graaf van Tecklenburg . werd bevestigd. Maresius. die 
decaan was. betoogde toen dat de hoogleeraren ipso jure dit recht bezaten. 
en dat zij dit ook bij vroegere gelegenheden hadden uitgeoefend. 91) Hier
door werd ook niet op het recht der synode gepraejudiceerd. daar de candidaat 
niet bestemd was voor den dienst in de Nederlandsche kerken. 92 ) Boven
dien was die bevestiging in de kerk. volgens hem. niet zonder meer nood
zakelijk noch ook overal in gebruik. 93) Oving mocht protesteeren . de zaak 
ging door; hoogleeraren en curatoren waren het met elkander eens dat Oving 
ongelijk had met zijn protest. 94) De synode. welke op datzelfde tijdstip ver
gaderde. besliste toen dat deze handoplegging door de professoren voortaan 
alleen mocht gebeuren . wanneer daaraan tevens door haar deputaten werd 
deelgenomen. en dan nog uitsluitend als het personen raakte. die "buijten de 
kercken deser Landen" zouden dienen. 95) In het vervolg werd door de 
Faculteit naar dezen regel gehandeld. 96) 

Toen de synode er in 1658 haar bevreemding over uitsprak dat haar 
deputaten in de vaststelling eener nieuwe regeling voor de examens der 
alumni niet gekend waren. heeft Maresius van deze wetten ter synode zelf 
mededeeling gedaan. 97) 

Ook te Groningen heeft Maresius in rechtstreekschen dienst der Kerk 
allerlei werkzaamheden verricht. Zijn voornaamste bezigheid vond hij echter 
aan de Academie. waar hij vele goede arbeiders voor den wijngaard des Heeren 
mocht opleiden 98) en zoo indirect werkzaam was in dienst der Kerk. 

80) Verg. Maresius. Syst. the%g .• 1673. p . 866. 
90) H et verhandelde over de kwesties tusschen Maresius en Voetius breng ik in een ander 

verband ter sprake. 
91) Zoo was bijv. 17 Maart 1645 eveneens door Maresius geschied met Joh. Adam Metter

nach; verg. Acta theo/. [ac ., fol. 2. 
92) Alleen in een dergelijk geval was het ook vroeger geschied; bleven de beroepenen 

onder het toezicht van Nederlandsche synoden. zoo liet men de bevestiging geheel aan de 
deputaten over. 

93) Verg . A cta theo/. [ac., 13 Mei 1650. Zie ook Jonckbloet. Gedenkb., blz. 288. 
04) Verg . A cta Sen. Acad .• 13 Mei 1650: Amplissimus senatus postea consensit. nec 

dissentiente domino deputato synodi procedendum in opere. ac manus ei imponendus et in 
consecratione esse pergendum. 

95) Verg. Acta Syn. Gron. ]650, art. 17. 
96) De faculteit had aanvankelijk bezwaar. omdat de handoplegging anders steeds door één 

persoon geschiedde en omdat zoo de indruk kon ontstaan. dat het ambt van hoogleeraar werd 
achtergesteld bij dat der predikanten. Na een saamspreking met de deputaten. die voet bij stuk 
hielden. hebben de professoren zich bij het besluit der synode neergelegd. Verg. Acta theo/. 
[ac., 30. 31 Oct. . 1 Nov. 1650; Not. D ep. Syn. Gron. ]650/'51. art. XXXVI. Zoo gebeurde 
bijv. de handoplegg ing van Henricus Maresius door Widmar en den deputaat Alb. Thomas; 
verg. Acta theo/. [ac .• 2 Aug. 1652. 

97 ) Verg. Acta Syn. Gron. ]658. art. 30. 
9S) Aldus de Waa/sche synode van Campen aan Maresius, 13/3 Mei 1662(zie Bijl. III 120) . 



Derde Afdeeling 

DE BROEDERTWIST MET VOETlUS 

Een belangrijk deel van Maresius' leven te Groningen is heengegaan met 
zijn twistgeschrijf tegen Voetius en diens werkelijke of vermeende mede
standers. Ligt de oorsprong van dezen strijd in de gebeurtenissen. welke zich 
te 's Hertogenbosch in verband met de Lieve-Vrouwe-Broederschap aldaar 
hebben afgespeeld. het heeft tot 1669 geduurd voordat de verzoening werd 
gesloten. 

Al meen ik mij bij het schetsen van dezen broedertwist de uiterste be
perking te mogen opleggen. omdat ik anders te veel van de belangstel
ling mijner lezers zou vergen, toch heb ik het als mijn plicht beschouwd 
alle boeken en pamfletten, welke in dezen strijd van weerszijden zijn ver
schenen. op te sommen en zooveel mogelijk te typeeren. 1) Vanzelf is het 
onmogelijk om den inhoud van al deze geschriften hier weer te geven. 
Mijn hoofdtaak acht ik het daarom. om vooral scherp te laten uitkomen, op 
welke punten Maresius en Voetius zelf met elkander van meening hebben 
verschild. en over welke kwesties hun strijd eigenlijk heeft geloopen. In de 
derde plaats zal ik in het bijzonder aan de wijze van strijdvoering der 
tegenstanders aandacht moeten schenken. want daaruit vooral kunnen wij ons 
omtrent Maresius' persoon en karakter een bepaalden indruk vormen. 

Van een eigenlij ke indeeling dezer twisten onthoud ik mij; geheel be
vredigen kan mij geen enkele. 2) Wel zie ik eenige voorname insnijdingen. 
waarvan ik de eerste zou willen stellen in 1645. In dat jaar liet Maresius 
zijn "UItima patientia expugnata" verschijnen, welk boek de reactie bracht 
op verscheidene aanvallen van ten deele persoonlijken aard. maar tegelijk 
zelf de aanleiding werd tot het losbreken van een reeks strijdschriften vol 
persoonlijke beschuldigingen van ongekende felheid. Een volgende insnijding 
valt omstreeks het jaar 1648; toen begon Maresius zijn pogingen. om den strijd 
met V oetius van het persoonlijk op het zakelijk terrein over te brengen. en om 
zijn tegenstander van allerlei paradoxen te beschuldigen. Deze periode heeft 
voortgeduurd tot 1661, in welk jaar Maresius aan een ongenoemd en vriend een 
brief richtte om de verantwoordelijkheid voor het niet-tot-stand-komen der 
aangeboden verzoening geheel op Voetius te schuiven. Gedurende de jaren 

1) Een plicht der dankbaarheid acht ik het. te herinneren aan het vele. dat Duker in zijn 
biografie van Voetius in dit opzicht geleverd heeft. Voor verscheidene gedeelten kan ik 
volstaan met een verwijzing naar zijn werk. Zie vooral : t.a.p., lIl, blz. 245 v.v .. 

2) Duker geeft een indeeling naar de zakelijke kwesties. welke beide theologen verdeeld 
hielden; verg . t.a.p., blz. 248 v .. In Bijl. XXXIV vindt men bij hem de indeelingen. welke 
Maresius en Voetius zelf hebben gegeven van hun twisten. vermeld. Tegen de beide laatste 
b"estaat het bezwaar, dat ze reeds in 1652 werden opgesteld en dus niet den geheelen strijd 
omvatten. Ook Maresius deelt zakelijk in. zij het op een andere ",ijze dan Duker. Voetius 
richt zich meer naar den aard der verschenen geschriften. Bij de methode. door Voetius 
gevolgd, sluit ik mij het liefst aan; m.i. is deze het meest geschikt om een juist beeld te 
verkrijgen van den strijd. In het andere geval komt het overwegend persoonlijk element. dat 
aan dezen strijd is eigen geweest. niet voldoende tot zijn recht. 
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welke daarna zijn gevolgd, heeft er practisch een soort van wapenstilstand 
bestaan, welke tenslotte , nog onverwacht, met het sluiten van een werke
lijken vrede is geëindigd. 

Hiermee heb ik de hoofdlijnen aangegeven, langs welke mijn verhaal zich 
zal bewegen. 

1 - Naar aanleiding der Bossche Broederschap. 

Een grondige weerlegging van Voetius' geschrift over de Lieve-Vrouwe
Broederschap heeft Maresius niet geleverd. 3) Wel heeft hij, nog nauwelijks 
te Groningen gevestigd, om zijn zwijgen te rechtvaardigen , een Apologie uit
gegeven, welke aan een ongenoemden vriend was gericht. 4) Het was, zoo 
deelde hij mee, wel zijn eerste opwelling geweest om Voetius met gelijke 
munt betaald te zetten, doch de overweging van Schriftuurplaatsen als 1 Cor. 
11 : 19 en 1 Petr. 2 : 13 had hem vervolgens tot Christelijke lijdzaamheid ge
stemd. 5) Vooral op vij f gronden meende hij goed te doen met het zwijgen 
te bewaren. 6) In de eerste plaats is het voor een Christen en met name voor 
een theoloog tijdverkwisting , om aan dergelijke twisten zijn kostbare uren 
te besteden; want is Voetius niet zijn broeder en bekleeden zij beiden niet 
éénzelfde theologisch ambt. Voorts wil hij niet de aanleiding worden dat 
de Groningsche Academie, welke tot dusver buiten alle twisten is gebleven, 
tot een brandpunt daarvan gaat worden. 7) Ook begeert hij Voetius ' zwak
heden met den mantel der liefde te bedekken. S) Bovendien weet hij zichzelf 
ten aanzien der Bossche kwestie volkomen onschuldig . 9) En tenslotte, is 
Voetius' eigen geschrift niet reeds antwoord genoeg vanwege de bitterheid 
en de verdachtmakingen, welke daarin tegenover hem, Maresius, aan den 
dag treden? 10) Intusschen vertelt Maresius nog eens den gang van zaken 
in 's Hertogenbosch, en laat daarbij uitkomen dat het juist zijn streven is 
geweest om aan die confraterniteiten met haar afgodisch karakter , waarvan 
er ook te Utrecht bestaan, een einde te maken. Het oordeel over hun strijd 

3) Zie boven, blz. 174. 
-I) Epistola apologetica ad amicum; zie mijn lijst, nr 29. De brief is gedateerd: Idibus Maii 

1643; hij zou aanvankelijk te Amsterdam gedrukt worden, maar wijl dit door een onbekende 
oorzaak bezwaar opleverde, kwam hij pas in de maand Juni uit; verg . Maresius aan Rivet. 
23 Mei/2 Juni 1643 (zie Bijl. III56); en 11121 Juni 1643 (zie Bijl. III58). De amicus zal 
wel een fictieve zijn geweest. Ik citeer naar den herdruk in Ult. patientia, 1645. 

5) Verg. Ult. patientia, 1645, p. 89. 
6) Deze gronden worden aangehaald door Duker, Gisb. Voetius. 11, Bijl. XLI. Duker 

verzuimt echter den derden grond te vermelden. 
7) Wie Maresius "familiarius '" kenden, wisten dat hij een afkeer had van dergelijke 

twisten; verg. Ult. patientia. p. 92. 
8) l.I.. p. 93: is est huius vi ri genius. ut quodammodo difficile sit ei acerbe non 

scribere; nam continua ta dies noctesque studia, et ingentes quas de ecclesiis omnibus sustinet 
curae, et variorum negotiorum quibus implicatur concursus, eum, ut accidit, morosiorem 
reddunt ... . 

9) Maresius handhaafde zijn gevoelen, "salva dissentiendi libertate in rebus indifferentibus 
ad fidem et mores non pertinentibus"; verg. l.I .• p. 97. 

10) Maresius werd, zonder vermelding van zijn naam, betiteld als " laxus Casuista , laxae 
conscientiae Theologus, Mag natum adultor"; verg. l.I .. p. 103. 

Maresius 16 
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laat hij rustig aan zijn lezers over. aan wie hij daartoe een dertiental vragen 
ter beantwoording voorlegt. 11) 

Van alle kanten bleef de kwestie der Bossche broederschap de aandacht 
trekken . Voetius zelf. die gepoogd heeft ook in Groningen de menschen 
tegen Maresius aan het schrijven te krijgen. 12) voegde aan een herdruk van 
zijn disputaties over indirecte en geparticipeerde afgoderij een .. Appendix" 
toe. waarin hij zijn tegenstander op zakelijke en grondige wijze van antwoord 
diende. 13) Hij liet hier nog op volgen excerpten uit de .. Observationes" van 
Gabriel Albaspinus. bisschop van Orleans. speciaal om daardoor de Room~ 
schen van het rechtmatige zijner bezwaren tegen de Bossche Broederschap 
te overtuigen. 14) Bovendien zorgde zijn uitgever er voor dat. in hetzelfde 
formaat. een nadruk van Maresius ' verdediging dier Broederschap in het licht 
kwam. 15) 

Ook de Delftsche predikant Lecherpiere richtte zich tegen Maresius naar 
aanleiding van het gebeurde op de Waalsche synode van 's Gravenhage. 
Vóór het vertrek der afgevaardigden had ouderling Copes uit Den Bosch 
aan allen een klein pamflet uitgedeeld. dat den reeds vermelden brief van 
Leceherpiere ten gunste van Maresius' standpunt1 6 ) bleek te bevatten. 17) Om~ 

dat deze van gevoelen was veranderd en zich ter synode zelfs vrij heftig 
over de Bossche kwestie had uitgelaten . 18) had Maresius toen haastig een 
beperkt aantal exemplaren van bedoelden brief laten drukken en verspreiden. 
Lecherpiere. die evenmin als zijn ouderling een exemplaar had ontvangen. 
uitte over heel dat doen zijn verontwaardiging. hij vond dat het aan Maresius' 
naam niet bepaald luister bijzette. 19) 

11) Velen hebben in dit geschrift geen behagen geschept. wat wel het geval was met De 
Willem; verg. Maresius aan D e Willem. 5/15 Sept. 1643 (zie Bijl. 111 63) . 

1.2) Verg. M. Schoock. Necess. et Mod. Defensio. p. 51. Schoock beweert uit brieven 
van Voetius te kunnen aantoonen .. Rev. Voetium voluisse ut pastorem quem in vicinia 
huius territorii extimularem ad scribendum contra Fraternitatem Marianam. non aHo argu
mento quam quod audivisset eum in turris suae renovatione voluisse extremo iIIius fastigio 
Gallum cum cruce imponi. sed stellam ... 

13) Verg. Duker. Gisb. Voetius. II . blz. 122. De Appendix is te vinden in S el. Disp. Theol. 
111. p. 317-358. Voetius erkende geen 'kennis te hebben gedragen van de nadere verklaring 
der Roomschen. door dezen den 11 den April 1642 gegeven onder het .. Instrument van 
accoort"; maar wijziging bracht dit niet in zijn standpunt; verg. l.I.. p. 336 s.s .. Zie boven. 
blz. 173. 

14) Gabrielis Albaspini Aurelianensis episcopi Notae et obseruationes ete.; later herdrukt in 
Sel. Disp. Theol. lIl . p. 368-386; zie Duker. t.a.p .• blz. 123. 

15) Zie mijn lijst. nr 27a. Maresius beweert. dat Voetius hiervoor had gezorgd; verg. 
Auctarium primum, 1652. p. 6. 

10) Zie boven, blz. 179. noot 268. 
17) Een exemplaar van dit pamflet bevindt zich in de Bibl. Thys. te Leiden; verg. 

L. D. Petit. Bibl. van Ned. Pamfl. , I. nr 2171. Het is een aan twee zijden bedrukt blad. ge
titeld: Jugement du Sr de la Riviere Ministre de [,Bglise Françoise à Delft sur Ie change
ment introduit au College vulgairement denommé de la Saincte Vierge, en la ville de Bois
leduc. De brief werd in 60 à 70 exemplaren gedrukt. Zie over deze zaak: Maresius. Ult. 
patientia. 1645. p. 360 S.S .. 

18) Zie boven. blz. 182. noot 290. 
19) Verg. Maresius. l.I., p. 363 s.s .. Deze geeft als titel . in het Latijn. op: Declaratio super 

contentis in folio quod non ita pridem Maresius qui fuerat minister Sylvaeducis Hagae 
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Maresius verdedigde zich daarna in een uitvoerig schrijven, 20) dat hij 
zoowel aan Rivet als aan zijn vriend Otto Copes te 's Hertogenbosch zond. 
Zijn bedoeling, om aan deze missive in ruimeren kring bekendheid te geven, 
heeft hij echter, dank zij den dringenden raad van Rivet , niet uitgevoerd. 21) 

Voorloopig hield Maresius zich inderdaad aan zijn voornemen, om over het 
gerezen geschil het zwijgen te bewaren. 22) De gang van zaken te 's Her
togenbosch zal hem dit gemakkelijk hebben gemaakt. Want wel sprak de 
Geldersche synode van Harderwijk (Aug. 1643) 23) zich met beslistheid 
tegen de aansluiting der Gereformeerden bij de Bossche broederschap uit. 
Maar tegelijk benoemde zij eenige deputaten, die de zaak ter plaatse moesten 
onderzoeken. Aan dezen is het gelukt, de partijen tot elkander te brengen, 
doch op zulk een manier dat men het vraagstuk onbeslist liet en dat de toe
gang tot de kerkelijke ambten voor de Gereformeerde leden der Broeder
schap niet werd afgesloten. De synode van Zutphen (Sept. 1644) aan
vaardde het rapport hierover, en stelde daarmee de principieele beslissing 
der vorige synode feitelijk buiten werking. 24 ) 

Juist het feit, dat deze synode zich met de handelingen der deputaten ver
eenigde, maakte het voor Maresius onnoodig om op de verschijning van een 
geschrift, dat in de tegenovergestelde richting bedoelde te sturen, terstond 
te reageeren. Ik heb het oog op een reeks JudiCia der voornaamste theologen 
in de Nederlanden tegen die Bossche broederschap, welke in 1644 te Delft 
werden uitgegeven. 25) Maar toen in den zomer van het volgende jaar dit 

imprimi curavit, Prov. XXV, 9. JO. In Nederl. vertaling treft men het geschrift aan in: 
Kort ende oprecht verhael van het oprichten ende invoeren der nieuwer Broederschap, 
blz. 11 - 16. Volgens Lecherpiere had de uitreiking van het pamflet plaats gehad na de 
sluiting der synode, toen hij zelf reeds was vertrokken. Zijn geschrift is scherp; het eindigt 
aldus: Ick en ben niet in 't gelidt van vele pluym-strijckers, maar ben met de beste vrienden 
van D. des Maretz bedroeft. dat hij mijn brief in het licht beeft ghebracht: vreesende dat 
soodanigen stuck-werks niet eenichsins en verduystere die luyster van groot-achtinge. die 
hy door vele geleerde schriften verdient heeft. " 

20) Maresius aan Rivet, 23 Mei/2 Juni 1643 (zie Bijl. III56). 
21) Verg. Rivet aan Maresius, 13 Juni 1643 (zie Bijl. III 57); Maresius aan Rivet, 

11121 Juni 1643 (zie Bijl. III 58); en Maresius. Ult. patientia, p. 364. Maresius zond een 
copie van Rivets schrijven aan Otto Copes; verg. Maresius aan Rivet, 18/28 Juni 1643 (zie 
Bijl . III 59). Nogmaals herhaalde Rivet daarna zijn raadgeving. 10 Juli 1643 (zie Bijl. III 60) . 

22) Een antwoord tegen Voetius ' Appendix, dat hij gereed had. heeft hij ingehouden; 
verg. Maresius aan De Wil/em, 5/15 Sept. 1643 (zie Bijl. III 63). 

23) Maresius. Ult. patientia, p. 277, uit zijn bezwaren tegen de houding van de deputaten 
der classis 's Bosch op deze synode. Eén hunner. Franc. de Wael, predikant te 's Bosch, 
heeft daarna in een schrijven aan Maresius de onjuistheid van diens beschuldigingen aange
toond; verg. P . Voet, Trib. iniquum, p. 163 s.s .. 

24) Verg. Duker, t.a.p., Il, blz. 124 v.v .. Zie ook Ult . patientia, p. 127 s.s .. 
25) Judicia et responsa Theologorum adversus Sylvaeducenses, 1644. Het geschrift is 

vermeerderd met een Postmonitum van den verzamelaar, die volgens Maresius een .. emissa
rius" van Voetius of mogelijk deze zelf zou geweest zijn; verg. Ult. patientia, p. 131; of 
althans een .. hyperaspistes" van Voetius; verg. Maresius, Auctarium primum, p. 6. Voetius 
zou Schoock verzocht hebben om als .. editor" op te treden, wat deze zou afgeslagen hebben; 
verg. Expostulatio, 1647. p. 6. Voetius heeft echter elk auteurschap ontkend; verg. zijn 
Exerc. et Bibl. stud. theol. 2 , Praef., p. 72. Wellicht is het geschrift verschenen uit onge-
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werk voor de ongeletterden, " tot openinge van veele duystere discoursen 
over de se saake, tot wegh-neminge van veele verspreyde verdraeyingen, by 
hooge ende leege, over dese Broederschappen op gesocht. " in Nederland
sche vertaling uitkwam, 26) en toen dezelfde liefhebber der waarheid, die 
deze overzetting had geleverd, ook "tot naerder openinge ende verstant" zijn 
Kort ende oprecht verhael in het licht zond , 27) meende Maresius van houding 
te moeten veranderen. 

Maresius had tot dusver zich slechts terloops eenige uitvallen tegen Voe
tius veroorloofd. Zoo moet hij in één zijner disputaties over de Nederlandsche 
Geloofsbelijdenis, den 3den April 1644 gehouden, hebben gedaan. 28 ) Ook 
in de opdracht van zijn "Collegium theologicum" aan de Staten van Gro
ningen had hij eenige minder vleiende uitdrukkingen omtrent Voetius ge
bezigd. 29) Maar thans achtte hij het oogenblik aangebroken, dat er niet 
langer mocht gezwegen worden. Intusschen was er nog een andere kwestie 
bijgekomen, welke hem tot schrijven drong. Dit was het geding , dat Des
cartes tegen Schoock aanhangig had gemaakt, en waarin de Academische 
senaat te Groningen een uitspraak had gedaan. 

2 - Het geding van Descartes tegen Schoock . 

Maresius had, tijdens zijn strijd tegen Voetius over de Bossche broeder
schap, zijn Roomschen landsman René Descartes als bondgenoot leeren ken
nen. Tegen diens philosophie had Voetius, reeds sedert enkele jaren, den 
strijd aangebonden. 30) Omstreeks denzelfden tijd dat zijn bestrijding der zoo 
even vermelde Broederschap verscheen, verliet te Utrecht eveneens een be-

noegen over het werk, dat de in den tekst bedoelde deputaten te 's Bosch hadden verricht; 
verg. Ult. patientia, p. 129 s .. - Het judicium der Utrechtsche theologen vindt men ook bij 
Voetius, Sel. Disput. Theol.. lIl, p. 358-368. Dat van Leiden was Maresius reeds in 1643 
door De Willem te weten gekomen; verg. Macesius aan De Willem. 5/1 5 Sept. 1643 (zie 
Bijl. III 63) . Het judicium der Faculteit te Groningen had men niet gevraagd. Zie Duker, 
t.a.p .• blz. 128, noot 2. 

26) Verg . Duker. t.a.p .• blz. 128. Zie Maresius, Auct. pcimum. p. 7. 
27) Verg . Duker, t.a.p .• blz. 129. Volgens M aresius zou de uitgave niet buiten Voetius 

om zij n geschied; verg. Auct. pcimum. p. 8. Doch Voetius loochende zulks; verg . zijn Execc. 
et Bibl. stud. theol. 2• Praef., p . 72. - Het pamflet werd te Utrecht en te 's Bosch door de 
overheid gesupprimeerd. In Groningen vond het ruime verspreiding; Voetius zou het door 
Waterlaat hierheen hebben laten zenden; verg. Ult. patientia. p. XXII . 

28 ) Verg. G. Voetius, E xecc. et Bibl. stud. theol. 2, Praef., p. 148. In Maresius' Foedecatum 
Belgium orthodoxum. 1652, p. 84, op welke plaats Voetius moet gedoeld hebben (verg. 
Maresius, Epigcaphe Ath. Groning .. 1645, Dedictio). wordt Voetius echter niet genoemd; 
doch Maresius heeft zijn oorspronkelijke disputaties herzien. Zie ook P. Voet, Tdbunal 
iniquum. p. 151. 

29 ) Verg . Collo theolog .• 1662, p. I-VI. Hij spreekt aldaar bijv. spottenderwijze over 
professoren, die aan studenten beloven "Collegia Iuridico-Medico-Physico-Critico-Historico
Logico-Metaphysico-Mathematico-Theologica." Maresius meende dat hem van dergelijke uit
latingen geen verwijt mocht gemaakt worden, gelet op de talrijke Corollaria welke Voetius 
in diens disputaties tegen hem had gericht; verg. Auctacium pcimum. p. 7; zie ook Ult. 
patientia. p . 123. 

30) Zie Duker, Voetius. Il, blz. 160 V.V.; en dezelfde. S chool-gezag en eigen-onderzoek. 
blz. 113 V.V .. Op verscheidene uitspraken in het tweede werk is Duker in zijn groote 
biographie van Voetius feitelijk teruggekomen. 
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strijding der Cartesiaansche philosophie de pers, 31) welke op naam stond 
van den Groningschen hoogleeraar Martinus Schoock, doch Voetius tot auc~ 
tor intellectualis had. In zijn verdediging hiertegen had Descartes meteen 
Voetius ' eigen geschrift over de Bossche kwestie betrokken. 32) Of Des~ 
cartes dit wel geheel uit eigen beweging heeft gedaan? Deze vraag wordt 
door Duker, die de geschiedenis overigens nauwkeurig heeft nagegaan, niet 
opzettelijk aan de orde gesteld. Toch kan zij niet worden ontweken. Want 
de invoeging van een hoofdstuk over de Bossche kwestie midden in Carte~ 
sius ' geschrift tegen Voetius doet min of meer vreemd aan. Men kan pro~ 
beeren de plooi , daardoor ontstaan, wat glad te strijken , men kan ook wijzen 
op de eigenaardige samenstelling van heel het geschrift, 33) een afdoende 
verklaring wordt op deze wijze niet verkregen. Zulk een verklaring wordt 
alleen gevonden , wanneer wij aannemen dat een ander er bij Descartes op 
heeft aangedrongen, om ook over de genoemde kwestie zijn meening ken~ 
baar te maken. Of die ander soms Maresius is geweest? Men zou het haast 
met zekerheid aannemen, indien deze zelf dit vermoeden niet beslist had tegen~ 
gesproken. 34) Nu bestaat er een ongedateerde brief van Descartes, dien hij, 
vermoedelijk in Februari 1643, aan Maresius heeft geschreven. Daarin geeft 
Descartes te kennen dat Maresius het wel niet onaangenaam zal vinden, 
wanneer hij in zijn boek ook de Bossche kwestie ter sprake brengt. 35) In 
verband hiermee acht ik het niet onmogelijk dat een van Maresius ' vrienden 
met Descartes over de bedoelde zaak heeft gesproken. Mogelijk is dit De 
Willem geweest, die ook met Descartes bevriend was. Dat er in den kring 
van Maresius iemand moet geweest zijn , die Descartes inlichtte. blijkt ook uit 
het feit dat deze , reeds kort na de Waalsche synode van Den Haag (1643). 
van het aldaar over de Bossche broederschap verhandelde nauwkeurig op de 
hoogte was. 36) Het was toen Rivet . die te kennen gaf dat Maresius door zijn 
handelwijze zelf aanleiding gaf voor het vermoeden dat hij alles aan Descartes 
had overgebriefd. 37) 

Hoe het zijn moge, Maresius ging door voor een vriend van Descartes, 
die hem immers in zijn strijd tegen Voetius was ter zijde gesprongen. 38 ) 

Zoo moest hij in de oog en van sommigen wel als een partijdig rechter ver~ 

31) Admiranda methodus novae philosophiae Renati des Cartes, 1643. 
32) Epistola ad celeberrimum virum Gisberfum Voetium (in: Descartes, Oeuvres, t. VIII, 

sec. partie) , welke in Juni 1643 is verschenen. Zie Duker, t.a.p., blz. 186 v.v .. In het zesde 
deel behandelt Descartes Voetius' Confraternitas Mariana . 

33) Zie Duker, t.a.p., blz. 188 v .. 
34) V erg. Maresius, Ult . patientia, p. XXXVII. 399 (zie Bijl. 1II61). Maresius legt deze 

verklaring onder eede af. 
35) Zie Descartes, Oeuvres, III, p. 605s.s. (overgenomen door Duker, t .a.p., Bijl. LVIII). 

In dit schrijven verzekert Descartes o.m.: mon opinion est que i'employeray deux ou trois 
pages en ma réponse (n.1. de Epistola ad Voetium) pour dire mon avis de vostre different, 
puisque vous ne l'avez pas desagreable . ... 

36 ) Descartes kende, gelijk blijkt uit zijn Epistola ad Voetium, den inhoud der synodale 
besluiten precies. 

37) Verg. Maresius aan Rivet, 22 Juli 1643 (in: Ult. patientia, p. 400; zie Bijl. III 61). 
as) Descartes verschafte Maresius van te voren inlichtingen omtrent Voetius' Specimen 

assertionum, dat op komst was; verg. den in noot 35 aangehaalden brief. 



246 HOOGLEERAAR-PREDIKANT TE GRONINGEN 

schijnen, toen hij in 1645 mede geroepen werd om in het geding, dat Des~ 
cartes voor het forum der Academie 39) tegen Schoock als schrijver der 
"Admiranda methodus" aanhangig maakte, en waarbij Voetius' naam zoo 
nauw was betrokken, een uitspraak te geven. 40) Deze uitspraak viel, ten~ 
gevolge van Schoocks verklaringen, waardoor de verantwoordelijkheid voor 
den inhoud van genoemd geschrift vrijwel geheel op Voetius werd af~ 
geschoven, inderdaad ten nadeeIe van dezen uit. 41) Voetius, die reeds in 
1643, mede dank zij een testimonium van denzelfden Schoock, van de Utrecht~ 
sche overheid een sententie ten zijnen gunste had verkregen tegen Des~ 
cartes, 42) was natuurlijk zeer gebelgd. 43) In zijn kring rees aanstonds het 
vermoeden, dat Maresius er de hand in moest gehad hebben: deze zou 
Schoock tegen Voetius hebben opgezet. 

Het is, dunkt mij, duidelijk dat Schoock in deze kwestie een dubbelzinnige 
rol heeft gespeeld. 44) Of en in hoeverre Maresius hierop invloed heeft uit~ 
geoefend, blijkt uit de officieele bescheiden niet. De Acta verzekeren zelfs, 
dat Schoock zijn verklaringen geheel vrijwillig heeft afgelegd. 

3 ~ Maresius ' geduld uitgeput. 

Zoowel de verschijning van de bovenvermelde Judicia omtrent de Bossche 
broederschap in Nederlandsche vertaling als de beschuldiging dat hij in het 
geding van Descartes tegen Schoock partijdig zou gehandeld hebben, wek~ 
ten Maresius' verontwaardiging op. Voorzien van een "Corte deductie" , 
waarin Schoock een uiteenzetting had gegeven van zijn zaak, 45) begaf hij 
zich in Juli 1645 op reis naar Holland. 46) Te Leiden pleegde hij met 
Polyander en Spanheim -Trigland trof hij niet thuis - overleg. Met De 
Willem in Den Haag besprak hij blijkbaar zijn belangen, doch Rivet was af~ 

39) Zie Jonckbloet, Gedenkb., blz. 232 V.v .. 
40) Zie over dit geding : Duker, Voetius, 111. blz. 230 V.V .. 
41) Deze uitspraak vindt men, overgenomen uit de Acta Sen., bij Duker, t.a.p., Bijl. XXX; 

alsmede in Ned. vertaling bij den zelfde, School-gezag en eigen-onderzoek, blz. 157 V.v .. -
Volgens Paulus Voet zou Maresius gezorgd hebben, dat deze "acta Groningana" overal. en 
met name te Utrecht, verspreid werden; verg. zijn Tribunal iniquum, p. 151. 

42) Verg. Duker, Voetius, 11, blz. 194. 
43) Verg. Duker, Voetius, 111, blz. 237. Ook Voetius' zoon Paulus en zijn collega Car. 

Dematius, die bij de zaak betrokken waren, deelden in die verbittering. 
44) Zie ook wat Duker, t .a.p. , lIl, blz. 238 v .v. (met Bijlagen) , mededeelt over het proces, 

later door Voetius te Utrecht tegen Schoock gevoerd. - Later werd door Maresius van 
hem de volgende kenschetsing gegeven: vir quoad vixit multi jugae lectionis, prompti eloquii, 
et magnae memoriae , sed tenuis admodum judicii, et qui saepe suis affectibus, ac invidiae 
praesertim, nimium indulgebat; verg. Syst. theol., 1673, p . 363. 

45) V erg . Maresius, Ult . patientia, p. 409. Zie Duker, t.a .p., 111. blz. LXVI (art. 47 uit de 
Acten van de rechtshandel van Voetius tegen Schoock) . P. Voet, Pietas in parentem, 
fol. K 7 v O, geeft uit een schrijven van Schoock dit citaat: " De Heer Maresius is voor seven 
of acht daegen naer Hollandt verreyst, hebbende een memoriael van mijn klaer bewijsen, 
om dat te vertoonen aen die gene, dewelcke mijn partije (n.l. Voetius) alreede getracht heeft 
te praeoccuperen. " 

46) Maresius was tusschen 22 en 29 Juli 1645 (oude stijl) uitstedig ; verg. Acta Sen . A cad. , 
1644/ '45, fol. 86. 
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wezig. Aan dezen schreef hij daarom. op zijn terugreis. uit Amsterdam in 
allen haast een brief. 47) Rivet. zoo heette het. kon het nadere bij hun ge
meenschappelijken vriend De Willem vernemen; hij zou dan begrijpen. dat 
onder deze omstandigheden het zwijgen niet langer bewaard kon blijven; 
Maresius moest wel een Stoicijn wezen. om dergelijke dingen te verdragen. 
Maar wellicht dat Rivet nog iets zou kunnen bereiken in het belang van den 
vrede en van Maresius ' goeden naam; hij zou bijv. de Leidsche professoren 
en den predikant La Rivière kunnen bewegen. die uitgave van hun Judicia 
in het Nederlandsch te diskwalificeeren. In dat geval zou Maresius in zijn 
bestrijding deze mannen kunnen sparen. In Groningen teruggekeerd. heeft 
hij in een brief. welken hij aan zijn collega Alting meegaf naar Den Haag. 
bij Rivet nog eens op hetzelfde aambeeld gehamerd. 48) 

Ook anderen. met name burgemeester Hugo van Nijeveen . sterkten Mare
sius in diens voornemen. om zich in een nieuw geschrift te verdedigen. 49) 

De Academische senaat nam er eveneens met instemming kennis van. 50) 

Volgens zijn eigen verzekering ging Maresius slechts noodgedwongen tot 
schrijven over: eigenlijk had hij een afkeer van dergelijk twistgeschrijf. 51) 

Maar zijn zwijgen had Voetius toch niet tot vrede kunnen bewegen. Deze 
had Maresius' geduld. in een brief aan Schoock. zelfs aan gemis aan moed 
toegeschreven. 52) En had niet een uit Voetius' medestanders exemplaren 
van een vuil. Roomsch pamflet. dat reeds in 1643 was uitgekomen. aan den 
magistraat en aan den Academischen senaat toegezonden? 53) Vooral ook de 
beschuldiging. dat hij in het geding tusschen Descartes en Schoock op snoode 
wijze zou hebben gehandeld. kon hij zich niet laten aanleunen . 

Kortom. Maresius' geduld was eindelijk uitgeput geraakt, gelijk hij in 
den titel zelf van zijn aan het einde van 1645 verschenen strijdschrift te ver
staan gaf. 54) In de voorrede van dit werk tracht hij zijn doen te recht-

47) Maresius aan Rivet. 4 Aug. 1645 (zie Bijl. III 70). 
48) Maresius aan Rivet. 6/16 Aug. 1645(?) (zie Bijl. III 71) . 
49) Zie voor dit gedeelte Maresius' mededeelingen in zijn Auctarium primum. 1652. p. 8 s .. 

- Andere vrienden hebben Maresius geraden om het Kort ende oprecht verhael niet te 
beantwoorden ; maar hij wilde naar hun advies niet luisteren; verg. Ult. patientia, p. XIII s.s .. 

50) Acta Sen. Acad., 29 Juli 1645: Mentio facta a Magnifico Dn. Rectore libelli famosi 
circa fraternitatem Marianam disseminati variis in locis. P1acuit vir Magnificus respondeat iis . 

5~) Zie ook zijn Ult. patientia, p. XII; en Maresius aan Joh. Coccejus, 3/13 Nov. 1645: 
Debui ad hoc certamen redire multipliciter coactus: etenim ab eo genere et scriptionum et 
contentionum totus abhorreo (Coccejus. Opera Anekd., Il. fol. 664) . 

52) Er is sprake van " pusillanimitas". Voetius zou ten . opzichte van Maresius ook ge
sproken hebben van een "nasus cereus"; verg. Auct. primum, p. 7. 

53) Maresius heeft dit pamflet bestreden in zijn Bonum signum ex mala causa (zegs
wijze der dokters voor het niezen) . dat hij aan zijn oratie Epigraphe Ath. Gron. heeft toe
gevoegd ; zie mijn lijst, nr 34. Het bedoelde pamflet zou vooral aan Voetius' Specimen 
assertionum allerlei beschuldigingen hebben ontleend. - Uit de hand van het adres maakte 
Maresius op. dat het pamflet door een medestander van Voetius was toegezonden. Deze 
aantijging is echter door Voetius weersproken; verg . diens Exerc. et Bibl. stud. theol. 2, 

Praef .• p. 108 S.S.: nego me dicti Iibelli mittendi ad senatum urbis et ad academias Belgii 
autorem aut consulorem aut a liqua ra tione conscium fuisse . . . . 

54 ) Ultima patientia tandem expugnata. etc.; zie mijn lijst. nr 35. In het boek is een in
stemmend Judicium der Groningsche Faculteit opgenomen. 
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vaardigen en levert hij een omstandig verhaal der gebeurtenissen , terwijl hij 
tenslotte op Voetius een beroep doet om vrede te sluiten . 55) Als eerste deel 
van zijn "bescheidene en noodwendige" verdediging volgt dan de herdruk 
der beide geschriften , welke Maresius over de Bossche broederschap had 
uitgegeven . 56) Het tweede gedeelte brengt de bespreking van de reeds 
gememoreerde Judicia omtrent diezelfde kwestie; 57) hij werpt zich daartoe 
op als de verdediger van de beslissingen der Geldersche synode met haar 
deputaten. 58) In het derde deel krijgen wij een uitvoerige zelfverdediging; 
Maresius richt zich tegen de geschriften van Lemannus en Voetius, zet de 
kwestie~Zuerius te 's Hertogenbosch uiteen, bestrijdt Lecherpiere, bespreekt 
het geval van zijn schorsing door de synode van Isle de France, toen hij te 
Sedan leefde, en geeft aan in welke betrekking hij tot Descartes heeft ge~ 
staan. 59 ) Tenslotte heeft hij nog in een aanhangsel het advies van zeven 
Haagsche juristen omtrent de Bossche kwestie alsmede de resoluties van den 
Utrechtschen en den Bosschen magistraat tegen het "Kort ende oprecht 
verhael" opgenomen. 60) 

4 - Een mislukte verzoeningspoging. 

Maresius' geschrift was fel. 61) Toch stak hij tegelijk de hand der ver~ 
zoening naar Voetius uit. In gelijken geest schreef hij aan Rivet, dien hij 
tot het doen van een verzoeningspoging trachtte te bewegen. 62) Merk~ 

55) Verg. Ult. patientia, p. XLVI. Hij bezweert Voetius, "ut omni acerbitate deposita, 
et missa aeternum hac controversia et anni inter nos contentione, mihi tecum et per te cum 
aliis , in gratiam redire liceat." 

56) N .1. Defensio pietatis etc. , 1612; en : Epistola apologetica, 1613. 
57) Aan Coccejus, wien Maresius een exemplaar van zijn boek toezond, alsmede een voor 

diens collega Cloppenburg , schreef hij (3/13 Nov. 1615): Spero Rev. D . Cloppenburgium 
Cl. tuum Collegam non aegre laturum quad etiam aliquid ad suum judicium hic annotaverim. 
Debui enim ostendere quantum ipse cum reliquis Theologis in hac causa consultis circum
ventus fuerit (verg. Coccejus, Opera Anekd. 11, fol. 661). - De aanval op het Judicium der 
theol. fac. van Utrecht (verg. 1.1 .. p. 224 ss.) werd bestreden in een schrijven van Carolus 
de Maets aan ?~ 26 April 1646 (Gem. archief Utrecht; verg. Cat. Bibl., Suppl. nr 157). De Maets 
verzette zich O.m. tegen de bewering, als zou Voetius aanmatigend tegen zijn collega 's zijn 
opgetreden: D . Voetius non usurpat sibi imperium in collegas suos, multo minus in ipsorum 
conscientias. 

58 ) Bedoeld wordt het oordeel der deputaten, dat den 13den Apru 1644 werd uitgesproken 
en bevestigd door de synode van Zutfen (Sept. 1644) ; zie baven, blz. 243. Deze deputaten 
waren volgens Maresius, goed op de hoogte; doch de Judicia thealogica waren "aliena ab 
hypothesi nos tra, et quae ipsam non spectent"; verg . Ult . patientia, p. 132. 

59) Maresius deelt mee, dat hij geweigerd heeft om, op Cartesius ' verzoek, aan de Cura
toren eenige exemplaren van diens Epistala tegen Voetius te overhandigen; voorts dat hij 
daarna hem heeft afgeraden een proces in Groningen te beginnen; en dat hij sedert 12 D ec. 
1643 niet meer met hem had gecorrespondeerd; verg . Ult . patientia, p. 402 s .. Zie over de 
met Descartes gevoerde correspondentie vooral Descartes, O euvres, VIII. 2e Partie, 
p. 319-324. 

60) Zie boven, blz. 244, noot 27. 
61) Maresius wist dat zijn geschrift niet bij allen in den smaak viel; verg. Maresius aan 

Rivet, 24 D ec. 1615/3' Jan. 1646 (zie Bijl. III 73) . 
62 ) Zie het schrijven, in noot 61 aangehaald. Rivet was toen echter niet bereid. Zie 

Maresius aan D e Wil/em, 10/20 M aart 1646 (zie Bijl. III 74) ; voorts P . Voet, Trib . iniquum, 
p. 155; Voetius, E xerc. et bibl. stud. theal. 2, p. 159. 
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waardig is het , dat omstreeks dienzelfden tijd ook in een vergadering van 
den senaat tezamen met de curatoren der Academie besloten werd een schrij~ 
ven aan de Utrechtsche vroedschap te richten, of mogelijk een verzoening 
tusschen Maresius en Voetius te bewerkstelligen zou zijn en het geding met 
Schoock beëindigd kon worden. 63 ) 

Practisch heeft dit besluit voorloopig slechts beteekend, dat de curatoren 
gepoogd hebben om van de Utrechtsche vroedschap de supprimeering van 
een geschrift , dat Paulus Voet ter verdediging zijns vaders opstelde, te ver~ 
krijgen. 64) Maar toen deze heeren, bij uitstedigheid van den zoon, vader 
Voetius over de bedoelde zaak aanklampten, gaf deze in een gepeperden 
brief van den 4den Febr. 1646 te verstaan , dat hij publiek gezuiverd wenschte 
te worden van de blaam, door Maresius in diens boek, op hem geworpen . 
Tevens beklaagde hij zich over een paskwil. dat onlangs te 's Bosch onder 
den titel: Dialogus inter pedem et pediculum, was verschenen, 65) en waar~ 
voor men stellig in Groningen de bouwstoffen had geleverd; er moest , zoo 
oordeelde hij , daar aan die Academie maar eens orde op zaken worden ge
steld , dat dergelijke geschriften niet meer konden verschijnen. 66) 

Met dit vermoeden heeft Voetius niet ongelijk gehad. Ik acht het waar
schijnlijk dat Maresius zelf in de verschijning van bedoeld paskwil. hetwelk 
een felle satyre inhield op vader en zoon Voetius, de hand heeft gehad. Het 
reageert namelijk op den inhoud van het eerste vel van het bovenbedoelde 
geschrift, dat Paulus Voet bezig was voor den druk gereed te maken. En 
wij weten uit een brief van Maresius aan Rivet , dat deze het bewuste eerste 
vel in zijn bezit heeft gehad , voordat die satyre verscheen. 67) AI is Maresius 
wellicht niet zelf de auteur er van geweest, 68) hij heeft toch de onmisbare 
bouwstoffen voor de niet onverdienstelijke satyre geleverd. Is deze hypothese 
juist, dan valt er tegelijk een eigenaardig licht op Maresius ' streven om ver
zoening met Voetius te verkrijgen. 

In Utrecht viel momenteel niet veel te bereiken. Een ernstige verzoenings
poging heeft men echter te 's Hertogenbosch ondernomen. In deze stad zou 
de Geldersche synode van 1645, in verband met de Bossche kwestie, worden 
gecontinueerd. 69 ) Vandaar dat de magistraat aan Voetius en Maresius een 
uitnoodiging zond om ter gelegenheid van die vergadering mede te ver
schijnen, opdat tusschen hen en Lemannus en alle anderen, die bij de kwestie 
der Lieve-V rouwe-Broederschap betrokken waren, vrede mocht verkregen 
worden. 70) Niet onmogelijk acht ik het dat Maresius zelf op het nemen 

63) Acta Sen. A cad., 29 Dec. 1645. 
6~) Verg . Duker, Voetius, IIl. blz. 250 v .. Het in den tekst bedoelde geschrift is: Pietas 

in parentem, waarover ik nog nader spreek. 
65) Bedoeld is: P edis et pediculi dialogus. H et pamflet ve rscheeD in Jan. 1646 te 's Bosch 

en werd den 20sten M aart aldaar infaam verklaard; waarna het te Groningen werd herdrukt; 
verg. P. Voet, Tribunal iniquum, p. 153. Zie ook Maresius, Auctarium primum, p. 10 . 

66) Aldus Voetius aan de vroedschap van Utrecht, 4 Febr. 1646, volgens P. Voet, Trib. 
iniquum, p. 155 S.S .. 

67) Zie het in noot 61 aangehaalde schrijven. 
68 ) In den tweeden druk wordt als auteur vermeld zekere H. K. I.c.. 
69) A cta Syn . Gele . 1645/'46, art. 26. 
, 0) V erg. M aresius, Expostulatio, 1647, p. 10; A lIctar. primum, 1652. p. 10; P . Voet, 
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van dit besluit heeft aangestaan. 7 J) Hij haastte zich dan ook om, na ont
vangen verlof van de curatoren, begin April 1646 naar Den Bosch te 
reizen . 72) 

Resultaat heeft zijn reis echfer niet opgeleverd. Want de synode, waarvoor 
slaapplaatsen en maaltijden reeds waren besteld, 73) werd plotseling "van 
hoogerhand" opgeschort. 74) Voetius , die hiervan tijdig hoorde, achtte het 
daarom niet meer noodig om zich naar Den Bosch te begeven. 75) En 
Maresius heeft onverrichter zake de terugreis moeten ondernemen. 

5 - Verscherpte strijd .. circa personalia" . 

Het twistgeschrijf ging na deze gebeurtenissen met onverminderde heftig
heid door. Het had eigenlijk ook gedurende de eerste maanden van 1646 
niet geheel stilgestaan. Ik merkte reeds op, dat Paulus Voet voor de eer zijns 
vaders opkwam tegen Maresius' laatste geschrift, door hem betiteld als " ulti
ma nequitia" of als "ultima impotentia". 76) Dit stak, volgens hem, vol met 
hoogmoed en ijdelheid, uit welke ondeugden al die invectieven , door Maresius 

Trib. iniquum, p. 153, 158. Zie ook Duker, t.a.p., Hl , blz. 250, noot 5, die echter, gelijk uit 
den tekst blijkt, een onjuiste dateering geeft. 

71) Mares ius heeft met sommige personen te 's Bosch steeds het .contact onderhouden; 
verg . E x postulatio, p. 12. 

T2) Verg . Ex postulatio, p. \0: Ego superiorum meorum impetrata venia citis quadrigis 
eo me contuli. Uit de Acta theol. tac., fol. 15, blijkt dat hij kort vóór 30 M aart (oude stijl) 
moet vertrokken zijn. terwijl hij den 17 den April weer was teruggekeerd. 

73) Verg. Henr. Conradi aan Joh. Smit, 7/17 Mei 1646 (Rijksareh. Arnhem ; Arch. Geld. 
Syn., nr 69). Conradi bedroeft zich over het ophouden der synode en "over de practijquen, 
dewelcke daertoe by sommige contramineurs sijn bij de hant genomen." 

74 ) Verg . Acta Syn . Gelr. 1645/'46, art. 50. Men wilde de zaak politiek behandelen ; hier
mee houdt verband de resol. der Staten van Holland, 17 April 1646. Zie ook Duker. t.a .p ., 
H, blz. 131. 

75) Voetius ontving het schrijven van Otto Copes, namens den magistraat van 's Hertogen
bosch, den 31sten Maart; hij had toen eenige uren tevoren "van goeder handt" vernomen, 
dat de synode "door ordre van haere Hooghmogentheden" was opgeschort; voorts achtte 
hij het niet noodig dat er moeite werd gedaan om den vrede te herstellen, "mits ic altijt 
geresolveert ben geweest te vergeten ende te vergeven de injurien my in het boec genaemt 
Ultima P atientia" aangedaan; wel was er remedie noodig tegen dat boek; "dat remedie en 
sal ick niet la ten te soecken ende te verwachten soo vele ende so verre als de Goddelijcke 
ende Borgerlijcke rechten, neffens de ordre ende den raet van gebiedende Heeren, weerde 
mede-Broederen ende goede vrienden my sullen leyden"; verg. P. Voet, Tribunal iniquum, 
p. 159 s.. Het schrijven van Copes, gedateerd 3 April 1646 (nieuwe stijl), vindt men even
eens bij P. Voet. l.l., p. 158 s .. Zie ook Voetius, Exerc. et Bibl. stud . theol. 2 , Praef. p. 39. 

76) Verg. P. Voet, P ietas in parentem, p. VII. D it geschrift is begin 1646 verschenen; 
op dit boekje en niet, gelijk Duker ten onrechte meent, op het later verschenen geschrift van 
Paulus Voet, Causa deserta, wordt gedoeld in de door Duker aangehaalde plaats uit de 
Notulen der Utrechtsche vroedschap; verg. Duker, Voetius, Hr, blz. 252, noot 2. In den 
loop van dit jaar kwam ook van Corn. Lemannus een boekje uit, getiteld : Breuis responsio 
ad atwees ealumnias Samuelis Maresii, dat verloren ging (zie Duker, t.a.p., H, blz. 130) . 
Volg ens M aresius was het door Boxhorn in het Latijn opgesteld ; verg. Hydra Socin., Hl, 
1662, p . XXVI. Hij heeft er niet publiek op geantwoord. "contentus ad amicum quem Sylvae
ducensem satis prolixa in ha nc rem epistola, suum judicium de iIlo cucul! ovo et foetu 
exposuisse"; verg. Auetarium primum, p. 12. Een vrij breede aanhaling uit het geschrift is 
te vinden bij M. Nethenus, Apologia, blz. 34. 
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tegen e~n reeks van personen gebezigd, waren voortgesproten. Voet meende 
ook de bewijzen te hebben, dat Maresius zijn collega Schoock wel terdege 
had opgestookt, en hij haalde citaten aan uit verschillende brieven van dezen 
aan Voetius. 77 ) Voorts werden allerlei dingen uit Maresius' verleden in 
Frankrijk, te Maastricht en te 's Hertogenbosch opgerakeld. 

Maresius bleef het antwoord niet schuldig. 78) Toen hij naar 's Hertogen
bosch reisde, was het al gereed, hoewel het, in verband met de mogelijkheid 
eener verzoening, nog eenigen tijd werd ingehouden. 79) Dit geschrift bevatte 
de officieeIe acta van den senaat inzake de met Schoock gerezen kwestie 
alsmede vele aanhalingen uit brieven van Voetius en Waterlaet aan 
Schoock. 80) Het ging bovendien vergezeld van een ernstige en Christelijke 
vermaning tot Voetius, waarin deze voor het geschrijf van zijn zoon ver
antwoordelijk werd gesteld en hem zijn onverzoenlijkheid werd verweten. 
Zelf verdedigde Maresius zich terloops tegen de door Paulus Voet geuite 
beschuldigingen, 81 ) terwijl hij het aan Schoock overliet om diens eigen pad 
schoon te vegen. Hij vermaande vervolgens Voetius vanwege diens heftig
heid , welke zou voortkomen deels uit zijn eigenaardig temperament, deels uit 
zijn vooringenomenheid en deels uit zijn eigenliefde. 82) Tenslotte gaf hij 
het schuldige van dergelijk twistgeschrij f toe en bezwoer Voetius om er mee 
op te houden. 83 ) Men zou scheidsrechters kunnen benoemen, of zich zelfs 
tot de Staten-Generaal kunnen wenden. Maar ging Voetius op den ingeslagen 
weg door, dan zou hij in het vervolg er het zwijgen toe doen en het oordeel 
in Gods handen leggen. 84 ) 

77) Verg. 1./ .. p. XL: qui (Sc. Schoockius ) toties in sinum parentis effudit querelas suas, 
quoties et a te et ab aliis clandestinis fuit consiliis impetitus. - Van Maresius heet het, 
dat hij in het geding-Descartes-Schoock was opgetreden als "accusatol' et reus et iudex et 
omnia"; ibidem, p. XXXIX. 

7R) Bonae fidei sacrum, 1646; zie mijn lijst, or 36. 
79) Dit verhinderde hem niet, om reeds direct eenige exemplaren naar Den Haag te zenden 

aan zijn vrienden, verg. Maresius aan D e Wil/em, 10/20 Maart 1646 (zie Bijl. III 74) . 
T e Utrecht was het boek den 4den April in de boekwinkels; verg. P . Voet. Trib . iniquum. 
p. 158. 

80) De publicatie der officieele bescheiden geschiedde volgens toestemming van den senaat; 
verg. Acta Sen. Acad., 11 , 14 Febr. 1646. Schoock had 11 brieven van Voetius en 5 van 
Waterlaet, aan hem gericht, bij den senaat ingeleverd (1 Aug . 1645), waarvan Maresius 
inzage heeft genomen; verg. Acta Sen. Acad., 18 Nov. 1645, en M. Schoock, Necess. et 
modesta defensio, p. 64. 

81) Maresius gaf o.a. toe, dat hij met Descartes bevriend was, "non tamen ideo censendus 
sum ornnia illorum philosophemata probare, vel improbare si qui sint qui illa impugnent" ; 
verg. l.I., p. 83. 

82) l.I ., p. 86: ... . partim splenetico tuo temperamento ac fuliginosis praecordiorum, Graeci 
vnOXÓy!3ew vocant, vaporibus, qui studio et labore continuo facile incenduntur; partim 
zelo cuidam erga opinationes tuas praeconceptas non semper quidem malo, sed plerumque 
tarnen destituto Christianae prudentiae lumine et sale charitatis; partim nimio tui amori , quo 
nec superiorem fers nec parem, ac in Ulo Caesarem, in hoc Pompeium refers. 

83) 1.1., p. 88: Quapropter iterum iterumque rogo te, D. Voeti, per communem nostram 
salutem et curam debemus ha bere aedificationis publicae, ut hic finiat om ne litigium 
inter nos. 

84) Het slot luidt aldus: Ipsum adhuc supp1ex veneror ut cor tuum emolliat et inflectat 
ad pacis et concordiae stud ia, nauemque tu am et meam ex his !itium et odiorum scopulis in 
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Einde Mei verscheen er een nieuw boek van den jongen Voet , 85) dat. 
vooral op grond van de door Schoock in het proces te Utrecht onder eede 
afgelegde verklaringen, 86) de onrechtvaardigheid van het Groningsche ge
ding in het licht poogde te stellen. Maresius, door Descartes omgekocht, 87) 

zou er het " hoofd en fundament" van zijn geweest. 88) De uitspraak van 
den senaat was, naar het oordeel van Paulus Voet, naar den vorm onwettig, 
bovendien zakelijk valsch en leugenachtig , en daarom van nul en geener 
waarde. 89 ) In een Aanhangsel leverde hij een breede bestrijding van Mare~ 
sius' beide voorgaande geschriften; daarbij werd opnieuw heel diens ver~ 

leden opgehaald, en deze zelf als een leugenaar gekenschetst, 90) als een "be~ 
drijver en patroon van kwade zaken." 91 ) 

Maresius gevoelde zich een hond gelijk , door vele anderen achtervolgd. 92 ) 

Onbestreden liet hij den jongen Voet echter niet. Hij volgde daarbij de 
methode , om de eigenlijke kwestie, door dezen naar voren gebracht, te laten 
rusten, en om slechts een klein onderdeel uit het boek uit te lichten en hier
tegen zijn geschut te richten. Onder de bewijzen voor zijn bewering dat Ma
resius een bedrijver en advocaat van kwade zaken zou zijn , had Voet namelijk 
ook het gebeurde met Anna Hortensia , de vrouw van den rector Chabaneus, 
te 's Hertogenbosch aangehaald: tengevolge van den slag dien Maresius 
haar had gegeven , zou zij een miskraam hebben gehad en zoo zou Maresius 
feitelijk als een moordenaar zijn te beschouwen. 93) Dit geval 94) ging Mare~ 
sius nu uitvoerig vertellen in een geschrift , waaraan hij den sensationeelen 
titel: Lingua abortiva, gaf. 915) Hij doelde daarmee op het feit, dat Anna 

tranquillitatis porturn subducat; ac interea mihi largiatur patientiam contra has omnes con
tumelias, ac misericorditer condonet, quicquid ex humana infirmitate dum me de fen do, acer
bi us aut durius a ut importunius fecero vel dixero. Amen; verg. 1.1., p. 91. In de Praefatio 
doet Maresius met name een beroep op de Utrechtsche " Proceres". - Schoock verdedigde 
zkh in zijn Necessaria et modesta defensio; hiervan zond Flor. Schuyl uit 's Bosch aan 
D. de Wmem één exemplaar toe, a lsmede 2 exemplaren van den Dialogus pedis et pediculi; 
verg. zijn schrijven, 6 Juni 1646 (Univ.bibl., Leiden; B.P.L. 293 A) . Voorts zond een ano
nymus in het licht: Syrius in umbra; verg. P . Voet, Trib. iniquum, p. 158. 

85) P. Voet, Tdbunal iniquum. Voet droeg het geschrift op aan de hoogleeraren van alle 
Academies en llIustre scholen, met uitzondering echter van die te Groningen, te 's Bosch en 
te Amsterdam. 

86 ) Zie over dit proces: Duker, Voetius, 111, blz. 238 V.V .. 

8ï) Verg . Tribunal iniquum, p. 31. 
8S ) Verg . l .I. , p. 29: Maresium adfuisse certum est, qui hanc scenam agere atque ad finem 

perducere voluit, ne suo unquam videretur defuisse Cartesio. 
89) Verg . l.I., p. 135- 137. 
90) Zie l.I., p. 137-240. 
91) Verg. 1.1., p. 137: malarum causarum actor et patronus. 
92) Maresius aan Rivet, 15/25 Aug. 1646 (zie Bijl. 11177) . - Er verscheen bovendien 

tegen Maresius een Judicium van Lecherpiere (zie Maresius, Auctarium primum, p. 11) , dat 
volgens M aresius van Voetius afkomstig was; verg. Lingua abortiva, p. 91 (zie ook M. Ne
thenus, Apologia, blz. 35). Voorts rkhtte de classis Gorinchem een schrijven aan den kerke
raad van Groningen; verg. Auct. pdmum, p. 12. De "Notae" , welke Maresius, op verzoek 
des kerkeraads, hiertegen opstelde, berusten, gelijk mij uit een ter plaatse ingesteld onder
zoek bleek, niet meer in het kerkeraadsarchief te Groningen. 

93) Verg. Voet, Tribunal iniquum, p. 232 s.s .. Zie Maresius, Lingua abortiva, p. 6. 
94) Zie boven, blz. 186 v.v .. 
95) Lingua abortiva etc.; zie mijn lijst, nr 39. 
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Hortensia indertijd had beweerd. duidelijk de tong van een foetus herkend 
te hebben. 96) Maresius spaart aan zijn lezers geen enkele bijzonderheid 
omtrent het onderzoek. dat naar de juistheid van deze bewering had plaats~ 
gevonden. Verklaringen van vroedvrouwen worden besproken; verhandelin~ 
gen . in den kerkeraad van Den Bosch gehouden . openbaar gemaakt; en aller
lei onvriendelijkheden over het huiselijk leven van den rector en diens vrouw 
gedebiteerd. Er is dus. zoo meent Maresius. bewijsmateriaal genoeg. om de 
bedoelde beschuldiging op afdoende wijze te weerleggen. 97) Maar dan weet 
men tegelijk. hoe over de rest van Voets lasterlijke aantijgingen valt te 
denken. En wat verder vader Voetius aangaat . zijn houding heeft gemaakt 
dat de twist nog steeds niet werd beëindigd. 98) Hij moest maar eens op de 
resolutie der Staten van HoIJand en West- Friesland tegen het twistgeschrijf 
"op subjecten sulcxs niet meriterende tot groote onstichtinge van de Ge~ 

meente. " letten. 99) Laat hij toch antwoorden op alles wat Maresius tegen 
hem te berde heeft gebracht. Voelt hij zich misschien in de klem. dat hij zijn 
zoon er op afgestuurd heeft. die de aandacht van de hoofdzaak tracht af 
te leiden? Maresius roept tenslotte alle hoogleeraren in Nederland 100) op 
tot getuigen van het onrecht. hem door Voetius aangedaan. en van eigen 
onschuld. Hij erkent. da t ook zijn eigen uitlatingen niet steeds op een goud
schaal waren gewogen; 101) maar had men hem ook niet op allerlei manieren 
geprovoceerd? Dit zou zijn allerlaatste geschrift "circa personalia" zijn; van 
nu af zou hij den strijd op zakelijk terrein overbrengen. Gaarne zou hij dien
omtrent het advies der hoogleeraren vernemen; als zij het zwijgen bewaarden . 
zou hij dit als een blijk van hun instemming beschouwen. 102) 

In October 1646 reageerde Paulus Voet op dit geschrift van Maresius in 
een nieuw pamflet. 103) Hij constateerde , dat deze zijn boek vrijwel geheel 

DU) Verg . 1./., p. 7 S.: Hortensius olim Ciceroni praeluxit ad eloquentiam ; set Anna Hor
tensia. instructura D. Voetium ad maledicentiam. in eius gratiam refodit foetus sui linguam. 
quam olim solam ex incendio uteri sui ereptam. in horto suo sepeliverat. contra me suo 
tempore de infanticidio testaturam. 

9.) I./., p. 63. 
US) l.I., p. 2 s.s .. - Maresius verwijst daarbij ook naar Voetius' proces met Leeuwius te 

Rotterdam. Zie daarover Duker, Voetius, 111. blz. 238. noot 3. 
99) 1.1., p. 4 s .. Zie Duker. Voetius, Il. blz. 131. 
100 ) l.I ., p. 94 s.s .. Maresius noemt er ook de Amsterdamsche hoogleeraren bij (zie boven, 

noot 85); want de IlJustre school aldaar ontleent, volgens hem, aan Vossius en aan Barlaeus 
meer luister "quam Novella Voetii Academia per se et mille sibi similis possit unquam 
sperare"; verg. Maresius aan G. J. Vossius, 15/25 Aug . 1646 (Epistolae; ad Voss. epistolae, 
fol. 315). 

llJl) Verg. Auctadum pdmum. p. 11. waar Maresius omtrent dit geschrift erkent dat het 
was "styli concitatioris et vehementioris." 

1(2) Het geschrift is te 's Hertogenbosch den Isten Juli 1646 gedateerd. Blijkbaar is het 
niet terstond op de markt gekomen. want in een senaatszitting tezamen met de curatoren viel 
het volgende besluit: Iniunctum On. Maresio ut scripturn quod sub praelo habet, ad tempus 
supprimat: itemque Schoockio. ne scriba t contra Voetium; verg. Acta Sen . Acad., 16 Juli 
1646. Zie ook Maresius, Expostulatio, 1647. p. 11; en Maresius aan Henr. Leo, 6 Aug. 1646 
(zie Bijl. III 75). Maar in Augustus heeft hij een exemplaar toegezonden aan Vos si us (zie 
den in noot 100 aangehaalden brief). aan Rivet (15/25 Aug . 1646; zie Bijl. 77) en 
aan De Willem (15/25 Aug. 1646; zie Bijl. III 78). 

103 ) Samuelis Maresii causa deserta. Zie M aresius. Auctar. primum, p. 12. 



251 HOOGLEERAAR-PREDIKANT TE GRONINGEN 

onbestreden had gelaten. 104) Voorts verzekerde hij, dat Voetius aan zijn 
bestrijder alles had vergeven, 105) terwijl hij tot Maresius de vermaning richtte 
om zijn vleeschelijke perversiteiten te bekampen. 106) 

Het moet opvallen, dat Voetius zelf zich in dezen strijd " circa personalia" 
op den achtergrond heeft gehouden. Nu is het de vraag, in hoeverre Maresius 
hem toch terecht voor het geschrijf van zijn zoon Paulus verantwoordelijk 
heeft kunnen stellen. Dat Voetius hiervan niet geheel onkundig is geweest. 
is ons reeds gebleken uit zijn missive aan den Utrechtschen magistraat inzake 
de uitgave van Paulus' "Pietas in parentem". 107) Maar, naar het schijnt, was 
dit geschrift toen reeds gereed; Voetius zou het pas na voltooiing er van 
hebben gezien. Ook overigens zie ik geen gegronde reden om zijn eigen ver
zekering, dat hij aan de opstelling dier geschriften op geenerlei wijze heeft 
deelgenomen, in twijfel te trekken . 108) 

Wel heeft Voetius intusschen een zakelijke bestrijding van sommige op
vattingen van Maresius geleverd, zonder daarbij diens naam te vermelden. 
Dit gebeurde in het begin van 1646 door een zestal Disputaties, waarin 
Voetius zijn standpunt ten aanzien van de Broederschappen en de tafel
houders uiteenzette. 109) Vervolgens zond hij , tezamen met de overige 
Utrechtsche theologen, de " Res judicata" in het licht, waarin de veroordee
ling der tafelhouders als het eenparig oordeel der kerken werd voorge
steld. 110) Maresius trok zich deze dingen zeer aan. 111) Een tegengeschrift 
van hem bleef echter voorloopig uit , doordat er opnieuw onderhandelingen 
werden gevoerd over een eventueele verzoening. 

104) 1.1., p. 8. Ten opzichte van wat Maresius wel had geschreven, heette het: in ea magis 
magisque tuae linguae abortum prodis. 

105) l.I.. p. 20: .... Deum precatus, tuos affectus ita suo spiritu imbuere velit, ut tandem 
te peccasse videas et quia multos Dei servos tuis scriptis contristasti, serio doleas. 

106) l.I., p. 22. 
107) Zie boven, blz. 249. Paulus Voet heeft ook een ruim gebruik gemaakt van de brieven 

van Schoock, welke in het bezit zijns vaders waren. Maar Voetius heeft ontkend, dat hij 
de brieven voor dit doel had afgestaan ; hij had ze aIleen met het oog op het proces, dat te 
Utrecht tegen Schoock werd gevoerd, bij zijn zoon gedeponeerd; verg. Exerc. et bibl. stud. 
theol. 2, p . 101. 

108) Verg. Voetius, Exerc. et bibl. stud. theol. 2 , p. 71 s., 103 s .. Zie ook vooral zijn ver
klaring, afgelegd tegenover den Utrecbtschen magistraat, bij Duker, Voetius, lIl , blz. 252, 
noot 1. Maresius heeft wel anders beweerd, doch voor zijn bewering geen bewijzen geleverd; 
verg. Auctarium primum, p. 79 S .. 

101/) Deze disputaties "de Theologia practica", gehouden van 21 Febr. tot 21 Maart 1616, 
vindt men opgenomen in zijn Sel. Disput, Theolog., lIl , p. 1-59 (zie vooral p. 39 ss., 53 s.). 
Maresius, Auctarium primum, 1652, p. 10 beweerde later, dat de bestrijding door Voetius 

ongeveer met dezelfde stij l en dezelfde argumenten geschied was als door Paulus Voet in 
diens Pietas in parentem. Vergelijking van beide geschriften met elkander bevestigt deze be
wering niet . - Maresius sprak van "disputationes diabolicae"; verg. zijn schrijven aan Rivet, 
21 Febr. 1649 (zie Bijl. III 90) . 

nOl Zie Duker, Voetius, Il, blz. 284. Maresius had zich ten gunste der tafelhouders uit
gelaten; zie boven, blz. 188. Over de kwestie zelf handel ik in het vervolg nog. 

111) Verg. Auctarium primum, p. 12: ipsis non semel, publice nominatim et acriter, vapula
vit Maresius. 
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6 - De strijd tijdelijk opgeschort. 

255 

Tengevolge van het ingrijpen der curatoren was de verschijning van 
Maresius' geschrift: Lingua abortiva, voor eenigen tijd opgehouden. 112 ) 

Hetzelfde was gebeurd met een apologie, welke Schoock. overeenkomstig 
een heimelijke afspraak met Maresius, 113) tegen Voetius zou uitgeven. Deze 
maatregel hield blijkbaar verband met de onderhandelingen, welke tusschen 
Groningen en Utrecht over een mogelijke verzoening zouden gevoerd worden. 

Maresius wachtte echter den loop der dingen niet af. Hij wendde zich met 
een uitvoerige missive tot de Geldersche synode, welke thans, in plaats van 
te 's Hertogenbosch, op den 13den Augustus 1646 te Nijmegen zou samen
komen. 114) Hij spreekt hierin zijn teleurstelling uit over de vergeefsche reis, 
welke hij , vier maanden geleden, naar Den Bosch had ondernomen. In 
Holland hadden sommigen zich toen verblijd over dat uitstellen der synode. 
Het waren juist degenen geweest, die vroeger voor een kerkelijke behandeling 
der Bossche kwestie hadden geijverd. Voor hen was het ineens een politieke 
zaak geworden. weshalve deze aan het oordeel der synode moest onttrokken 
worden. Die gedachte, zoo constateert Maresius, komt het standpunt dat hij 
zelf altijd heeft ingenomen , aardig in het gevlei. Maar de synode heeft in 
dezen nog wel een taak te verrichten. Laat zij slechts kennis nemen van het 
laatste boek, dat hij ter zelfverdediging heeft geschreven, en waarvan hij 
een der eerste exemplaren aan haar praeses heeft toegezonden. 115) Welk 
een behandeling heeft hij van Voetius en diens aanhang ondervonden! 
En hoe heeft hij zijn best gedaan. om een verzoening te bewerkstelligen! 
Maar alles tevergeefs. Laat de synode daarom tusschenbeide komen. En 
mocht dat twistgeschrijf voortgaan, dan heeft Maresius het voornemen om 
den strijd tegen Voetius ' paradoxen aan te binden . Hij wil zich echter bij het 
oordeel der synode neerleggen. 

De deputaten dezer synode hebben de bedoelde zaak daarna inderdaad ter 
hand genomen. 116) Zij hebben aan Voetius een schrijven gericht , hetwelk 

112) Zie boven, blz. 253. noot 102. 
11a) Verg . Expostulatio, 1647. p. 89. Deze afspraak dateert van den lOden Juli 1646. In 

den senaat legde Schoock de verklaring af "suam esse vel quoad verba vel quoad sensum 
et men tem in omnibus suis partibus. Declarationem quae ceu ab ipso editam in causa contra 
D. Cartesium judicio Acad. ad eundem misso inserta est; ad eo ut nonnisi per calumniam 
et mendacium Senatui Academico. ac nominatim mihi (sc. Maresio) qui turn rector eram, 
odiosae amplificationes ac violentae et remotae consequentiae a te in illa imputarentur." 
Deze .. formuJa transactionls" zou geheim blijven; verg. Acta Sen. Acad., 25 Maart 1647. 
Zie ook Jonckbloet, Gedenkb .. blz. 78. Zie over het boek van Schoock boven, blz. 252. noot 84. 

1.14) Maresius aan de Geld. synode. 6 Aug. st. vet .• 1646 (zie Bijl. III 76). Zie ook 
Maresius aan De Wil/em, 15/25 Aug. 1646 (zie Bijl. III 78); en Expostulatio. 1647. p. 12: 
animum pacis studiosum meis ad illam Iitteris fuse aperui, eiusque ad eam restituendam opem 
imploravi. 

115) De bovenbedoelde missive ging namelijk vergezeld van een schrijven aan den praeses 
dezer voortgezette synode. aan Henricus Leo (zie Bijl. III 75). M aresius zond hem een 
exemplaar van zijn Lingua abortiva. In dezen brief rangschikt hij Voetius onder een onver
zoenlijk slag van menschen. 

116) De Acta der synode zelf vermelden over dezen brief niets. Wel werd aan eenige 
leden opgedragen om zich bij H .H. Mog. te beklagen over het ophouden der synode te 
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den 12den December door dezen op heusche wijze werd beantwoord. 11 7) 

Laten de broeders . zoo geeft hij te kennen. zelf maar zeggen . wat hij moet 
doen en ondergaan om vrede te verkrijgen. Zij zullen het toch met hem eens 
zijn. dat die honigzoete betuiging van Maresius in lijnrechten strijd is met 
al diens woorden. geschriften en daden. Maresius heeft hem op een schrikke
lijke wijze beleedigd ; indien alles waar is wat deze omtrent hem heeft verteld. 
dan zou hij zoowel kerkelijk als politiek eerloos worden en den Christennaam 
niet meer verdienen . Zeker. hij heeft Maresius vergeven ; maar hij mag van 
dezen een bepaalde genoegdoening eischen. Laat men verder vooral niet 
vergeten. dat bij de bedoelde kwestie. naast Voetius. ook anderen. en met 
name zijn collega De Maets. zijn betrokken . en dat Maresius niet het recht 
heeft om alle mogelijke geschriften aan hem toe te schrijven. Over deze punten 
heeft de magistraat zich reeds tot de curatoren te Groningen gewend; hier
over zal binnenkort op een conferentie tusschen Maresius en hem gehandeld 
kunnen worden. 

Eerst drie maanden later hebben de deputaten over dit schrijven beraad
slaagd. 118 ) Met blijdschap namen zij kennis van het houden eener broeder
lijke samenkomst. waarop Voetius had gedoeld. doch uitgericht hebben zij 
verder niets. Intusschen waren de pogingen om zulk een conferentie tot stand 
te brengen. reeds op niets uitgeloopen. 119 ) O ver de w ijze van uitvoering . 
over de plaats van samenkomst 120 ) en vooral over de personen der deel
nemers 121 ) rees er verschil van meening ; en de politieke troebelen, welke 
in het voorjaar van 1647 in de provincie Groningen uitbraken. hadden tot 
gevolg . dat van deze zijde het antwoord aan Utrecht uitbleef. 1 22 ) 

Deze onderhandelingen hadden althans dit uitgewerkt . dat geen twist
schriften meer het licht zagen. Wel is in October 1646. gelijk ik reeds mede
deelde. nog een blauwboekje van Paulus Voet verschenen; 123 ) en het zal 
toen eenige moeite hebben gekost om Maresius in bedwang te houden . 1 24 ) 

's Hertogenbosch; men wilde wat kerkelijk was begonnen, ook kerkèlijk afdoen; verg . A cta 
syn. G elr., 1646. art. 50. Zie over deze zaak verder Acta syn. G elr., 1647. art. 27. 28; en 
1648. a rt. 18. Zie ook Duker. Voetius, 1I. blz. 127. noot 3. - M aresius beklaagde zich over 
het uitblijv en van een antw oord der syn.; verg. M aresius aan D e Willem, 23/13 Oct. 1646 
(zie Bijl. III 80). 

11.7 ) Voetius aan Deput. der Geldersche syn., 12 Dec. 1646 (zie Bijl. IV 3). 
11.8 ) Verg. Deput. der G eld. syn. aan V oetius, 17 Maart 1647 ( Rijksarch., Arnhem; Arch. 

Geld. Syn., or 70). 
119 ) Zie Duker, Voetius, lIl. blz. 251 v .. A an de door dezen. blz. 252. noot 3. aangehaalde 

plaa tsen zijn uit de Not. der Utr. vroedsch. nog toe te voegen: 14. 28 Jan .• 6. 8 Febr. 1647. 
De opÇJave dezer plaatsen dank ik aan een welwillende mededeeling van den Utrechtschen 
archiva ris Mr W . C. Schuylenburg . die mij ook nog verdere aanwijzingen gaf. - V erg. ook 
Maresius aan De Willem . 1/11 Nov. 1616 (zie Bijl. III 81) ; en idem aan Rivet, 27 Jan./6 
Febr. 1647 (Zie Bijl. III82) . 

1120 ) Voorgesteld werden Zwolle of Groningen. 
121) Maresius wilde niet ingaan op Voetius ' wensch. dat ook diens zoon Paulus en diens 

collega Dematius aan de conferentie zouden deelnemen. 
122) Verg. Maresius. Auctarium primum, p . 13 S .. 

123 ) Zie boven, blz. 253 . noot 103. 
124 ) Verg. Maresius. Diss. theol. de usu et honore sacri minist ., 1646. Dedicatio (in Oct. 

gedateerd) . waarin hij aan R ivet betuigt onder den indruk te verkeeren van diens "patheticae 
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Maar de afspraak. van weerszijden getroffen om den strijd tijdelijk op te 
schorten. werkte voorloopig gunstig. 125) Dit duurde tot Maart 1647. toen 
Isaac Chabaneus. verontwaardigd over Maresius' uitlatingen omtrent hem en 
zijn vrouw. daartegen te Utrecht een wederlegging uitgaf. 126) Nu haastte 
Maresius 127) zfch om hiervan weer een bestrijding te leveren. welke den 
3den April al in druk gereed lag . 12.8) 

Tot publicatie kwam het echter toen nog niet. Schoock. die er blijkbaar de 
lucht van had gekregen. dat in het bedoelde boek de geheime afspraak van 
Juli 1646 zou opgenomen worden. heeft het punt in den senaat ter sprake 
gebracht. 129) Men heeft vervolgens aan Maresius toegezegd. dat pogingen 
zouden worden aangewend om het pamflet te Utrecht en te 's Hertogenbosch 
gesupprimeerd te krijgen.) 30 ) Hij zou dan zelf zijn tegengeschrift moeten 
inhouden. Gedurende het jaar 1647 is dit punt aan de orde gebleven. De 
senaat bleek. onder leiding van Jac. AIting. bereid aan Maresius een "testi
monium intercessorium" te verstrekken. op voorwaarde dat hij het vermelde 
geschrift niet in het licht zou zenden. 131) Hij weigerde echter op dit aanbod 

Literae. quibus nuper admodum me hortabaris ad renunciandam semel pro semper impor
tunissimae illi liti ." - Omstreeks dezen tijd schijnt Maresius ook getracht te hebben de 
Staten-Generaal voor de Bossche zaak te spannen; verg . Maresius aan De Wil/em. 13/23 
Oct. 1646 (zie Bijl. III 80) . 

1:25) Verg. Maresius. Expostuiatio. p. 14. 
126) Is. Chabaneus. Epistoia confutatoria. 1647. Ten opzichte van een bepaalde. volgens 

hem onjuiste bewering van Maresius had Paulus Voet reeds verklaard: Docebit hoc. nullus 
dubito. Matronae illius (sc. Annae Hortensiae) maritus; verg. Causa deserta. p. 19. Chaba
neus ' geschrift is vrij gematigd; hij tracht allerlei onjuistheden in Maresius' beweringen aan 
te wijzen. 

127) Maresius meende dat hierdoor de afspraak van Utrechtschen kant was verbroken. 
Hij had van betrouwbare zijde vernomen. dat een der hoogleeraren aldaar de proeven van 
het pamflet had gecorrigeerd; verg. Theoi. Elencht .• Il. praef .• p. XVI. 

128) Expostuiatio ad Voetius. etc.; zie mijn iijst. nr 42. Zie i.i .• p. 110; en Auctarium 
primum. p. 15. 

129) Verg. Acta Sen. Acad .• 25 Maart 1647. Zie omtrent de bedoelde afspraak boven. 
blz. 255. noot 113. Maresius maakte er captie op. dat Schoock zijn belofte om een geschrift 
tegen Voetius uit te geven. niet was nagekomen. Schoock beriep zich echter op het verbod 
der curatoren; hij had het geschrift gereed en was tot uitgave er van bereid. Vermoedelijk 
wordt hiermee bedoeld zijn Necessaria et modesta defensio. 1646. Het geschrift was dus 
toen reeds gedrukt. Zie ook boven. blz. 252. noot 84. 

130) Verg. Acta theol. fac .• 29 April 1647; en Maresius. Theoi. Eiencht .• Il. 1648. Praef. 
p. XVII. Vrienden - met wie blijkbaar bedoeld zijn Camerarius en burgemeester Eisinghe -
zeiden. dat men eigenlijk met Chabaneus medelijden behoorde te hebben. Maresius wilde ook 
wel eens afwachten. wat nu de Utrechtsche magistraat zou doen. - Maresius deelt mee. dat 
de Staten-Generaal aanvankelijk hebben besloten bedoeld geschrift te verbieden "cum nota 
publica sui Authoris". doch dat dit besluit den volgenden dag bij de resumptie is gewijzigd; 
verg. Auctarium primum. p. 76 S .. 

131) Dit testimonium bevindt zich in Acta Sen. Acad. onder de ongepagineerde stukken 
achter het protocol over 1646/'47. en is van de hand van Alting . Daarin wordt met dank
baarheid erkend het pogen der Curatoren om verzoening te verkrijgen. voorts spijt uit
gesproken over de verschijning van Chabaneus' Epistoia en opgemerkt dat Maresius een 
tegengeschrift heeft laten drukken. Het vervolg luidt: Caeterum quod isti de fens ion i Theolo
gica quaedam inspersisset. quod ipse titulus nobis visus profitetuI'. qui pollicetur specimen 
paradoxorum. quae D . Voetius in Theologia foveat ; ne malum illud dissensionis latius ser
peret. et in damnum Ecclesiarum Orthodoxarum redundaret. (quamvis alias privatam ipsius 

Maresius 17 
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in te gaan. 132) Daarna hebben de Staten in hun najaarsvergadering aan 

de curatoren opgedragen om Maresius' documenten, waaruit diens onschuld 
zou moeten blijken , te visiteeren. In dat geval zouden de Curatoren "een 
acte formeeren in forma, waermede hij Maresius verseekert sijnde van verder 
schrivent teegens opgemelte Voetium ende den sijnen sich soude onthouden 
ende in stillicheijt zijn ampt alhijr waernemen." 133) Van de uitvoering van 
deze resolutie is echter niets terechtgekomen, terwijl Maresius er zelfs on
kundig van schijnt gebleven te zijn, Hij verkeerde in den waan, dat men nog 
steeds aan verzoeningspogingen arbeidde. 134) 

In den aanvang van 1648 verscheen toen het eerste deel van Voetius' 
"Selectae Disputationes" , hetwelk een lange voorrede bleek te bevatten , die 
zich richtte tegen Cartesius en Maresius. 135) Voetius gaf hierin een sobere 
opsomming van alle beschuldigingen, welke in Maresius' geschriften tegen 
hem werden gevonden, en verdedigde zich op waardige wijze. 

Dit feit is voor Maresius het sein geweest tot hervatting van den strijd . 

7 - De strijd "circa realia" geopend. 

Maresius heeft thans zijn teruggehouden geschrift tegen Voetius publiek 
gemaakt. 136) Hierin geeft hij eerst een overzicht van de reeds gewisselde 
strijdschriften; 137) dan volgt zijn weerlegging van Chabaneus met een be
roep vooral op de scheidsrechterlijke uitspraak, welke indertijd te 's Her
togenbosch was gegeven, 138) terwijl hij er bijzonderen nadruk op legt, 
door Voetius' houding tot deze publiceering te zijn gedwongen. Wat de 

litem nostram facere non velimus) Nos, qui caeteroquin optime Optimo et charissimo collegae 
nostro, de Ecclesiis et Academiis, in quibus vixit et docuit, optime merito et quotidie meren ti, 
volumus, boni publici et pacis Ecclesiasticae ergo, D efensionis ilJius divulgationem differri 
communi consensu rogavimus, ut eam sepositam quiescere pateretu, .... Cui desiderio et 
intercessioni nostrae Cl. D. Maresius locum se daturum promisit, seque movam illam in illud 
usque tempus patienter laturum recepit. adeoque districte prohibiturum typographo ut nullurn 
ei us sui scripti exemplar interea distrahat; testatus se in propriae conscientiae et aliis testi
moniis, nec non actorum publicorum fide tantisper acquieturum, modo editione huius test i
monii petitioni nostrae hoc ab ipso datum fuisse publice constaret. 

132) Acta Sen. Acad., 8 Juni 1647. Maresius zelf was toen afwezig; hij droeg op dien
zelfden dag, in verband met zijn reis naar Frankrijk, de " capsa", welke hij als fungeerend 
decaan in bezit had, aan Widmar over; ·verg. Acta theol. [ac., 8 Juni 1647. 

13a) Verg. Protocol I, fol. 119 (12 Nov. 1647) . Vóór zijn vertrek naar Frankrijk had 
Maresius zijn collega's verzocht, zijn zaak bij de curatoren aan te bevelen; verg. Acta theo/. 
tac., 10 Juni 1647. Zijn vrouw en Makdowell herinnerden er later de professoren nogmaals 
aan; verg. a/daar, 16 Sept. 1647. 

134) Verg. Auctarium primum, p . 17. 
135) Voetius, die dit werk opdroeg aan Rivet, spreekt over Maresius in de Praefatio, 

p. XX- XLII en in de Paralipomena, p. 1157 s .. Zie Maresius aan R.ivet, 22 Jan. 1648 (zie 
Bijl. III 86). 

13G) Zie boven, noot 128. De publicatie geschiedde in Febr. 1648; verg. Auctarium pri
mum, p. 16. Maresius heeft toen blijkbaar op een inlegblad (p. 112, 113) eenige verbeteringen 
en aanvullingen aangebracht. 

137) Hier vindt men de volgende merkwaardige zelfbekentenis: Hoc habeo Gallici et ignei 
ingenii, quod lubens studeo esse Ie premier à la charge, et Ie dernier à la retraitte; quod hic 
(sc. Groningae) tamen non possum inter collegas me doctiores nec indiligentiores; verg. 
/.I ., p. 17. 

138) Zie boven, blz. 187 v .. 
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kwestie-Descartes-Schoock betreft, moge Voetius weten, dat Schoock zijn 
vroeger, in 1645 voor den senaat afgelegde verklaringen handhaaft. 139) 

Wil Voetius het strijden nog voortzetten, dan verlaat Maresius in het vervolg 
de personalia, om tot de realia over te gaan. 140) Stemmen zij beiden in de 
fundamenteele artikelen der theologie met elkander overeen, er bestaat daar
naast op verscheidene punten toch verschil van gevoelen. Voetius heeft 
zelfs' heel wat van die afwijkende opvattingen: hij zou de " theologus para
doxus" kunnen heeten. De voorbeelden liggen voor het grijpen. Als zij nu 
hieover eens aan het discussieeren gingen, argumenten ontleenende aan 
de Schrift, aan de rede, aan de analogie des geloofs en aan de oude kerkleer! 

Naast dit geschrift stelde Maresius ongeveer tegelijkertijd een voorrede voor 
het tweede deel zijner Elenchtiek, dat toen juist gereed was. 141) Hij bespreekt 
hierin het pas verschenen deel van Voetius' disputaties . Welk een obscure 
en verwarde massa van theologische anomalieën krijgt men daar te lezen! 142) 

Weer geeft Maresius dan een breed overzicht van den tot dusver ge
voerden strijd, om vervolgens Voetius onder handen te nemen. Deze houdt er, 
zoo meent Maresius, een dwaze "precysheyt" op na met zijn opvattingen over 
heildronken, over de haardracht. over het gebruik van bepaalde namen en over 
kerkgebouwen, 143) welke opvattingen hij van zijn Engelsche perfectionisten 
heeft overgenomen. 144) En welk een duistere theologie! Men heeft volkomen 
gelijk gehad, met in de statuten der nieuwe Academie te Breda de bepaling op 
te nemen, dat er geen "theses quodlibeticae" mogen geponeerd worden. 145) 

Nu heeft Voetius het telkens over de Bossche broederschap; maar niet daar
in, doch in de kwestie-Descartes-Schoock schuilt vooral de oorzaak van heel 
dezen twist. 146) Alleen noodgedwongen heeft Maresius zijn strijdschriften 
opgesteld, terwijl hij steeds bereid is tot een Christelijke vredessluiting . Van 
nu af zal het echter over de realia gaan. In het fundament bestaat er wel 
tusschen hen beiden overeenstemming , al wijkt Voetius met zijn supralap-

]39) Verg . Expostulatio, p. 89. 
140) l.I., p. 95. Terecht kon Voetius opmerken, dat Maresius zelf eerst was overgegaan 

"à dogmaticis ad personalia"; en dat de overgang van de "personalia" naar heel andere 
"reales controversiae" feitelijk een verlegenheidshouding was; verg. Exerc. et Bibi. stud. 
theoI.2, Praef. p. 136 s .. Dat Voetius dit terecht kon zeggen, blijkt bijv. daaruit dat Maresius 
reeds in 1643 Voetius' theologie als een "nominalis, superstitiosa et Anabaptistica theologia" 
betitelde ; verg. Maresius aan De Willem, 5/15 Sept. 1643 (zie Bijl. 11163) . 

141) Theologiae elenchticae synopsis, 11, 1648; zie mijn lijst, nr 37. Ook in de Addenda 
van dit werk vindt men een opzettelijke bestrijding van Voetius; bijv. van diens supralap
sarisme. Verg. ook Maresius aan Rivet, 8/18 Maart 1648 (zie Bijl. 11187) . 

142) Verg . l.I., p. 11. Maresius geeft als een opschrift voor Voetius' werk: Hic jacet 
D . Voetius sepultus in tenebris, expectans lumen et judicium. Zie ook Mare-sius aan Rivet, 
22 Jan. 1648 (zie Bijl. III 86) . 

143) Zie ook 1.1.. p. 208 s .. Zie Duker, Voetius, 11, blz. 230 V.V .. 

144) 1.1.. p. XX: Dum enim ut est peritus linguae Anglicae, avidius lectitat libellos ea 
lingua editos, ad Weigelii et Thomas à Kempis, (quo nihil unquam vidit divinius) Enthusias
mos ducentes sub purgatioris religionis praetextu, non animadvertit suam Theologiam practicam 
aeque illo fumo, ac theoreticam Scholasticorum non satis judiciose lectorum fuligine infici. 

145) Verg. l.I., p. XXI. 
146) Verg . l.I., p. XXIX. 
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sarisch gevoelen af van de Dordtsche leer. 147) Scheuring valt er dus niet 
te vreezen. Laat er daarom een theologisch debat over dergelijke punten 
worden geopend. 148) 

Voetius heeft den toegeworpen handschoen opgenomen. In den tijd tusschen 
14 October en 22 December 1648 heeft hij een twaalftal disputaties laten 
houden, waarin hij zijn gevoelens omtrent die dusgenaamde paradoxen uit
eenzette. 149) Zoodra Maresius deze verhandelingen ontving , heeft hij ze 
in een reeks disputaties behandeld, en nader de juistheid zijner bedenkingen 
in het licht trachten te stellen. Reeds in Februari 1649 heeft hij ze ver
volgens, vermeerderd met een toelichtende inleiding , in boekvorm uitge
geven. 150) In het belang zoowel van Voetius zelf 151) als van de kerken 
acht hij het, dat diens paradoxen worden blootgelegd. Maresius is het , die 
het aloude gevoelen der Gereformeerden verdedigt; slechts ten opzichte van 
de kwestie der tafelhouders heeft het den schijn, alsof hij afwijkt. maar men 
oordeele billijk over zijn standpunt in dezen. Verstoring der kerkelijke rust 
vreest Maresius niet ; geschillen tusschen theologen laten zien, dat niemand 
voor een onfeilbaren paus kan doorgaan. 15'2) Aan het slot der inleiding ont
breekt ook ditmaal niet het dringend verzoek om vrede. 153) 

Maresius noemt onder meer de volgende paradoxen: dat God vóór de 
schepping der wereld ergens is geweest; dat er buiten deze wereld zich 
"spatia imaginaria" bevinden, in welke God is; dat de eenheid der wereld 
door de natuurlijke rede niet te bewijzen valt; dat er een schepsel kan zijn 
dat overal is ; dat de uitspraken van Jobs vrienden niet gezaghebbend zijn; 
dat God iemand kan verwerpen ook buiten de zonde om; dat het object der 

147 ) V erg . l.I., p. XXXI. 81 S.s., 1056 s.s .. Maresius sprak eenigen tijd daarna het vermoeden 
uit, dat dit punt wel eens tot vernieuwden twist zou kunnen leiden; verg . M aresius aan Rivet, 
16/26 Nov. 1648 (zie Bijl. III 89) . 

148) V erg . I.l.. p. XXXII : Theologica deinceps tractemus theologice, nostram opellam 
consecrantes ambiguis explicandis, obscuris illustrandis, dubiis resolvendis, falsis confutandis, 
et sic in pauculis ad rei summam non facientibus, dissentientes in terris. ut una, Deo nobis 
nostras infirmitates condonante. victuri aeternum cum Christo Redemptore nostro in coelis. 

149) De selectis quibusdam problematis (later opgenomen in: Se/. Disput., V, p. 550 s.s.) . 
Zie Voetius, Exerc. et bibl. stud. theol. 2 , Praef. , p . 139; en Maresius, Auctarium pri
mum, p. 18. 

150) Theologus paradoxus retectus et refutatus, 1649; zie mijn lijst, nr 46. Maresius ont
ving Voetius' disputaties niet in de volgorde. waarin zij waren gehouden. Zie ook Maresius 
aan Rivet, 16/26 Nov. 1648 (zie Bijl. III89) en 24 Febr. 1649 (zie Bijl. III90). - Ik geef 
mijn citaten naar de editie van 1658 (zie mijn lijst, nr 46a) . welker inhoud geheel overeen
stemt met dien der eerste editie. 

151) Verg. I.l.. p. 15: sol et pro Scholasticorum ingenio, fere pluris face re Aristotelem quam 
Mosem. Scotum quam Johannem. Thomam quam Paulum. 

152) Verg . l.I., p. 29 s .. Te Leiden zou men tegen Voetius het verwijt hebben gericht. dat 
hij aspiraties had voor "inquisitof generalis fidei". 

153) l.I., p. 36 S. : Lavemus nobis mutuo pedes. iuxta Christi praescriptum. Veritas alter
cando amittitur, modeste disceptando reperitur. Dit geschrift werd beantwoord in een volgens 
Maresius "frivola disputatio" van Paulus Voet. De possibili ubiquitate creaturae" (zie de 
vierde der in den tekst vermelde paradoxen van Voetius) ; verg . Auctarium prim., p. 18. -
Een vreemd contrast met Maresius ' betuigingen van vrede vormen de onvriendelijke be
titelingen van Voetius in de Praefatio der tweede editie van zijn Collo theol., welke in den 
zomer van 1649 verscheen; verg . Collo theol., 1662. p. XX S.S .. 
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praedestinatie niet is de gevallen menseh; dat de duivel voor de verzoeking 
ook wel een schaap of een ezel had kunnen gebruiken; dat Christus als mid
delaar niet mag aangebeden worden; dat de uitverkorenen gerechtvaardigd 
kunnen genoemd worden, voordat zij geboren zijn; dat kinderen van geëx
communiceerden niet gedoopt mogen worden; dat de Imitatio van Thomas à 
Kempis zulk een uitnemend geschrift is, in eenvoud en goddelijkheid direct 
volgend op den Bijbel; dat de "precysheyt" van ware vroomheid niet is te 
scheiden; dat de geestelijke goederen onder het pausdom vormen het "patri
monium" van Christus. In hE~t geheel heeft hij honderd van dergelijke para
doxen opgesomd. ] 54 ) 

De bedenkingen tegen deze paradoxen licht Maresius soms in den breede, 
doch meestal slechts kort toe. Elke systematische indeeling er van ontbreekt. 
Ook wordt het niet dUidelijk. waar het zwaartepunt van zijn critiek ligt; daar
in komt uit, hoe het hem om die critiek als zoodanig te doen is geweest. Hij 
wilde Voetius treffen. 

8 - Het hoogtepunt bereikt. 

Maresius is , ook na de verschijning van zijn "Theologus paradoxus" , met 
de bestrijding van Voetius' beschouwingen voortgegaan. Hij deed dit echter 
naar aanleiding van geschriften, die niet van Voetius afkomstig waren, doch 
welker auteurs door hem als diens medestanders werden aangemerkt. 

In 1648 had Maresius eenige kerkrechterlijke verhandelingen uitgegeven , 
daarmee doelende op bepaalde toestanden in de Hongaarsche kerken. 155) 

Hiertegen kwam toen een Hongaarsch student. Petrus Bacca, in een boek 
dat hij te Franeker uitgaf. in verzet. 156) Maresius meende hierin independen
tistische voorstellingen te ontdekken , welke Bacca uit Voetius zou geput 
hebben. 15 7) Hij leverde in 1649, op naam van een landgenoot van dezen 
Hongaar, een bestrijding, 158) waarop ik in een ander verband terugkom. 

In ditzelfde jaar richtte hij zich eveneens in een pseudoniem geschrift tegen 
de volgens hem gevaarlijke dwalingen van den Leidschen professor in de 
philosophie, Adam Stuart, die in zijn oogen ook een bondgenoot van Voetius 
was. ] 5D) Dat aan de polemiek tusschen deze beide professoren, die in Sedan 

154) Verg. l.l. p. 177. De bedoelde paradoxen had hij voor de kleinste helft reeds, zonder 
nadere toelichting, genoemd in zijn Expostu/atio. 

155) Quaestionum a/iquot the%gicarum .... decisio academica, 1648. 
156) Dit geschrift, getiteld: Defensio simp/icitatis ecclesiae, heb ik niet gezien. 
15;) Verg. Auctacium primum, p. 18. 
15 ) Popu/aeis ad popu/arem, 1649. Deze pseudonymiteit houdt, gelijk ons in het vervolg 

zal blijken, verband met het ingrijpen der synode, welke van Maresius stilzwijgen verlangde. 
159) Stevart had zich tegen bepaalde uitspraken van Maresius in diens Theo/. E/encht., Il, 

1648, gericht; verg. Auctarium primum. p. 19. Zijn geschrift, getiteld: Addenda de/enda, dat mij 
niet in handen kwam, moet de volgende stellingen hebben verdedigd: Quod idem homo unus 
et vivus possit esse simul praesens multis in locis a se mutuo magna intercapedine separatis; 
Quod nulla detur notitia Dei naturaliter omnium mentibus insita; Quod iustitia originalis 
non fuerit naturalis in primo homine; Quod peccatum originale non sit natura Ie , ceu subjecto 
debitum vi generationis ordinariae ex Adamo post peccatum; gelijk blijkt uit den titel van 
Maresius ' tegengeschrift. Zie ook Maresius aan Rivet, 22 Jan. st Jul. 1648 (zie Bijl III 86). 
- Maresius ' tegengeschrift is getiteld: Stevartus f.À.f.YXOp,f.VOç ; zie mijn lijst, nr 49. Dit 
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elkaars collega 's waren geweest, een persoonlijk element niet vreemd was, 
laat zich uit wat aan de Academie aldaar was gebeurd, verstaan. 16Q ) Het 
wordt trouwens ook duidelijk uit een tweede pseudoniem boekje, dat Maresius 
in 1651 tegen denzelfden Stuart h~eft uitgegeven, 161 ) Deze had namelijk 
den aanval tegen Maresius hernieuwd, en weL zoo wist de Groningsche hoog
leeraar te vertellen, op een teeken door Voetius gegeven, 162) en had Mare
sius' onkunde op philosophisch terrein in het licht trachten te stellen. 163 ) Ma
resius handhaafde daartegenover zijn eigen orthodoxie, onder het mom van 
zekeren Nathanael Agamenius, 164) die in een brief aan Salmasius dezen 
inlichtte over de toestanden in de republiek. Meteen doet de auteur een 
boekje open van Stuarts vroeger leven te Sedan, waarvan hij door een 
Fransch student kennis zou gekregen hebben. 1fr5) 

Belangrijker is de strijd, welke ontbrandde over de kwestie van het object 
der praedestinatie, Aanleiding daartoe is geworden een publieke dispu
tatie, 166) die den 31 sten October 1649 door een uit Groningen overgeloo
pen student over dat onderwerp te Utrecht werd gehouden . 1(7) Deze, 
Johannes Bertlingh geheeten, leverde hierbij , zonder dat Voetius dit wist, 168) 

werk, da t ik niet heb kunnen opsporen, verscheen in Oct. 1649; verg. Auctarium prim" 
p. 19. Dat Maresius inderdaad de schrijver was, blijkt uit Hydra Socin. lIl, 1662, Praef. 
p. XXI: . ... non dignum judicarem quo (sc. Stevarto) cum nominatim consererem manus, 
nonnisi dissimulato meo nomine, respondi ad famosos illius libellos; c1anculum editos contra 
voluntatem Superior urn suorum, qui illi omnem contra me scriptionem interdixerant. 

160) Zie bouen, blz. 95 v .. - Zie ook M aresius, Syst. theo/. 1673, p. 278: qui ex veteri 
rancore contra me, ob exercitam quondam in se Sedaoi disciplinam ecclesiae, voluit pro
pugnare peccatum originale nec habitum dici posse innatum, nec qualitatern. Elders wordt 
hij door Maresius betiteld als .. quidam male feriatus Philosophus"; verg. Syll. Disp., I, 1660, 
p. 652. Zie ook l.I., p, 654, 656. - Stuart, die in 1645 professor te Leiden was geworden, 
was een heftige bestrijder der Cartesiaansche philosophie. 

161) ]onathanis He/osii hyperaspistes, sive Epistola Nathanaelis Agamenii Frisii ad 
illustrem virum Claudium Salmasium, 1651; zie mijn lijst, or 55. 
1~) Verg , Auctarium pt'Ïmum, p. 21. 
163) 19norantia elenchi Maresiana, 1651. In zijn opdracht aan Salmasius verklaart Stuart 

zich te keeren "adversus hominis litigiosi mendacia, calumnias et horrenda, ne quid peius 
dicam, dogmata." Zie Maresius aan R.ivet, 12/22 Nov. 1650 (zie Bijl. III 97) . 

164) Zie over dezen naam alsmede den naam Jonathan Helosius een explicatie door 
Ubbenius, waarover Maresius zich spottend uitlaat in zijn Diss. theo/. de peccato in Spil'" 
1651. p. 21 s .. Zie ook M . Nethenus, Den ouertuyghden Marees met sijn eygen sweert 
gedood, blz. 41. 

165) Zie over dit geschrift: Syst. theo/" 1673, p. 280, 282. 
lG6) Verg . Maresius, Xenia Academ., Praef., fol. III voo In een ander verband komt deze 

zaak nog nader aan de orde. 
167) Bedoeld is Joh. Bertlingius (verg. Voetius, Exerc. et bibl. stud. theo/. 2 , Praef. p. 141), 

ç1ie 19 Aug. 1644 te Groningen werd ingeschreven als: Joannes Bertlingh, Rheinensis West
phalus; verg . Alb. studios. Acad. Groning. Hij verdedigde te Groningen allerlei vreemde 
stellingen, zood at Maresius a ls zijn oordeel uitsprak: in disputat ionibus a B. habitis vel 
habendis multa fuisse periculosa, falsa , absurda quaeque a Pontificiis facile ad suarum 
haeresium defensionem trahi queant; verg. A cta Sen. A cad. , 3 Juli 1649. Zie ook Maresius 
aan R.ivet, 2/1 2 Jan. 1650 (zie Bijl. I1I92) . 

168) Verg. Voetius, Exel'c. et Bibl. stud. theo/. 2 , Praef., p. 142 ss. Maresius beweert dat 
Voetius het wel heeft geweten, maar het bewijs dat hij hiervoor aanvoert (t.w. een uitspraak 
van Voetius in diens Sel. disp., I, 1648, p. 357), is niet afdoende. Zie vooral Voetius aan 
Rivet, 26 Febr. 1650, in Al'ch. u. Ned. Kerkg., IV (1893), blz. 305v.voO 
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een weerlegging van wat hij eenige jaren tevoren op een privaat college van 
Maresius, die het infralapsarisme voorstond, had gehoord. Natuurlijk maakte 
dit Maresius' verontwaardiging gaande. Hij zag hierin niet slechts een a<:lnval 
op zichzelf. maar ook een aantasting van de besluiten der Dordtsche synode. 
Een apologie stelde hij op , welke hij den 1 sten Januari 1659 als nieuwjaars
geschenk aan zijn collega's Widmar en Pasor toezond. 169) 

Deze openlijke bestrijding van het supralapsarisme is de oorzaak geweest, 
dat de uitgevers van Gomarus' Opera diens totdusver niet verschenen dispu
tatie over hetzelfde onderwerp in het licht hebben gezonden. 170) Het is niet 
uitgesloten , dat ook Voetius hierin zijn hand heeft gehad. Indirect heeft hij 
er althans zeker invloed op uitgeoefend. Op deze manier werd Maresius 
tegenover zijn eigen leermeester en zijn voorganger op den Groningschen 
katheder gesteld. In een tweetal geschriften heeft Maresius zijn eigen stand
punt, dat volgens hem niet anders was dan het standpunt ook van Dordt. 
verdedigd. 171 ) 

Een bepaalde afsluiting heeft de strijd tusschen Voetius en Maresius 
gekregen , toen beide tegenstanders , kort na elkander, in een geschrift een 
terugblik op hun twisten gedurende de achterliggende jaren gaven. Het eerst 
deed Voetius dit in een breede voorrede, waarmee hij in 1651 een nieuwe 
uitgave van zijn "Exercitia et bibliotheca studiosi theologiae" opende. 172) 

Men leest daar een voortreffelijke samenvatting en een nauwkeurige analyse 
van Maresius' beschuldigingen en aantijgingen, vooral voor wat diens per
soonlijke aanvallen betreft. 173) Maresius, die van te voren reeds over den 
inhoud dezer voorrede ten deele was ingelicht, 174) en die meende dat alleen 
met het oog op die voorrede Voetius tot een herdruk van zijn werk was over
gegaan, 175) liet direct in het begin van 1652 een tegengeschrift verschijnen , 
dat op bedekte wijze in den handel werd gebracht. 176) In het eerste gedeelte 

1(9) Xenia Academica; zie mijn lijst, nr 50. Rivet had hem geraden om te blijven zwijgen; 
verg. M aresius aan Rivet, 20 Febr. / 2 Maart 1650 (zie Bijl. 111 93). - Bertling richtte hier
tegen zijn Necessarium patrocinium, welk geschrift Maresius echter niet beantwoordde; 
verg. Auctarium primum, p. 20. 

170) Franc. Gomari Disp. theo/. de divina praedest. hominum obiecto, 1650. Zij verscheen 
einde 1650; volgens Maresius in werkelijkheid een apologie niet "pro Gomaro", doch "pro 
Voetio"; verg. Auctarium primum, p. 21. Zie K. Dijk, De strijd over infra- en supralaps., 
blz. 239. 

171.) In 1651 verscheen zijn Epistola antapologetica (zie mijn lijst, nr 51); en later in 
datzelfde jaar zijn Diss. th eo/. de peccato in Spir. (zie mijn lijst nr 56). Bertlingh schreef 
tegen Maresius een Elenchus apologeticus en later een Appendix, welke deze onbeantwoord 
liet. Door een eminent man werd echter een klacht daartegen bij de synode ingediend; verg. 
Auctarium primum, p. 21. Zie ook Nethenus, Apologia, blz. 37. - Ook in de Dedicatio van 
zijn Theologus pacific us, 1651. heeft Maresius aan Voetius een "Seitenhieb" gegeven; volgens 
zijn eigen zeggen vond hij deze controversen echter uiterst onaangenaam. 

172) Zie Duker, Voetius, lIl, blz. 28 V.V .. 

173) Een heel beknopt overzicht van den inhoud is te vinden bij Duker, t.a.p., Bijl. 
XXXIV. 

174) Verg. Auctarium primum, p. 43. Een deel der bedoelde Praefatio ontving Maresius 
uit Utrecht, terwijl een Leidsche vriend hem verdere inlichtingen verschafte. 

175) I.L Dedicatio. 
176) Auctarium primum Bibliothecae theologicae; zie mijn lijst, nr 57. Het boek werd een 
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schetst Maresius weer uitvoerig den gang der gebeurtenissen van den strijd 
over de Bossche broederschap af. Vervolgens poogt hij een psychologische 
verklaring te geven van hun beider daarbij ingenomen gedragslijn. Beiden 
hebben zij op hun eer gestaan , en geen beleedigingen verdragen. 177) Voe
tius, de melancholicus , was daarbij haatdragender, bovendien hooggevoelende 
en bedreven in allerlei kuiperijen. 178 ) Wat zichzelf aangaat, meent Maresius 
dat hij , met zijn Gallischen aard, er gemakkelijk toe komt om iemand te be
leedigen , maar dat hij ook even gemakkelijk weer tot verzoening bereid 
is. 179 ) Heftig is hij wel geweest; doch laat men er hem niet te veel verwijten 
van maken. Want zijn niet, vergeleken met wat zijn bestrijders hebben aan
gedurfd, al zijn geschriften honigzoet en geurig als rozen te noemen? 180) 

In elk geval is uit Voetius' houding , betoogt Maresius tenslotte, zijn onver
zoenlijkheid duidelijk gebleken. 

De a'Xw] van den strijd tusschen beide theologen was bereikt. 181 ) Van toen 
af zijn de pogingen, van kerkelijke zijde aangewend om een verzoening te be
werken. in het centrum der belangstelling komen te staan. Op die pogin
gen heeft ook Maresius gedoeld, toen hij in het slotgedeeIte Voetius ' onver
zoenlijkheid meende te moeten belichten. 

9 - Verzoeningspogingen door de synodes. 

Nadat Maresius den strijd met Voetius op zakelijk terrein had overge
bracht. zien wij de synodes er zich aanstonds mee bemoeien. Op de synode 
van Delft (Juli 1648) stelde de Friesche correspondent. Os Mart. Lydius 
van Coudum, voor 182) dat men op middelen zou zinnen om "dat twistigh 
en ergerlijck scrijven der professo van Uitrecht en Groeningen tegen melcan
dren" te verhinderen. Ds J. G. à Besten uit Groningen deelde daarop mede , 
dat er uit beide provincies reeds commissarissen voor dat doel waren aange
wezen. Men besloot dat de correspondenten naar de beide synodes de zaak 
ernstig zouden aanbevelen. 183) 

tijdlang ingehouden; daarna zouden buiten Maresius' toedoen eenige exemplaren zijn "ge
distraheert" ; en nadat de drukker in het najaar van 1653 was overleden, hebben de erfge
namen de overige exemplaren van het boek verzonden. Zoo ontstond er pas in 1654 te 
Utrecht oyer dit geschrift kwestie. Maresius verklaarde "met diere woorden" van dit alles niets 
geweten te hebben; verg. Not. D ep. Syn. Gron. 1654/'55. art. XVI (19 Juni 1654). 

177) l.I. , p. 24 s .. 
178) In quo (sc. Voetio) humor melancholicus et Saturninus praedominatur. est tenacior 

odii, nec facile condonat ei quem simul offenderit. 
179) Gallici sanguinis et genü, ut facile movetur ad contumelias, ita facilius sedatur; 

ac prout est satis promptus eloquio et hilarioris animi. dum se defendit orationem suam eo 
sale et aceto quandoque respergit, quo plus ejus adversarii offenduntur qu!"m ipse eorum 
crudis conviciis. 

1 80 ) Maresiana omnia mellea sunt et rosacea, si cum Voetianis conferantur. Zie ook 
Duker, Voetius lIl. blz. 246, alwaar breed ere citaten worden gegeven. 

181.) Verg. Maresius, Epistola ad amicum, 1669, p. 11. waar van het jaar 1649 wordt 
gezegd dat beiden toen waren "in aestu et a'Xfln istius rixae." Zie ook den vrij gematigden 
toon in M aresius' verhaal van deze twisten in Etfigies, p. 152. 

182) Friesland bracht hetzelfde punt op de Utrechtsche synode ter sprake; verg. Duker. 
Voetius, Ill. Bijl. XXXVIII. 

183) Verg . Knuttel, A cta, lIl ; Syn. van Delft. art. 67. 
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Dit is ook inderdaad gebeurd. 184) In Utrecht hebben de deputaten . die 
met Voetius zouden spreken. een ongunstig moment getroffen; want toen 
was juist Maresius' "Theologus paradoxus" in het licht gekomen. 185) 

Zoo bleek op de synode van Leiden (1649). dat de zaak eerder verslechterd 
dan verbeterd was. 186) Men oordeelde daarom het beste. de synodes te ver
zoeken dat zij bij de curatoren der beide Academies zouden aandringen "dat 
de handelinghe. die voor desen voorgeslaghen. en alrede aen wedersijde 
aengenomen was. tussen reverendos viros D . Voetium en D. Maresium . 
omme in mondelinghe conferentie. en door deselve tot versoenighe te komen. 
maer nader handt weder te niet gelopen. mocht hervat werden tot reconci
liatie" der partijen. In elk geval zouden dezen tot stilzwijgen gebracht moeten 
worden. Of anders zou men zich kunnen wenden tot de Staten der beide 
provincies of zelfs tot de Staten-Generaal. 

Reeds den 31 sten Juli 1649 waren de deputaten der Groningsche synode 
met Maresius in conferentie bijeen. 187) Maresius erkende tegenover hen 
het ergerlijke van dezen twist. Maar. zoo betoogde hij. hij was nooit in gebreke 
geweest om er een eind aan te willen maken. Die bijeenkomst met de Utrecht
sche professoren was ook buiten zijn schuld uitgebleven. Hij was telkens weer 
door convitieuse schriften gestoord. Toch was hij ook thans bereid om voor
taan zich stil te houden. mits ook Voetius en de zijnen het deden. Bezwaar 
tegen de verlangde bijeenkomst bestond bij hem niet; doch wat moest Dema
tius er bij? Met dezen was geen reconciliatie noodig. De deputaten wezen 
er op. dat de stichting van Gods kerk het zwaarste behoorde te wegen; alle 
particuliere consideraties moesten daartegenover wegvallen. Mocht Maresius 
met zijn twistgeschrijf niet ophouden. dan zouden zij bij de curatoren en bij de 
Staten der provincie de zaak aanhangig maken. 188) 

Ook zijn de onderhandelingen met de Curatoren geopend . om alsnog een 
samenkomst met de Utrechtsche heer en te verkrijgen. terwijl de deputaten 
der Utrechtsche synode van het verhandelde met Maresius werden ver
wittigd. 189) Veel schot zat er niet in. Den 24sten Mei 1650 wezen de depu
taten Maresius opnieuw op de droefheid der "rechtsinnigen". de blijdschap 
bij de vijanden en de ontsteltenis der kerken. Deze wilde de zaak echter 
ab ovo hebben onderzocht. bij wien eigenlijk de schuld lag. Ook zou het 
kunnen door middel van satisfactie; maar hij. Maresius. was het ergst "ge
ledeert". Verder was er nog de mogelijkheid van accomodatie. Op den laatsten 
voorslag zijn toen de deputaten ingegaan; waarna zij een achttal artikelen 
hebben ontworpen. Maresius bleek bereid die te onderteekenen "etiam suo san
guine"; mits ook Voetius een gelijke gezindheid aan den dag legde. Op zijn 

1 84 ) Verg. Acta Syn. Gron., 1649. art. 70. 
185) Verg . Voetius. Exerc. et Bibl. stud. theol. 2 , Praef. p. 140 s. 
186 ) Verg. t.a.p. , Syn. van Leiden. art. 20. Er was een gravamen van de classis Dordrecht. 
1.87) Verg . Not. Dep. Syn. Gron. 1649/'50, art. IX. De missive van de Leidsche synode 

over deze zaak was gedateerd : 24 Juli st. novo. 
1 88 ) Wij hebben gemerkt. dat Maresius toch. zij het pseudoniem. zijn geschrijf heeft voort

gezet. 
1.89 ) Verg . Acta Dep. Syn. Gron. 1649/'50, art. XIV. XVII. 
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verzoek zou zulks terstond aan den correspondent naar de synode in Holland 
worden medegedeeld. 190) 

Voetius had bezwaren: Maresius ' aanval op hem als op een "paradox 
theoloog" kon niet onbeantwoord blijven. 191) Over dit feit betuigde de 
synode van Schoonhoven (Juli 1650) haar droefheid. 192 ) Buitengewone 
deputaten werden naar Den Haag gezonden , om aldaar met den raadpen
sionaris Jacob Cats en met de heeren van Utrecht en Groningen overleg te 
plegen. Resultaat was, dat men in Utrecht nog de middelen zou beproeven , 
welke reeds op de synode te Leiden aan de hand waren gedaan, terwijl 
Voetius bij provisie verzocht zou worden een eventueel tegengeschrift in te 
houden . Op de Utrechtsche synode verschenen Voetius en de zijnen daarna 
met een nieuwen voorslag; onder meer verlangden zij , dat in de Acta van 
den Groningenschen senaat alles wat ten nadeele van Voetius en de Maets 
strekte, zou geschrapt worden. 193) 

Geen wonder dat de synode van Appingedam (April 1651) tegenover 
dergelijke voorwaarden volstrekt afwijzend stond. 194) Maresius verzekerde , 
dat hij tot verzoening bereid bleef en dat hij "tot een eeuwich stilswijgent
heyt" zich wilde begeven . indien men hetzelfde van Voetius en de zijnen 
wist gedaan te krijgen . Mocht de zaak onverhoopt geen voortgang hebben, 
dan zouden de deputaten zich tot de .. Hooge Vergaderinge" wenden om 
.. een generale inhibitie van alle twisten ende twist-schriften tusschen Gere
formeerde Leeraars in 't stuck van Religie" te verzoeken. Toen daarna de 
Utrechtsche deputaten informeerden, wie onder "Voetius en de zijnen" werden 
begrepen , luidde het antwoord. in overleg met Maresius gegeven , dat dit 
Paulus Voet en allen, die tegen Maresius .. ex consilio D . Voetii" schreven. 
waren. 195) 

190) Verg. Acta Dep. Syn. Gron. 1650/'51. art. III (24 Mei). Zie ook Maresius, Auctarium 
primum. p . 29 s., alwaar deze .. conditiones mutuae reconciliationis" vermeld staan (zie ook 
Knuttel, Acta, IU; syn. van Brielle (1653) , extracten uit de Acta van Groningen). Bedoelde 
voorwaarden behaagden ook aan Rivet; verg . l.I., p. 65. Zie ook Duker, Voetius. UI, 
blz. 253, noot 2. 

191) Zie ook Duker, Voetius lIl, Bijl. XXXVIII. - De deputaten der Utr. synode vroegen 
en verkregen copie van de in 1646 en 1647 tusschen Utrecht en Groningen gevoerde corres
pondentie over een mondelinge conferentie; verg . Not. Utr. vroedsch .• 5 Juni 1650. 

192) Verg. Knuttel , Acta, lIl ; syn. van Schoonhoven, art. 32. 
193) Verg. Duker, Voetius. lIl, blz. 253 v .. Zie ook Maresius, Auctar. primum, p. 112 s .. -

Er werd tusschen de synodale deputaten van weerskanten druk gehandeld; verg. Not. D ep . 
Syn. Gron. 1650/'51 . art. XV, XXIII , XXX, XLII . Voetius gaf op de .. conditiones" , in 
Groningen opgesteld, zijn "notae" ; Maresius hierop weer zijn "observationes"; verg . Aucta
rium primum, p. 31, 37, 69- 111. - De deputaten verleenden hem den 30sten Oct. 1650 
een testimonium, met de verklaring dat hij bereid was tot het aanvaa rden der Groningsche 
voorwaarden ; verg. l.I., p. 30 s .. Zie voor Voetius ' bezwaren ook diens Exerc. et Bibl. stud. 
theol . ~ , Praef., p. 1625.5. (met beroep op Rivet). Zie ook Maresius aan Rivet. 19/29 Sept. 
1650 (Zie Bijl. 96) . De bedoelde "conditiones" met de .. notae" vindt men ook in 
Arch. Geld. Syn., nr 70 (Rijksarch .. Arnhem). - Uit Utrecht drong men aan op het houden 
van een conferentie der professoren. 

194 ) A cta Syn. Gron. 1651. a rt. 39. Zie ook Maresius, Auctar. primum, p. 11 6. - Deze 
werd ter synode afgevaardigd ; verg. A cta theol. tac., 22 April 1651 : qui tandem à Collegis 
permotus d eputationem admisit ." 28 April ging hij op weg. 

195 ) V erg. Not. Dep. Syn. Gron. 1651/'52. a rt. III (23 Mei) , X (15 Sept.) . Snedig was 
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De synode van Schiedam (Juli 1651) achtte het dienstig om het middel 
van de autoriteit der hooge overheid te gebruiken. 196) Daarnaast zou men 
pogingen aanwenden om een bijeenkomst van deputaten der synodes te ver
krijgen "om de verschillen uyt de voorverhaelde twistschriften ontstaen . te 
beslichten ende de bequaemste middelen van accomodatie uyt te vinden." 197) 

Van het laatste wilde men echter noch in Groningen 198) noch in Utrecht 
iets weten. De Stichtsche synode van dat jaar was blijkbaar overtuigd. dat 
de schuld van de voortzetting der twisten bij Maresius te zoeken was. 199) 

In den loop van dit jaar zijn ook weer langs politieken weg onderhandelingen 
gevoerd. De deputaten der Groningsche synode beklaagden zich namelijk bij 
de Gedeputeerde Staten over de verschijning van Voetius ' " Bibliotheca" . 200) 

Dezen hebben zich daarop met den magistraat van Utrecht in verbinding 
gesteld. 201) Te Utrecht wilde men een conferentie beleggen tusschen de 

Voetius' opmerking in verband met Maresius ' toezegging: Paratum se quidem dixit ad silen
tium. et aliquoties sibi indixit: nunquam tarnen cessavit calumnias eructare. Et quamvis nunc 
magis mutus esset quam piscis. non desinunt tarnen loquaces ipsius chartae innocentem 
diffamare. 

19G) Verg . Knuttel. Acta, III; syn. v. Schiedam. art. 23. De correspondent uit Utrecht 
wilde eerst nog andere middelen beproeven. Van Maresius waren ook andere voorslagen 
ter tafel. naar ik vermoed in den geest als door hem genoemd worden in zijn Auctar. primum, 
p. 60 s.s .. 

197) De correspondenten van Utrecht en Groningen hebben zulks genomen ad referendum. 
- Het volgende jaar heeft dit besluit aan de synode een standje bezorgd van de zijde der 
politieke commissarissen. 

198) Verg. Not. Dep. Syn. Gron. 1651/'52, art. XXIV. 
199) Zie Duker. Voetius, III. Bijl. XXXVIII. Voetius achtte zich beleedigd door de uitgave 

van Jonathanis Helosii hyperaspistes door Maresius. Zie Voetius. Exerc. et Bibl. stud. theol. 2 , 

Praef .• p. 150. Maresius wraakte de meening dezer synode; verg. Auctar. primum, p. 47 s .. 
200) Verg . Not. Dep. Syn. Gren. 1651/'52, art. XXIV (22 Oct.). XXX (16 Dec.). De 

Staten van beide gewesten zouden .. pari passu" moeten optreden. 
201) In een schrijven van 22 Dec. 1651 gaven de Staten van Groningen aan de vroedschap 

van Utrecht hun .. genegentheyt tot beslissinge der dissen tien ende onlusten" tusschen Mare
sius en Voetius te kennen. Deze antwoordde. met verwijzing naar haar laatste missive van 
18 Febr. 1647 (zie boven, blz. 256). waarop nooit iets was gehoord. nog aldoor tot mede
werking bereid te zijn. zij zouden gecomitteerden tezamen met Voetius tegen den 25sten 
Febr. 1652 naar Groningen willen zenden; ve rg. Not. Utr . vroedsch., 15. 17. 19 Ja n. 1652. 
De expresse bode. die in last had op .. spoedich ende toeverlatich antwoort" te wachten. 
bracht de rescriptie van Gedep. Staten mee. bevattende de mededeeling dat zij .. met groot 
genoegen" van het schrij'{en hadden kennis genomen. Een latere missive berichtte. dat men 
na gehouden communicatie met de Curatoren en met de deputaten der synode besloten had 
de zaak ter a.s. Landdag te brengen ; Gedep. Staten twijfelden niet. of de vroedschap zou 
.. albereits sulcke versieninge hebben gedaen ofte noch doen. dat alles in iegenwoordige staat 
moge verblijven. ende niet nieuws werden geattenteert"; verg. Not. Utr. vreedsch., 31 Jan .• 
18 Febr. 1652. Van de gewisselde brieven tusschen Utrecht en Groningen werd den depu
taten der syn. copie verschaft; verg. Not. Utr. vroedsch .• 20 Mei 1652. Ook de Staten van 
Holland verzochten. naar aanleiding van het rapport van haar commissaris ter syn. van 
Haarlem. aan de Staten van Utrecht evenals aan die van Groningen. uit .. becommeringe" 
der opgerezen disputen. om orde te stellen dat deze disputen ingehouden werden. De vroed
schap. welke hiervan kennis ontving. deed mededeeling omtrent de sedert 1646 over deze 
zaak gewisselde stukken; men kon daaruit zien. waar de zaak gebleven was; van terzijde 
was zij echter bericht. dat dergelijke differenten ook gerezen waren tusschen Maresius en 
Prof. Stuart en Os Ubbenius; zij vertrouwde daarom. dat ook de Staten van Holland dit 
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doch de kerkelijke deputaten te Groningen waren hier afkeerig 
de bedoeling uitsluitend was het verkrijgen een er verzoe~ 

Op de synode van Gorinchem (Juli 1652) verscheen als correspondent 
voor Utrecht Prof. Hoornbeek. 203 ) Deze legde een project van Voetius 
zelf over, en verzekerde dat er van diens zijde geen verzoening noodig was; 
Voetius verwachtte echter met patientie, dat Maresius met alle persoonlijke 
beschuldigingen zou ophouden; zelf zou hij "in lijdsaemheyt ende stilte" zijn 
ziel bezitten. Men verheugde zich, dat beide hoogleeraren blijkbaar tot vrede 
genegen waren. 204) Aan de correspondenten naar Utrecht en Groningen 
werd opgedragen , 205) dat men thans toch zou zorgen het ijzer te smeden 
nu het heet was. 

Zoo heel eenvoudig bleek de zaak echter niet te zijn. Voetius hield vast 
aan de gedachte van een conferentie. 206 ) De Groningsche synode (1653) 
beschouwde daarentegen als het beste middel tot verzoening " een onderlinge 
en eeuwige amnestia." Was Voetius onwillig , dan zou men zich wenden tot 
de hooge overheid. 207) De correspondent 208) deelde de bedoelde conditiën, 
welke geheel overeenstemden met den voorslag van 1650, ter synode van 
Brielle (1653) mede. 209) De vrede scheen echter verder geweken te zijn 
dan ooit. Want in het volgende jaar hadden er te 's Gravenhage, tot groot 
verdriet der vergadering, onderlinge debatten tusschen de correspondenten 
der beide synodes plaats. 210) Als vrucht van de onderhandelingen, daarna 

"na behoren apprehenderende tot inbindinge van dien mede haer yver sullen betonen"; verg. 
Not. Ute. vroedsch., 13 Juli 1652. 

202) Verg . Not. Dep. Syn . Gron. 1651/'52, art. XXXIV (26 Jan.) . - Bij diezelfde ge
legenheid drongen de deputaten bij Maresius aan, om zijn Auctarium primum niet uit te 
geven; men zou wel op andere wijze voor zijn goeden naam zorg dragen. 

203) Verg. Knuttel, A cta, III, syn. v. Gorinchem, art. 29. Het in den tekst vermelde 
project van Voetius staat in de Acta opgenomen. 

20~) Ten aanzien van Maresius maakte men dit op uit de voorrede van zijn Foederatum 
Belgium orthod., 1652. Hij deelt daarin n.1. mee, te hebben afgezien van de uitgave van een 
Secundum auctarium; verg. l.I. , p. XIV. 

205) Een correspondent uit Groningen was op deze synode niet aanwezig. De syn. van 
Groningen had in dat jaar niet vergaderd. 

206) Verg. Not. Dep. Syn. Gron. 1652/'53, art. XVI. 
207) A cta Syn. Gron., 1653, art. 33, 46. Maresius was bereid "sulcx heylichlick naetekomen 

ende met sijn eijgen bloedt te onderteijckenen." 
20 ) In zijn instructie stond o.m ., dat Zuid-Holland "sich dese sake niet al te zeer aen

matige, omdat t'eygentlick raecke Utr. en ons, .... opdat dit droevige vijer sich niet verder 
verspreyde"; verg. Not. Dep. Syn. Geon. 1653/'54, art. 13 (16 Juni). 

209) Verg. Knuttel, Acta; Syn. v. Brielle, art. 21. De bedoelde "conditiones mutuae recon
ciliationis" staan onder de extracten uit de Acta van Groningen. Ten onrechte wordt echter 
het jaar 1652 opgegeven; dit moet zijn: 1653. 

210) t.a.p., syn. van Den Haag (1654), art. 25. De bedoelde correspondenten zijn 
Ds Cornelius a Diernerbroec van Rhenen en Ds Samuel Hillenius van 't Zand. De Utrecht
sche deputaten hadden zich beklaagd over Maresius' Auctarium primum; doch in Gronin
gen had men Maresius' excuses (zie boven, blz. 263) aanvaard, en in het antwoord, dat aan 
Hillenius voor Utrecht werd meegegeven, verzocht dat men ook aldaar alles in het werk 
zou stellen om de rust te bewaren; want Maresius had het gerucht vernomen, dat Voetius 
in het tweede deel van zijn Sel. D isput. een scherpe voorrede zou opnemen, in welk geval 
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door de deputaten van weerszijden gevoerd. 211) werd eindelijk een interim 
gesloten . gelijk men ter synode van Woerden (1655) kon mededeelen. De 
professoren zouden "noch directe. noch indirecte, noch per se. noch per alios" 
schrijven. 212) 

10 - Het interim verbroken. 

Veel genoegen heeft men van het interim niet beleefd. Want reeds op de 
volgende synode. welke te Dordrecht werd gehouden (1656). rees er klacht 
over het twistgeschrijf. dat opnieuw was ontbrand. 213) 

Aan het einde van 1655 had Paulus Voet een werk uitgegeven . waarin hij 
het terloops voor zijn vader opnam. 214) Hierover toonde Maresius zich zeer 
bezwaard. maar de Groningsche synode betuigde hem "in den name Christi 
op het allervriendelijkst." om het ongelijk met Christelijke liefde en zacht
moedigheid te overwinnen. 215) Gelukt is hem dit echter niet. want hij moet 
in een Aanhangsel bij zijn geschrift over rozenkransen den jongen Voet toch 
van antwoord hebben gediend. en hierin op aanstootelijke wijze ten na
deele van Voetius hebben geschreven. 216) Bovendien heeft Maresius in 
Augustus 1656 een pamflet uitgegeven. dat een posthume verdediging van 
Descartes tegen de Utrechtsche beweringen inzake het proces. tusschen hem 

hij van plan was zich daartegen te verantwoorden. verg. Not. Dep. Syn. Geon. 1654/'55. 
art. 13. 16 (19 Juni). Voetius had echter. zoo verzekerde men later uit Utrecht . nooit 
dat voornemen gekoesterd; verg. aldaar. art. 89 (26 Febr. 1655). 

211) Deputaten vergaderden met elkaar ter gelegenheid van de vergadering "ad auto
grapha" te Leiden en vervolgens te Utrecht. Voetius bleek vooral verstoord te zijn. omdat 
hij van heterodoxie was beticht. Voorts beklaagde men zich over de verschijning van de E[tigies 
et uitae. waarin Maresius zich ook over de kwes ties had uitgelaten. Men sprak af. voortaan 
waakzaam te zijn; verg. Not. Dep. Syn. Gron. 1654/'55. art. 56. 61. 71. 89. 93. Zie ook 
A cta Syn. Gron 1655. art. 29. 30. 31. 

212) t.a.p .• syn. van Woerden. art. 33. Zie ook Duker, Voetius. 111, blz. 258. noot 1. 
~13) Verg. Knuttel, A cta. syn. u. Dordrecht. art. 31. 
214) Theologia naturalis re[ormata. 1656. Zie vooral p. 29. 50s.s .• 113s., 223s.s .• 253,261. 

Voets opmerkingen raken vooral de kwestie-Cartesius. Zoo geeft hij op de laatstgenoemde 
plaats het judicium der Leidsche Jur. Fac. inzake de Acta Groningana (16 Juli 1647). waarin 
het O.m. heet: .... nobis vide ri sententiam à praedicto senatu latam nullam esse ob varios 
defectus et causas. nomenque definitivae non mereri .... - Dat het boek reeds in 1655. gelijk 
Maresius beweerde. gereed was. blijkt uit het feit dat de magistraat van Utrecht Voet voor 
de dedicatie er van den 22sten Oct. 1655 met 200 gulden vereerde; verg. J. A . Wynne. 
Resol .• blz. 83. 

215) Verg. Acta Syn. Gron .• 1656. art. 24. Maresius toonde zich niet onbereid. Zie ook 
Not. Dep. Syn. Gron. 1655/'56. art. 48; en Paulus Voet. De usu juris du. et caum .• p. 294 S .. 

216) Dissertatio theologico-histor. de sphaerulis praecatoriis. 1656; zie mijn lijst. nr 70. 
Een exemplaar er van berust te Debrecen. maar omdat dit niet wordt uitgeleend. heb ik er 
zelf geen kennis van kunnen nemen. - De syn. van Utrecht. welke ook met droefheid de 
uitgave van de Theol . nat. reform. had bemerkt, constateerde in Maresius' tegengeschrift 
"verscheyden scherpe ende aenstotelike manieren van spreken" ten nadeele van Voetius. 
Aan de deputaten werd opgedragen om met vader en zoon Voetius te spreken. opdat er 
geen nieuw geschrift zou verschijnen; de Groningsche deputaten zouden per missive ver
zocht worden om Maresius tot stilstand te brengen, terwijl men hun tevens zou vragen 
of Maresius met hun voorweten dat geschrift had laten drukken ; verg. Acta Syn. Ultra;', 
2--6 Sept. 1656. art. 37, 42 . 

/ 
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en Schoock gevoerd , heette te bevatten, doch dat in werkelijkheid stellig van 
Maresius ' eigen hand is geweest. 217) In een voorrede heeft hij zijn gal uit
gestort tegen bedoeld geschrift van Paulus Voet, "dat monster uit Voetius ' 
winkel".218) Wel is dit, gelijk hij vernomen heeft, door de censuur van 
sommige synodes getroffen; maar dergelijke judicia blijven binnen vier muren, 
waarom hij het noodig heeft geacht tegen dat boek in het openbaar iets over 
te stellen. 219) Hoe kan dit beter gebeuren dan door de uitgave van een 
geschrift van Cartesius zelf, dat deze, vóór zijn vertrek naar Zweden, hier 
heeft achtergelaten, met de bedoeling dat het zou gepubliceerd worden, welk 
plan toen niet is uitgevoerd doordat hij zelf door den dood werd over
vallen? 220) De inhoud, zoo luidt de verzekering, is vernietigend voor Voetius. 
Het is onnoodig om er nog meer aan toe te voegen; er kan volstaan worden met 
verwijzing naar wat hierover reeds werd geschreven . En dan volgt de opgave 
van een viertal boekjes, waaronder twee van Maresius zelf. 221 ) Tevens richt hij 
zich tegen Voetius, wiens "theses de Falso" toen juist waren uitgekomen, 222) 
waarin onder meer kennelijk de kwestie van een vervalscht Mandement, gelijk 
Maresius te Maastricht er een had opgesteld, besproken werd. Voetius heeft 
blijkbaar verzuimd, zoo heet het. in zijn disputaties de kwestie te stellen, of ook 
iemand, die een valsche verklaring aan een ander zendt ter onderteekening , 
om daardoor zijn eigen zaak voor de rechters te bevorderen, niet voor een 
falsaris is te houden. 223 ) 

Ook Paulus Voet bleef niet zwijgen. In Februari 1657 verscheen zijn 
Gereformeerde philosophie, welke hij van een voorrede voorzag, waarin 
allerlei aantijgingen tegen Maresius stonden. 224) Nu beloofde deze aan de 
Groningsche deputaten wel. zich voortaan stil te zullen houden, maar meteen 

21.7) Magni Cartesii manes ab ipsomet defensi etc.; zie mijn lijst, nr 71. Dit geschrift moet 
in Groningen gedrukt zijn, zooaJs vergelijking met andere geschriften van Maresius uit dien 
tijd uitwijst, terwijl stijl en inhoud duidelijk Maresius a ls auteur verraden. Behalve op wat 
in den tekst staat, wijs ik nog op het feit dat er verscheidene aanhalingen uit vroegere ge
schriften van Maresius in voorkomen. 

218) Verg. l .I., p. 11 : ut ex Africa semper aliquid novi , ita quotidie aliquid monstri prodit 
ex officina Voetiana: Adeo partinax est illud TheoJogicum Gisberti Voetii odium ut videatur 
Aetna ac Vesuvii perennes flammas superare. Voets geschrift wordt door hem gekenschetst 
als een "mera diabologia moralis deformatissima." 

219) Het heet nog niet bekend te zijn, wat de Groningers zullen doen; wel heeft de schrijver 
vernomen, dat Maresius iets heeft geschreven in een Appendix bij een theologisch tractaat. 

220) Descartes is 11 Febr. 1650 te Stockholm overleden. 
2"21) Genoemd worden: Paulus Philalethes Cosmopolitanus, Belli sacri triumphus, 1649; 

Gravamina Schoockii, Gron., 1649 (in 't Ned.); Maresius, Allocutio seria et Christ. ad 
Voetium, 1652; en idem, Auctarium primum, 1652. 

2"22) Bedoeld zijn de Disputationes de falso, welke in 1655 en 1656 door Voetius werden 
gehouden; verg. S el. Disput. Theo/" IV, p. 683. 

223) Verg . 1./., p. IV. Maresius doelt hiermee op het voorgevaIlene tusschen Voetius en 
Schoock. 

224) Prima philosophia reformata. Voet bracht ter sprake het minder vleiende judicium, 
dat de theol. fac. te Leiden indertijd omtrent Maresius ' verklaring der Nederlandsche Geloofs
belijdenis (Poeder. Belgium orthodoxum, 1652) aan H.H. Mog. had uitgebracht. Zie : 
Or A. Eekhof. De theol. fac . te Leiden, blz. 236 v.v .. Zie ook Voetius, Exerc. et bibl. stud. 
theol. 2 , p. 53. 
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voegde hij er aan toe dat dit niet gold ten opzichte van dit werk, dat Paulus 
Voet zoo juist had geschreven. 225) Hij wilde gaarne den wapenstilstand 
eerbiedigen, indien ook zijn tegenstanders het zwijgen bewaarden. Maar nu 
werd hij toch weer getart, zoodat hij het antwoord onmogelijk kon schuldig 
blijven. Hij gaf het in een voorrede, welke in zijn "Consideratiën over het stuk 
van leening op interest en panden" 226) werd opgenomen. 

Dit twistgeschrijf tusschen Maresius en den jongen Voet, waar Voetius 
zelf zich buiten hield, 227) werd in de hand gewerkt door eenige zakelijke 
geschilpunten, welke toen de meeningen verdeeld hielden. Dit waren de 
kwestie der tafelhouders en de strijd over de geestelijke goederen der Utrecht
sche kapittels. Op verzoek dezer kapittels gaf Maresius zijn oordeel dien
omtrent in een publiek geschrift te kennen. 228) Paulus Voet maakte op 
dit feit attent als op een overtreding van Maresius' belofte tot stilzwijgen . 229) 

Deze handhaafde echter zijn recht, om in zijn kwaliteit van hoogleeraar, des
gevraagd, adviezen te verleenen. 230) 

Paulus Voet richtte zich daarna weer tegen Maresius in een "Appendix 
apologetica", opgenomen in zijn geschrift over het civiele en canonieke 
recht. 231) Maresius reageerde toen op deze personalia in den tweeden 
vermeerderden druk van zijn oordeel omtrent de Utrechtsche kanunniken , 
dat nog in den loop van 1657 verscheen; 232) en eveneens in een apologie 
ten gunste van Salmasius, den bekenden voorstander der tafelhouders. 233) 

Opnieuw achtte de jonge Voet zich geroepen om Maresius te woord te staan , 
wat hij deed in een herdruk van zijn werkje over de duellen. 234) In 1658 

225) Verg. Not. Dep. Syn. Gron. 1656/'57, art. 34, 48. De deputaten deelden dit aan de 
Utrechtsche deputaten mede, wien zij eveneens berichtten dat het vorige geschrift van Ma
re~ius bu!ten hun voorkennis ',V-"":; uitgegeven. Zie ook Acta Syn. Gron., 1657, art. 21, 22, 23. 
~6) c..onsiderationes erot~n.~,icae circa foenus trapezit, 1657; zie mijn lijst, nr 75. De 

voorrede is getiteld: De famosa, maledica et sycophantica praefatione Voetiana nupera. 
Ook hier spreekt Maresius weer over Voetius ' "Disputationes satyricae de falso"; verg. 
U ., p. V. Hij is van eigen onschuld overtuigd, want: revera me comparate loquendo, nonnisi 
Iilia et rosas, eius (Sc. Voetii) carduis et spi nis in me contortis opposuisse; verg. U., p. XI. 

227) Zoo heeft Voetius verklaard, dat hij van de uitgave van de Theol . nat. reform. door 
zijn zoon niets had afgeweten ; verg. Knuttel, Acta, lIl , syn. v. Dordrecht (1656), art. 31. 

228) judicium et responsum ad quaestionem sibi propositam de canonicis Ultra jecfinio, 1656; 
zie mijn lijst, or 74. De kwestie zelf behandel ik in een ander verband. 

229) Verg. Prima philos. reform., Praef. p. Il s .. 
23()) Verg. Consid. erotemat., p. VI s .. Zie ook Jud. et respons. de canon. Ultraject. 2 , p. XI: 

ut ipse celeberr. D. Voetius negaverit hoc meo Judicio viso, iIIud in se fuisse adornatum. 
23,) De usu juris civilis et canonici, 1657. De bedoelde Appendix vindt men aldaar, 

p. 258-299. Van Maresius heet het: vir si quisquam Theologorum (pudet, quod dedecoret 
ilium sacrum ordinem) ad calumniandum consummatissimus. Quem natione Pickardum, si 
potius dixero de Pieker, non aberravero; verg. U., p. 262. Gaat Maresius voort, dan zal 
Voet hem teekenen als een " Iaxus et vanus Theologus", die allen bestrijdt "qui doctrinae 
puritatem, morumque praecisitatem sectantur"; verg . l.I., p. 299. 

232) Zie mijn lijst, or 74 a. Maresius doet dit in een Praeloquium ad lectorem, welke ge
dateerd is: 30 Sept. 1657. 

233) Apologeticon pro Salmasio; zie mijn lijst, nr 78. Deze apologie is opgenomen in een 
geschrift van Justus Kriex over de tafelhouders (verschenen in 1658), en is gedateerd: 
2 Nov. 1657. 

234) Verg. P. Voet, De duellis 2, 1658, p. 310 ss .. 
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gaf Maresius vervolgens een tweeden druk van zijn .. Theologus paradoxus" 
uit. 235) Tevens was het zijn plan om een breedere weerlegging van Paulus 
Voet in het licht te zenden. doch terwille van een verzoeningspoging welke 
toen werd aangewend. heeft hij dit voornemen niet uitgevoerd. 236) 

Aan den arbeid der Groningsche deputaten is dit ongetwijfeld te danken 
geweest. Want in verband met de voortzetting van het twistgeschrijf had de 
synode van Delft (1657) een krachtig besluit genomen. Men was eenparig 
overeengekomen ... dat voortaen tegens d 'eene ofte d 'ander professor, die 
niet ophouden van dusdanige argernissen. politice ende ecclesiastice sal 
worden geprocedeert. " Voorts oordeelde de synode. dat indien een pro
fessor zich beleedigd gevoelde. hij op de gewone wijze zijn klacht bij een 
kerkelijke vergadering behoorde in te dienen. 237) In Groningen hebben de 
synodale deputaten vervolgens hun best gedaan om Maresius in te binden. 
wat hun met veel moeite is mogen gelukken. 238) Aan hun onvermoeiden 
ijver is het dan ook te danken geweest. dat de Acta der eerstvolgende synode 
konden verklaren. hoe Maresius "door een h. beweginge ende Christel. ge
negentheyt tot den vrede" condities tot vrede had aangeboden. 239 ) 

De onderhandelingen. welke hierna gevoerd werden. bleven vruchteloos. 
Maresius eischte satisfactie van Paulus Voet en Essenius; 240) doch zelf wilde 
hij niet luisteren naar de bezwaren tegen den herdruk van zijn .. TheQlogus 

235) Zie mijn lijst. nr 46a. Verg. Consid. ecotemat .• p. IV. - Men zie ook Maresius' 
spottende uitlatingen over de geschriften van Paulus Voet in zijn Celebr. distinctionum 
synopsis. 1658. p. 258. 

236) V erg. Celebr. Distinct. synopsis. p. Vs .. - Er is in dit jaar blijkbaar sprake geweest 
van de uitoave eener satyre tegen Maresius onder den titel: Ismael Picardus. Aan Maresius 
was een brief in handen gekomen van Steinbergius uit Herborn, "dienende tot de materia et 
forma" van dat geschrift. Reeds bij voorbaat gaf hij te kennen hiertegen te zullen schrijven. 
en dat niet tegen Steinbergen, die nog jong was, doch tegen Voetius, dien hij "op sekere 
conjecturen ge fundeert synde niet en twijfelde kennisse oft gemeenschap daermede te hebben." 
Dit pamflet schijnt niet verschenen te zijn; de deputaten der synode hebben zich tot den 
stadhouder gewend. die over de zaak schreef aan den "Furst tot Dillenburg"; verg. Not. 
Dep. Syn. Gron. 1657/'58. art. 66 (17 Maart 1658). Dat Voetius er bij betrokken zou zijn. 
zal wel een verdachtmaking wezen. Met Steinbergen had Maresius indertijd ter gelegenheid 
van diens promotie kwestie gehad; verg. A cta theol. (ac .• 26 Mp;- 27 Juni 1654. Ook Alting 
heeft van het geval kennisgedragen; verg. Alting aan J. R. Wetstenius, Juli 1675 (Opera. 
V, fol. 393) . 

237) Verg. Knuttel. Acta. IV; syn. van Delft. art. 28. De syn. oordeelde ook "te sullen 
sijn van groote vrucht, ende gewicht, indien dese twee hooghgeleerde mannen malcanderen 
conden verstaen ende met een sedigh tractaet tot onderlingh genougen voor alle de werelt 
deden blijcken hare onderlinghe versoeninge ende gemeyne drift ende yver om in dese be
ko=erlicke tijden te bevorderen de we1stant van Godes kercke." - In Utrecht had men 
over gemis aan medewerking van de zijde der Gron. syn. geklaagd; daaraan zou de ver
schijning van de geschriften van Paulus Voet te wijten zijn geweest. Zie het schrijven van 
de deputaten der Utr. syn. aan die van Groningen, 13 Mei 1657 bij S. P. V. D. M., Den 
naackten canoniek ontbloot. blz. XIV V.v .. 

238) Verg. Not. Dep. Syn. Gcon. 1657/'58. art. 32, 50, 57, 66. 
239) Acta Syn. Gron .• 1658. art. 22,64. Zie ook Knuttel , Acta, IV; syn. v. Leiden (1658), 

art. 37. 
240) Andr. Essenius verdedigde in zijn De(ensio consilii theologici Ultrajectini. 1658, 

tegenover Maresius Voetius' standpunt ten opzichte der Utrechtsche kapittels. 
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paradoxus. 241) Op de volgende synode was men dan ook nog niets gevor~ 
derd. 242) En de synode van Gouda (1659) heeft de pogingen tot herstel 
van den vrede opgegeven, "bevelende die saecke geheel en al de goede 
sorge" van de synodes van Groningen en Utrecht; zij zou in het vervolg 
uit de acten worden gelaten. 243) 

11 ~ Een laatste misLukte verzoeningspoging. 

In Groningen heeft het aan "goede sorge" voor de zaak niet gemankeerd. 
Op de volgende synode, die van 1660, kwam men met een ontwerp " tot am~ 
nestie en versoening ." 244) 

Maresius maakte het den deputaten, die moesten handelen, ook thans weer 
niet gemakkelijk. Nog in 1659 had Voetius het derde deel zijner "Disputa~ 
tiones" in het licht gegeven. Hij had in de voorrede verzekerd, dat hij noch 
tegen zakelijken noch tegen persoonlijken laster zou ingaan, maar dat hij 
het oordeel over alles aan God en aan Zijn kerk wilde overlaten. 24,5) Toch 
meende Maresius op deze uitlating te moeten reageeren. Hij liet daartoe 
een reeks tractaten uit zijn strijd met Voetius herdrukken. 246) Zelf erkende 
hij hier en daar wel wat scherp te zijn uitgevallen, doch daartegenover 
meende hij tevens te mogen verklaren dat niet hij, maar Voetius steeds de 
aanvaller was geweest. Meer zou hij op het moment niet zeggen ; bleef 
Voetius echter een verzoening afwijzen, dan was het zijn voornemen om 
nader op de zaak terug te komen. 247 ) 

Het ontwerp der synode vond bij Maresius instemming; maar den tocht 
naar Utrecht, alwaar de deputaten ook met Voetius wilden overleggen , 
ried hij af. want Voetius zou de kans loop en "om als vir seditieus uyt de 
stadt geworpen te worden," en met zoo iemand wenschte Maresius niet te han~ 
delen. 247a ) De deputaten begaven zich toch op reis. Te Utrecht kwam Voetius 
echter met een ander ontwerp voor den dag, terwijl Paulus Voet beloofde 
te zullen zwijgen , bijaldien de verzoening een feit werd. Toen Maresius hier
van kennis nam, rezen er van zijn kant weer allerlei bezwaren. Slechts met 

241 ) Verg. Not. Dep. Syn. Gron. 1658/'59, art. 6. 15, 24, 28, 30, 35, 39. De Utrechtsche 
deputaten wilden met politieke en kerkelijke middelen tegen de professoren optreden. 

242) Verg. A cta Syn. Gron., 1659, art. 54. Na deze synode richtte Maresius zich met een 
lange deductie der zaak tot de deputaten (Mei 1659); hij dreigde met de uitgave van een 
"scriptum apologeticum"; verg. Not. Dep. Syn. Gron. 1659/'60, art . 6. 

243) Verg. Knuttel , Acta, IV; syn. v. Gouda (1659) , art. 33. 
244 ) Acta Syn. Gron., 1660, art. 38. Zie over de totstandkoming van dit ontwerp: Duker, 

Voetius, lIl , blz. 255 v .. 
245) Verg. Voetius, Sel. Disp. Theol. , lIl , 1659, p. VII. Voetius had, gedurende de vooraf~ 

gaande jaren, zelf geen enkel geschrift inzake dezen strijd uitgegeven. Wel had Paulus 
Voet soms uit naam zijns vaders gesproken; verg. Prima philos. reform., p. VIII. 

246) Fasciculus myrrhae. 1660; zie mijn lijst, nr 88. Het boek verscheen in Juli van ge~ 
noemd jaar. 

247) Verg. l.i. , Praemonitio: nolim enim diutius detineri in illo reatu cui conatus est me 
subjicere. 

2(7a) Volgens Maresius was er in dien tijd sprake van dat door de Staten van Utrecht 
sommigen uit Utrecht gebannen zouden worden; hij wist niet, of Voetius. de belhamel. wel 
aan dit lot zou ontkomen; verg. Mal'esius aan Zwingel' . 25 Juli / 4 Aug. 1660 (Zie Bijl. 
III 116) . 

Maresius 18 



274 HOOGLEERAAR-PREDIKANT TE GRONINGEN 

groote moeite gelukte het den deputaten om Maresius te bewegen, dat hij 
van de uitgave van een nieuw twistgeschrift. hetwelk hij reeds klaar had , 
afzag. 248) 

Ondanks allen ijver, door de deputaten betoond, bleef ook deze laatste 
poging van kerkelijke zijde om de strijders met elkander te verzoenen , zonder 
het gewenschte resultaat. 249) Zoo besloot de synode van 1661 , "dat men 
voortaan dese sake Gode, haere conscientien en den tijd soude aanbeveelen, 
en daarvan wijders in de synodale acten swiegen." 2.50) 

In dit feit heeft Maresius aanleiding gevonden, om in een open brief aan 
een ongenoemden vriend den gang dezer onderhandelingen te schetsen. 251 ) 

Hij deed zulks om te laten uitkomen, hoe de verantwoordelijkheid voor het 
mislukken er van geheel op Voetius drukte. 2~) Zelf was Maresius van 
plan om niets meer tegen Voetius te publiceeren. 253) Zijn vriend verzocht 
hij , om bij gelegenheid aan dezen den wensch over te brengen, dat zij het 
overige deel huns levens zich geheel zouden toeleggen op de bestrijding van 
de vijanden der Gereformeerde kerken. 254) 

12 - Naar de verzoening. 

Jarenlang bleef het rustig . Er verschenen geen nieuwe strijdschriften, hoe
wel Maresius niet kon nalaten soms terloops zijn haat tegen Voetius te 
luchten. 255) 

Deze toestand duurde voort tot 1669, toen het aan eenige particuliere 
personen mocht gelukken om de beide theologen met elkander te verzoenen. 
Dit was het werk vooral van Joh. van der Waeyen, predikant te Leeuwarden, 
die zelf een verslag van deze verheugende gebeurtenis heeft geleverd, 256 ) 

van Prof. Andr. Essenius te Utrecht en van Os A. Matthaeus te Gronin-

248 ) Verg. Not. Dep. Syn. Cran. 1660/'61, art. 20, 25, 26, 28, 30, 37, 40, 81. 82, 87, 105. 
Bedoeld geschrift van Maresius richtte zich tegen Rogatus Veronensis, Onderdruckte onnosel
heyt. - Zelf geeft Maresius den naam des auteurs op als: Regelius Veronensis. Voorts 
noemt hij nog pamfletten van Gregorius Orthodoxus en Lucius Verus; verg. Epist. ad 
amicum, 1661. p. 39. . 

249) Zie ovel> deze onderhandelingen en de verschillende ontwerpen tot verzoening: 
Maresius, Epist. ad amicum, 1661; en Duker, Voetius, lIl, blz. 255 v.v. en Bijl. XXXVI. 
XXXVII en XXXIX. 

250) Acta Syn. Gron., 1661, art. 33. Zie ook G . A. Wumkes, De Geref. kerk in de Ommel., 
blz. 113. 

251) Epistola ad amicum de reconciliatione iuter se et Voetium; zie mijn lijst, nr 95. 
252) Verg. lL p. 42. 
253) Verg . l.I., p. 40. Toen Maresius jong was, kon hij zich verdedigen, maar "ita nunc 

senex illa generose contemnere possum." 
254) Verg. l.I ., p. 43: quod aetatis et temporis utrique nostrum superest in hac via, oppido 

sane parum et breve, impendamus communi nostrae Orthodoxiae, adversus communes Eccle
siarum Reformat. hostes, communibus studiis et consiliis, junctisque umbonibus, propugnandae 
et propagandae. 

255) Zie Hydra Socinian., lIl. 1662, p. XVI S .. 

256 ) Joh. van der Waeyen De reconcilitione epistola, 1670. Zie Duker, Voetius, Hl, 
blz. 257 V.v .. 
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gen. 257) In het voorjaar van 1669 hadden Van der Waeyen en diens collega·s. 
Lastdrager en Witsius. een onderhoud met Jac. Alting over eenige nieuwig
heden. Dit werd de aanleiding dat zij ook met Maresius contact kregen. 258) 

Deze schreef hun dat zijn vroegere controversen met Gereformeerde ge
leerden niet te vergelijken waren met de tegenwoordige te Groningen en te 
Leiden. welke de hoofdzaken raakten. 25 9 ) Een persoonlijke ontmoeting te 
Groningen volgde. waarbij Maresius dUidelijk van zijn bereidheid tot ver
zoening. om dan tezamen met Voetius den strijd aan te binden tegen de 
nieuwigheidsdrijvers. blijk gaf. 

Juist omstreeks dien tijd zag het vijfde of laatste deel van Voetius ' .. Dis
putationes" het licht. waarin verscheidene onderwerpen uit den vroegeren 
strijd tusschen beiden werden behandeld. 260) Onruststokers vestigden op 
dit werk de aandacht van Maresius. 2 61 ) Deze richtte toen den 23sten 
Augustus een open brief aan Os A . Matthaeus. 262) om hierover zijn droef
heid uit te spreken en om vast te leggen dat hij zelf nooit anders dan defen
sief in dezen strijd van 26 jaren was opgetreden. 26 3 ) Gelukkig echter. zoo 
gaf hij te kennen. dat Voetius in die verhandelingen geen wijziging heeft aan
gebracht. Dit is immers een kennelijk teeken. dat het Voetius niet te doen 
is om hervatting van den strijd. 264) Ja. ziet hij in dit deel der Disputaties 
niet zijn eigen naam soms met eere aangehaald? 2615) Uit het diepst zijns 
harten begeert hij verzoening . Het zou tot welzijn der kerk hebben gestrekt. 
indien deze reeds vroeger tot stand was gekomen. Dwalingen zijn te be
strijden. doch personen moet men sparen. 2 66) Zou het niet goed zijn. dat er 

257) M atthaeus was zelfsta ndig aan dezen a rbeid begonnen ; v erg. V a n der Waeyen. l.I., 
p. 2. Hij was als correspondent ter synode in Holland geweest. en had toen te Utrecht zijn 
familie opgezocht en daar met verschillende personen over een mog elijke verzoening gespro
ken; verg. Maresius. D e abusu philos. Cartes., 1670. Praef. p. lIl. 

258 ) l.I., p. 3. Maresius beriep zich tegenover Alting op hun getuigenis. 
259) l.I. , p. 4: Si quae mihi olim fuerunt controversiae cum aliis ex nostro Belgio nostrae 

communionis Viris Doctis. non fuerunt huius momenti : sed hae et Leidenses capitalia spectant. 
Maresius ' brief is gedateerd: 18/28 Juni 1669. 

260) Voetius. Selectae Disputat. TheoIog., V, 1669. 
261) Maresius beklaagde zich over de verschijning van Voetius ' boek. blijkbaar voor 

het zelf gezien te hebben. in een schrijven van 6 Aug. bij Van der Waeyen; verg. l.I .• p. 4. 
262) Epistola ad amicum, 1669; zie mijn lijst, nr 108. Zie ook boven, noot 257. 
263) Maresius zou de herinnering aan dien strijd gaarne voorgoed willen kwijt zijn. 

"nisi per schedas eristicas utrirnque à 26. annis emitti coeptas. in eruditarum bibliothecarum 
forulis asservaretur"; verg. l.I., p. 3. In het vervolg is er sprake van 27 jaren; verg. l.I., p. 14. 
Dan is het eerste jaar van den strijd te 's Hertogenbosch er bij gerekend. 

2G4 ) Verg . /./., p. 11 s .. Slechts in één opzicht legde Voetius aan Maresius een heterodox ge
voelen ten laste en wel "de loco dispensationis excogitato occasione bis mortuorum." Maresius 
is echter van oordeel. dat behoorlijke kennisneming van zijn Disp. de Ubi animae Lazari dit be
zwaar wegneemt. Zie Maresius Senio sacr. dissertat. , 1653. p. 27 S.s .. - Maresius betoogt daar. 
dat Lazarus ' ziel gedurende de vier dagen van zijn graflegging niet in den hemel en veel minder 
in de hel geweest kan zijn. Daarom wil hij denken aan een "locus Dispensationis. in quo per 
occult am dispensationem Providentiae Divinae tantisper asservatae fuerint. donec iterum Dei 
potentiä. suis corporibus restituerentur. ad residuum viae suae in hac vita emetiendum"; 
verg. 1.1., p. 34. Zie Voetius. S el. Disp., V . p. 533 s.s .. 

265) Verg. 1.1., p. 14. 
266 ) l.I. , p. 17: erroris quaera tur correctio. non errantis confusio. 
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eenige .. vredestichters 267) werden aangesteld, die tot taak moesten hebben 
om de eerste vonken van een twist tusschen de professoren te dooven. Mis~ 
schien dat Os Matthaeus wil helpen om den begeerden vrede tot stand te 
brengen. 268 ) 

Dit alles vertelde Van der Waeyen in een schrijven, dat hij in September 
1669 aan Voetius, zijn ouden leermeester, zond. 269 ) Hij achtte thans , zoo 
ooit, het gunstige moment aangebroken om den vrede te sluiten. 

Den 4den October 1669 zond Voetius zijn gunstig antwoord, vergezeld van 
een afschrift der verzoeningsformule. gelijk deze in Juli 1660 door de deputaten 
der Groningsche en Utrechtsche synode was vastgesteld. 270) Zoowel door 
Van der Waeyen als door Prof. Essenius kwam Maresius in het bezit eener 
copie van dit vriendelijk schrijven. Terstond na ontvangst hiervan deelde hij 
aan Van der Waeyen mede, 271) dat hij een verklaring in gelijken geest als door 
Voetius was gegeven, reeds aan Os Matthaeus had verstrekt, en dat hij er 
tevens het ontwerp van verzoening , zooals hij dit in 1660 had willen aan~ 
vaarden. had bijgevoegd. 272) Volgens hem kwam aan de bedoelde formules 
slechts een historische beteekenis toe; hij was blij dat hij daarover thans 
geen zorg meer behoefde te hebben. Nu was er, door wederzijdsche Christe~ 
lijke en oprechte betuiging. vrede. verzoening en amnestie verkregen. 273) 

Hij sprak verder de hoop uit, dat allen. die naar dezen vrede hadden ver~ 
langd. met hem dankbaar zouden zijn jegens degenen, die dit werk tot stand 
hadden gebracht. Men zou nu moeten onderzoeken. op welke wijze de vrucht 
dezer verzoening aan de onderdrukking der nieuwigheden. aan de bewaring 
der orthodoxie en aan den opbouw der kerk ten nutte kon komen. 274) 

Eindelijk behoorde hiermee de broedertwist tot het verleden, en was de 
vrede beklonken. De beide hoogleeraren bevestigden dit elkander nog in een 
persoonlijk schrijven. 215 ) Er bestond inderdaad reden tot verheuging des 

267) l.I., p. 18: Irenarchae. 
268 ) Zijn oprechte en vurige begeerte naar vrede betuigde hij vervolgens. in een schrijven 

van 7/17 Sept. 1669. ook aan Vander Waeyen; verg. diens De reconciliatione, p. 5. 
269) Verg. l.I., p. 3 S.s .. Uit het in de vorige noot meegedeelde volgt, dat deze brief in 

September moet geschreven zijn. 
270) Zie Duker, Voetius, III. Bijl. XXXIX. 
271) Maresius' schrijven is gedateerd: 300ct. 1669; verg. l.I., p. 9-11. 
272) _ Zie Duker. t.a.p ., Bijl. XXXVI. Maresius merkte op: Et prout suae declarationi for

mulam istam 21. Iulii 1660 voluit inserere. etsi nunc cesset clausuIa de iteranda editione 
scriptorum nostrorum eristicorum, post eam utrimque factam. Ita meae inserui ejusdem tem
poris formulam. quam etiam ipse turn Hcet aequissimam judicatam. noluit admittere; verg. 
l.I .. p. 9. Een exemplaar van zijn Epistola ad amicum uit 1661 zond hij tegelijkertijd aan 
Van der Waeyen toe. 

273) Verg . l.I., p. 10: Nunc enim per reciprocam Christianam. et sinceram declarationem 
utriusque. iisdem conceptam vocibus. quo insuper appareat Vi rum Celeberr. mihi sancto suo 
exemplo praeluxisse. et aurea pa cis verba suggessisse. quae servabo optima fide quoad 
vixero. pax. reconciliatio et amnestia Christiana, ita firma ta est et sancita inter nos. ut id 
cordicitus pronunciem. 

274) Maresius noodigde. mede namens hun gemeenschappelijken vriend Ds Matthaeus. 
Van der Waeyen uit om spoedig naar Groningen over te komen; verg. l.I .. p. 11. 

275) Voetius ' schrijven. ged. 13 Nov. 1669. en dat van Maresius. ged. 20/30 Nov. 1669, 
vindt men bij Duker. Voetius, lIl. blz. 260, noot 5, en blz. 261 , noot 1. 
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harten en tot lof en dank jegens God, Die in zulk een zwaren tijd deze hoog~ 
bejaarde mannen weer tot elkander had gebracht. 276) 

13 ~ Samenvattende beschouwing. 

Nadat ik een overzicht van dezen broedertwist heb gegeven , mogen ten~ 
slotte eenige samenvattende opmerkingen niet ontbreken . 

Wat in de eerste plaats de gevolgde strijdmethoden betreft, meen ik te 
mogen concludeeren dat men aan beide kanten heeft gezondigd. Ook Voetius 
heeft zijn blazoen niet onbesmet bewaard. Wel heeft hij zelf in den strijd 
betrekkelijk zelden het woord genomen; en gebeurde dit van tijd tot tijd toch , 
dan deed hij het in soberen en waardigen toon, zonder zich smalend over 
zijn tegenstander uit te la ten . 2 77) Natuurlijk was het zijn goed recht, om 
in zijn disputaties de kwesties, welke in geding waren , te behandelen. Mare~ 
sius heeft zich hierover ten onrechte beklaagd, want al was het meermalen 
duidelijk dat Voetius hem zonder zijn naam te noemen, bestreed, deze bleef 
toch steeds zakelijk in zijn argumentatie. 27 8 ) Evenmin kunnen wij Maresius 
volgen, wanneer deze allen die in den loop der jaren op hem hun aanvallen 
hebben gericht , als handlangers van Voetius beschouwt, en hem voor de 
uitspraken dier anderen aansprakelijk stelt. Voor deze bewering bestaat geen 
schijn of schaduw van bewijs; en Voetius heeft haar zelfs pertinent tegen~ 
gesproken. 279 ) Ook buiten het geschrijf van zijn zoon Paulus , die het inder~ 
daad bont heeft gemaakt, 280 ) moet hij hebben gestaan. 281 ) De afzijdig~ 

heid , welke Voetius tegenover de vaak felle bestrijding van zijn persoon over 
het geheel aan den dag heeft gelegd, is prijzenswaardig . Maar de om~ 
standigheid dat hij , omstreeks den tijd van Maresius ' komst naar Groningen, 
aldaar tegen dezen schijnt geageerd te hebben, 282 ) en het feit dat hij aan 
een uit Groningen overgeloopen student de gelegenheid gaf om bepaalde opvat~ 
tingen van zijn tegenstander te bestrijden , 283 ) zijn minder fraaie trekken. 

276) V erg . l .I., p. 13: E st quod Ecclesiae, quod utrique A cademiae lae tabundi gratulemur: 
Deoque, qui pacis a uthor est, gloriam ac gra tia rum actionem abunde rependamus. 

2 77) V erg. Duker, V oetius, IIl. blz. 245, noot 3. 
2 78 ) D eze uitspraak doe ik op grond van steekproeven in Voetius' werken. Men zie bijv. 

de Disputationes de falso uit de jaren 1655 en 1656, waarover Maresius zich zoo bezwaard 
toonde; zie boven, blz. 270. 

270 ) Voetius, Exerc. et bibl. stuc/.. theoI.2, Praef. p. 71 s.s.. Zie Duker, t.B.p., Bijl. , 
blz. LXX. 

280 ) Ik acht het waarschijnlijk, dat Paulus Voet bijv. een man als Chabaneus in den 
strijd heeft betrokken. 

281 ) Zie de plaa tsen, in noot 279 vermeld ; zie ook boven, blz. 271 . 
2 82) Verg. Schoock, Necess. et modo defensio, p. 13 : quo posset (sc. Voetius ) me cum 

honorandis et conjunctissimis DO. Collegis, maxime vero cum Reverendo D. Maresio commit
tere, mihique ac meis quascunque difficulta tes et molestias creare. Schoock beweert dit met 
beroep op brieven van Voetius aan hem. Zie ook boven, blz. 242. 

283 ) Ook al heeft Voetius niet geweten, dat die student zich tegen M aresius ' dictaten 
rich tte, zoo blijft toch het bezwaar bestaan, dat hij dezen student over het aangegeven onder
werp (het object der praedestinatie ) liet disputeeren. D eze handelwijze werd ook door Rivet 
afgekeurd ; verg. Maresius aan Rivet, 20 Febr. / 2 M aart 1650 (Zie Bijl. III 93) . Maar toen 
Rivet dit uitsprak, was hij waarsch ijnlijk nog niet van Voetius' kant ingelicht; zie boven, 
blz. 262 , noot 168. 

L 
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Ook moet men er hem een verwijt van maken. dat hij blijkbaar zijn zoon 
niet heeft ingetoomd. zoodat deze op den eenmaal ingeslagen weg steeds 
is blijven voortgaan. Bovendien heeft hij misschien wel eens op wat heel 
krasse wijze Maresius van heterodoxie beschuldigd. 

Al wil ik dus Voetius in dezen niet vrijpleiten, toch meen ik gegronde 
redenen te hebben voor de bewering , dat Maresius hem in het hanteeren 
van verkeerde strijdmethoden de baas is geweest. Wel verstond Maresius 
uitnemend de kunst om op roerenden toon over vrede en verzoening te schrij
ven. doch een schrille tegenstelling daarmee vertoont niet zelden het overige 
gedeelte van eenzelfde geschrift . 284 ) De onvriendelijke betitelingen en smade
lijke invectieven , welke hij tegen zijn bestrijders en inzonderheid ook tegen 
Voetius lanceerde, zijn legio. 285) Ook zag hij er niet tegen op. om allerlei 
persoonlijke zaken, zelfs van den intiemsten aard, in het publiek te bren
gen. 286) Uit vertrouwelijke stukken en uit kerkeraadsacten citeerde hij , zon
der scrupules, in boeken welke onder ieders bereik vielen. De vuile wasch 
behandelde hij soms vlak onder de oogen van de vijanden der GerefQrmeerde 
kerken. 287 ) Terwijl hij achter vrijwel al zijn bestrijders Voetius zocht 288) 

en aan dezen het zenden van dergelijke afgezanten uiterst kwalijk nam, 
schroomde hij zelf niet zijn medewerking bij de uitgave van schotschriften 
te verleen en. 289) en het middel der pseudonymiteit te gebruiken om daar
mee het verbod zijner overheid te ontduiken of om blijkbaar den schijn te 
wekken dat hij zijn afgelegde beloften niet verbrak. Op allerlei wijze poogde 
hij Voetius verdacht te maken. 290) door dezen tal van ketterijen aan te 
wrijven, zonder dat hij daarvoor behoorlijke bewijzen aanvoerde. 291 ) 

284) Zoo kon Voetius ten opzichte van Maresius' Epistola apologetica uit 1643 terecht 
opmerken : Quae in principio et in fine de pace et moderatione in genere dicuntur. placent: 
tantum optandum. ut recte et hic et alibi applicata fuissent; adhaec ut medium libelli principio 
et fini concinne respondisset; verg. Se/. Disput. Theol., p. 358. - In dit opzicht is ook van 
belang Maresius' verzekering aan Rivet, dat hij wel wraak zal nemen; verg. Maresius aan 
Rivet, 15/25 Aug. 1646 (zie Bijl. III 77). 

285) Een bundel daarvan vindt men verzameld in het felle pamflet van M . Nethenus. 
Den overtuyghden Marees met sijn eygen sweert gedood, 1662. 

286) Ik denk hier met name aan wat hij omtrent Anna Hortensia, de vrouw van den 
rector Chabanaeus. heeft gepubliceerd. Wel was hij hiertoe door de beschuldigingen van 
Paulus Voet uitgelokt. maar dit feit rechtvaardigt nog niet de wijze waarop Maresius zich 
heeft verdedigd. 

287) Bijv. in de voorrede van zijn Theo/. e/encht., Il. 1648. 
288) Zie bijv. nog Maresius aan De Willem, 5/1 5 Sept. 1643 (zie Bijl. III 63): auctore et 

impulsore Voetio. qui imperium habet in ilias belluas. 
289) Zie boven, blz. 249. Verg. ook Voetius. E xerc. et bibl. stud. theol. 2 , Praef .. p. 86. 
290) Verg. Voetius. Exerc. et Bibl. stud. Theo/. 2, Praef. p. 2. 3: quibus (sc. categorematis) 

dogmata nostra theologica editis scriptis jam explicata et mag nam partem exserte contra 
aspergines eius vindicata. infamare non desinit: intonando. Papismos. Socinianismos. Vorstianis
mos. Brownismos. Pelagianismos. enthusiasmos. septicismos (sic!). et quid non. Voetius 
mocht in 1669 aan Van der Waeyen wel schrijven: confido celeberrimum D . Maresium 
longe temporis tractu observasse. se de moribus. actionibus. intentionibus meis non recte 
informatum fuisse. et nunc tandem senten ti am mutaturum; verg. J. vander Waeyen. De 
reconci/. epist., p. 8. 

291) Verg. Voetius. l.I., p. 46: In multis quidem ex gravissimis. simpliciter affirmat absque 
ullo probationis conatu. Slechts zelden geeft Maresius plaatsen uit Voetius' disputaties aan; 
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In de tweede plaats bespreek ik de vraag, welke geschilpunten eigenlijk 
beide theologen zoo lang heeft verdeeld gehouden. Het valt niet te ont
kennen, dat hierop een persoonlijk element van invloed is geweest. 
Maresius heeft dit er, nadat Voetius zich tegenover zijn beschouwing omtrent 
de Lieve-Vrouwe-Broederschap te 's Hertogenbosch had gesteld, terstond 
in gebracht. Heel sterk is dit element daarna geworden als gevolg van de 
uitspraak. welke de Groningsche senaat in het geding tusschen Descartes 
en Schoock heeft gedaan. 292) Voetius heeft zich door deze sententie, waarin 
Maresius als rector speciaal de hand zou gehad hebben, ten zeerste be
leedigd gevoeld; en heeft hiervoor, gelijk blijkt uit zijn schrijven aan de 
Nijmeegsche synode 293) en uit de voorwaarden, door hem bij de onder
handelingen over een verzoening gesteld, 294) van Maresius voldoening ge
eischt. Nu heeft Schoock in heel deze geschiedenis stellig niet een edele rol 
vervuld. 2 95 ) Maar of Maresius er hem toe heeft bewogen om Voetius af
vallig te worden, is de vraag, het blijkt in elk geval uit de officieele bescheiden 
niet. 296) Wel is het procedeeren van Descartes tegen Voetius hem niet onwel
gevallig geweest, 297) en ook schijnt hij aan Schoocks beweringen consequen
ties ontleend te hebben, welke door dezen niet waren gezegd noch bedoeld, 
maar in het geding zelf heeft hij de grenzen zijner machtsbevoegdheid niet 
overschreden. Het was, gelijk Tobias Andreae zich tegenover Coccejus uit
drukte, een onwaardige laster, dien men Maresius daarmee aandeed. 298) 

Daarnaast zijn er toch ook zakelijke kwesties geweest, waarover tusschen 
Voetius en Maresius verschil van meening bestond. Dit is al direct in Den 
Bosch aan den dag getreden ten opzichte van de vraag , of het aan een 
Gereformeerde vrijstond om tot een Collegium gelijk de Lieve-Vrouwe-

volgens dezen kon hij zulke plaatsen ook niet noemen; verg. 1.1 .. p . 64. Een voorbeeld van 
niet getrouwe aanhaling door Maresius vindt men aldaar, p. 78 S .. 

292} Zie boven, blz. 246. Zie ook Maresius, Expostulatio, 1647, p. 105. 
293} Zie boven, blz. 256. 
294) Zie boven, blz. 266. 
295} Ik herinner aan de geheime afspraak tusschen hem en Maresius; zie boven, blz. 255, 

noot 113 en blz. 257. 
296} Eerder blijkt daaruit het tegendeel. Zoo haal ik uit de beantwoording der "Interro-

gatoria", welke Maresius aan Schoock voorlegde (Acta Sen. Acad., 7 Febr. 1646; zie 
Bonae fidei sacrum, p. 17-25). de volgende verklaring van Schoock aan: Maresius neque 
spem neque metum incussit Schoockio, quo falsum testimonium diceret; sed conscientiae 
habita ratione declarationem edidit coram iudice suo, spe rans sic se liberatum iri à Cartesio. 

297) Verg . Maresius aan De Wil/em, 19/29 Febr. 1644 (zie Bijl. III 68) : Hic (Sc. Cartesius) 
vero non satis prudenter meo judicio parat abitum. 

298 ) Verg. T . Andreae aan J. Coccejus, 28 Juni 1646 (Joh. Coccejus, Opera Anekdota 1I, 
fol. 673), waarin deze verklaart dat zij het tegen Voetius zullen winnen : Nos dico qui ut 
judices iniqui traducimur. Maresius imprimis, cui indignam calumniam imputant, faciIe ab 
omnibus aequis ac cordatis judicibus absolvetur, in re dico et processu nostro justificando. 
Nam de modo defensionis et scriptionum ejus non est quod ego omnia bene facta tuar, cum 
ipsemet excessisse modum inculpatae tutelae fateatur, eaque causa referat pedem ex ista 
arena, nempe styli acerbitate porro omni tempera tum. At confidit veniam se ab omnibus qui 
extra partes facile consecuturum, si intelligant ab adversarii longa injuriarum serie, et protelo 
tandem se expugnatum ad extrema haec et decretoria a rma capienda adactum. Causam bonam 
tueri se et defendere ac probare cuique aequo tribunali posse non fuisse tribunal nostrum 
iniquum et ipse et nos om nes paratissimi et de eo certi planeque securi. 
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Broederschap als lid toe te treden. Soortgelijke kwesties zijn er in vervolg 
van tijd nog bijgekomen. 299) Ik bedoel de vraag naar het goed recht der 
Utrechtsche kanunniken om de beschikking over de geestelijke goederen aan 
zich te behouden, en het vraagstuk of de tafelhouders tot het heilig Avond~ 
maal mochten toegelaten worden, op welke kwesties ik in een ander verband 
nader terugkom. Ten opzichte van al deze punten heeft Maresius zich aan 
de zijde der regenten geschaard, en hun standpunt tegenover de streng~ 
kerkelijken , die door Voetius geleid werden, verdedigd. 300) 

Aan den anderen kant zijn er echter ook dingen, waarop Maresius niet 
ten onrechte bij Voetius captie heeft gemaakt. Ik denk met name aan diens 
dusgenaamde "precysheyt". Wanneer Maresius zich verzet tegen stellingen 
als dat men niet op iemands gezondheid een dronk mag uitbrengen, dat 
kerkgebouwen in een kruisvorm niet mogen gebruikt worden, dat de ge~ 
schriften van heidensche schrijvers, inzonderheid van de comici en satyrici, 
op de Latijnsche scholen en aan de Academie niet behandeld mogen worden, 
dat men aan zijn kinderen geen afgodische namen mag geven, 301) dan heeft 
hij volkomen gelijk met daartegenover zich te beroepen op de Christelijke 
vrijheid, welke Christus voor Zijn volk heeft verworven . Christus en de 
apostelen, zoo houdt Maresius staande, zijn altijd verre geweest van dergelijke 
preciesheden. 302) En hij prijst de F ransche kerken gelukkig, waar men 
dergelijke vreemde scrupules niet kent. 303) Hij vindt dat die preciesheids~ 
drijvers zelfs nog rigoristischer zijn dan Tertullianus, op wien zij zich zoo 
gaarne beroepen. 304 ) 

Ook andere meeningen van Voetius, zooals zijn voorliefde voor Thomas 
à Kempis, 305) waren natuurlijk aanvechtbare punten. Maresius heeft ook 

299) Verg. Epist. ad amicum, 1669, p. 6. 
300) Zie ook W . Goeters, Vorbereitung des Piet., S. 121: Der Anspruch auf öffentliche 

Anerkennung des Programms und Autonomie der Kirche führte zum Streit mit dem aristokra~ 
tischen Staatsregiment und seinem Anwalt Maresius. 

301) Verg. T heologus paradoxus 2, 1658, p. 132 s.s .. 
302) Verg. 1./., p. 131. Hij verwijst naar Mt. 11: 19; 12 : 1, 2; 15 : 2; Luc. 10: 8; 
Cor. 10 : 25, 27; Gal. 4 : 10; 5 : 1. De bedoelde praecisitas wordt gebruikt "in rebus naturä 

suä vel adiaphoris, vel superstitiosis, ubi cum opinione cultus adhibentur aut omittuntur. 
vel de quibus nondum constat inter omnes Orthodoxas. sint-ne faciendae vel omittendae". 

303) Verg. Ultima patientia, 1645, Dedic., p. III s.s.. In Frankrijk is n.l. toegestaan het 
bezit van beneficiën, de uitoefening van het patronaatsrecht door den Gereformeerden adel. 
dat Geref. rechters onder Mariabeelden zitten: Sexcenta ejusmodi possem enumerare, in quibus 
mei praecisistae crimen idololatriae participatae. facile possent imaginari. Zie ook Syst. theol., 
1673. p . 365. - Toen Maresius vernam. dat Rivets broeder een tractaat over de Christ. 
vrijheid had uitgegeven. vroeg hij dezen naarstig om inlichtingen; verg. Maresius aan Rivet, 
15/25 Aug. 1646 (zie Bijlage 77) . 

304) Verg. Munera sacra sapientum. 1648. p. 46 (naar juiste pagin.: p. 38) : Miror prae~ 
cisistas hodiernos in rebus alias adiaphoris niti perpetuo authoritate Tertulliani. ut Idolola~ 
triam participatam in illis tueantur. cum plura habeat. uti hoc de thurariis. quae ipsi non 
ausint approbare. - Zie ook Syst. theol .. 1673. p. 741 : Tertulliani austerum ingenium ... . 
istis praelusit Praecisitatibus (met beroep op Calvijn. Inst. III 19 § 7) . 

305 ) Verg. Voetius, Sel. Disp .. V , p. 698, 708 ss.; Maresius, Theol. paradoxus, 1658. 
p. 128 ss .. Maresius noemt Thomas à Kempis den vijfden Evangelist van Weigelianen en 
Enthusiasten; verg. Quaest . theol. decisio acad., 1648. p. 33 s .. 
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terecht bezwaar ingebracht tegen Voetius' duistere formuleeringen en sub~ 
tiele onderscheidingen naar de manier der scholastieken. 306) Maar gerecht~ 
vaardigd wordt door zulke meeningsverschillen een heftige strijd , gelijk deze 
beide theologen met elkander hebben gevoerd , toch niet. 307) 

Tenslotte zijn er nog sommige geschilpunten van dogmatischen aard te 
memoreeren. Zoo meende Maresius in Voetius ' supralapsarisch gevoelen een 
afwijking van de Dordtsche leer op te merken. Ook plaatste hij zich ten op~ 
zich te van de kwestie, op welken grond Christus moet aangebeden worden, 
tegenover Voetius, 308) en had hij er bezwaar tegen dat men de uitverkore
nen reeds vóór hun geboorte als gerechtvaardigden betitelde. 309) Maar al 
deze en dergelijke punten dragen een interconfessioneel karakter, wat Mare~ 
sius trouwens feitelijk zelf heeft toegegeven, door te erkennen dat zij beiden 
in de fundamentalia met elkander overeenstemden. 

Er zijn dus tusschen beide theologen geschilpunten van onderscheiden aard 
geweest, welke tot hun strijd aanleiding hebben gegeven. Uit andere fac~ 
toren zal men echter voor de heftigheid van hun twistgeschrijf een verklaring 
moeten zoeken. Men kan daarbij denken aan het onderscheid in nationaliteit, 
aan hun uiteenloopend karakter en temperament 310 ) en misschien ook aan 
zekere rivaliteit. welke Maresius tegenover Voetius vervulde. 

Juist de laatstvermelde factoren zullen vooral het totstandbrengen van een 
verzoening hebben bemoeilijkt. Wat nu in de derde plaats de vraag betreft, 
bij wien de schuld van het lang uitblijven der verzoening heeft gelegen, is 
het antwoord niet gemakkelijk te geven. Aan den een en kant heeft Maresius 
meermalen den vrede aangeboden en is hij in het aanvaarden van bepaalde 
voorwaarden toeschietelijk geweest. Maar daartegenover staat dat hij met 
een dergelijk aanbod verscheen juist nadat hij vlak te voren een strijdschrift 
had uitgegeven , of ook met de kennelijke bedoeling om op die manier de 
uitgave van een geschrift zijner tegenstanders te voorkomen. 311) Vandaar 
dat Voetius onwillekeurig wel moest denken aan een protestatio actui con~ 
traria. 312) En wat Voetius aanbelangt, deze heeft aan zijn tegenstander vrij 
krasse voorwaarden willen opleggen, terwijl over de medewerking van zijn 

306) Een deel der aan Voetius toegeschreven paradoxen komen stellig op rekening van 
deze duistere formuleeringen en van deze spitsvondigheden; bijv.: quod spatia imaginaria sunt 
ponenda extra mundum, in quibus Deus sit. - De stelling, dat de twist tusschen Maresius 
en Voetius in deze scholastieke methode zijn grond zou gehad hebben (aldus Dr H. Bavinck, 
Geref. Dogmat., I, blz. 178) , is gelijk uit het overzicht in den tekst blijkt, veel te algemeen. 

307) Verg . Maresius aan T . Gesselius, 6 Dec. 1662: Interea agnosco lubens potuisse facile 
restingui iIIud incendium, cum coepit ardere in ecclesia (zie Bijl. UI 122). 

308) Verg . Theol . parad., 1658, p . 113 S.S .• 

309) Verg . l .I., p. 117 S.S .. 

310) Zie boven, blz. 264. 
311) Zie bijv. Maresius aan Rivet, 8/18 Maart 1648 (zie Bijl. III 87): na de verschijning 

van Theol. elencht., l/; 24 Febr. 1649 zie Bijl. IU 90): na de uitgave van Theologus para
doxus; en 2/12 Jan. 1650 (zie Bijl. UI92) : vlak vóór de verschijning van Xenia Academ .. 

312) Verg. Voetius, Exerc. et bibl. stud. theol. 2 , Praef., p. 151 s.s.: Quod scribit accusator, 
se semper obtulisse et petiisse pacem, de verbis concedo: reipsa tarnen eam quaesivisse et 
animo ad eam paratam fuisse, pernego. Wat hij vervolgens in den breede uit Maresius' 
woorden en daden aantoont. 
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zoon allerminst viel te roemen. Een tegemoetkomende houding van Voetius ' 
zijde werd trouwens door het streven van Maresius om altijd de zwaarste 
schuld van zich af te schuiven. niet bevorderd. 313) Zelfs toen men bezig 
was om eindelijk de verzoening tot stand te brengen. heeft hij niet kunnen 
nalaten om nog eens in een open brief zichzelf te rechtvaardigen en Voetius 
als den feitelijken aanvaller voor te stellen. 

Dat beide mannen elkander tenslotte toch gevonden hebben. hiertoe heb
ben verscheidene omstandigheden het hare bijgedragen. Het feit dat ge
durende een reeks van jaren het twistgeschrijf feitelijk had stilgestaan. 314) 

voorts dat beide hoogleeraren tot hoog en leeftijd waren geklommen alsmede 
de moeilijke levenservaringen inzonderheid voor Voetius 315) mogen daar
onder vermeld worden. 316 ) Voor Maresius heeft echter wel als het voor
naamste motief gegolden de begeerte om in het vervolg gezamenlijk den 
strijd tegen de veel gevaarlijkere vijanden . welke zich op het Gereformeerde 
erf vertoonden. 317) te kunnen aanbinden . en om met elkander alle syncre
tisme te weerstaan. Hij heeft hierbij in het bijzonder op zijn eigen ambtgenoot 
Jac. Alting en op zijn Leidschen collega Joh. Coccejus het oog gehad. 

313) Voetius wilde den koninklijken weg der verzoening; verg. l.l., p. 1885 .. 
314) Maresius spreekt van een lO-jarigen wapenstilstand; verg . Epist. ad amicum. 

1669. p . 5. 
3:15) Voetius' beide zoons Daniël en Paulus waren overleden. 
316) Zie ook Maresius. 1.L p. 5 s .. Hij wijst ook op het veel verminderde gezag. dat 

Voetius politiek en kerkelijk genoot "vingt ans banniere, vingt ans civiere", zegt hij) , en 
op het feit dat velen als Lemannus, Chabanaeus. Stuart, Ubbenius enz. gestorven, en anderen 
als Cartesius. Salmasius, Kriecx en Schoock naar elders vertrokken waren. Al deze dingen 
moesten Voetius doen overwegen, wat tot den paus bij diens inauguratie wordt gezegd: 
Pater sancte. sic transit gloria mundi! 

3:17) Verg. Epist. ad amicum, 1669, p. 155.5.: 0 quam mihi volupe foret, arma mea qualia
cumque suis conjungere adversus communes et nocentiores Ecclesiae ac V eritatis Evangelicae 
hostes. qui etiam forte ex nostris dissidiis et despendiis sua quaerunt et consequunter com
pendia! 



Vierde Afdeeling 

PARTICULARIA IN THEOLOGIE EN KERK 

~ Maresius' theologisch standpunt. 

Wie Maresius' theologisch standpunt wil leeren kennen, raadplege vooral 
drie werken. Eerstens zijn dogmatisch handboek. dat hij al spoedig na zijn 
optreden te Groningen in het licht heeft gezonden en dat sinds 1645 ettelijke 
herdrukken heeft beleefd. 1) Het munt door klaarheid van voorstelling en 
overzichtelijkheid van vorm uit. 2). en heeft zich indertijd als een bruikbaar 
leerboek bewezen. dat met de Leidsche Synopsis vermocht te wedijveren. 3 ) 

Bij de uitgave er van zat bij Maresius voor de gedachte om de beproefde 
waarheid te leeren. Hij wenschte zich voor wat strijdig was met de formu
lieren van eenigheid en met Gods Woord. te hoeden. 4 ) 

Vervolgens bezitten wij Maresius' uitlegging der Nederlandsche Geloofs-

1) Collegium theologicum; zie mijn lijst, nr 32. In 1645 voor het eerst verschenen (voor 
de dedicatie alsmede de leverantie van 40 exemplaren vereerden de Staten hem 300 Car. 
gulden; verg. R.es., 6 Maart 1645). met de bedoeling om als eerste handleiding voor de 
studenten te dienen. waarin zij "in Didacticis" het meest noodige en " in Elenchticis" alle 
belangrijke controversen konden vinden. heeft het boek reeds bij den tweeden druk in 1649. 
de uitbreiding ontvangen. welke het tot zulk een bruikbaar handboek heeft gemaakt. Tot 
1662 werden er slechts geringe wijzigingen in aangebracht; de editie te Genève uit dat jaar 
zou men de standaardeditie kunnen noemen. De uitgave van 1673 draagt een ander karakter. 
doordat breede aanteekeningen. welke minstens evenveel plaats beslaan als de oorspronke
lijke tekst. zijn opgenomen, welke zich in hoofdzaak richten tegen de "Novatores" (Coccejus. 
Alting. Wittichius e.a. ); omtrent de reden daarvan zegt Maresius zelf (verg. editie 1673 in 
12°; zie mijn lijst, nr 32 g; Ad Lectorem) : .. .. necessitas duplex mihi incubuit. altera Or
thodoxam Veritatem defendendi et vindicandi adversus Novatores. in hoc Belgio ab aliquot 
annis gregatim prorumpentes; altera praecavendi. ne quae. diligentiores quidem studiosi. in 
usus suos privatos. collegerant ex me is dictis. quisque pro suo captu et judicio. dum quo
tannis collegialiter ipsis hoc meum Systema repeto et familiariter explico. pro meis Co=en
tariis ederentur; etsi nihil eorum unquam dictaverim ad calamum. In het geheel zijn er dus 
tijdens Maresius' leven 8 drukken verschenen; de 5de editie is echter een nadruk der 4de. -
Crenius. Animadv. philol. et histor. XII. p. 49. deelt mee. dat zijn vriend Philippus Ludovic 
Hannekenius professor et superintendens Gissensis in 1691 te Giessen een uitgave heeft ver
zorgd in 4 0, tezamen met zijn eigen "Observationes" . 

2) Verg . A. Ypey. Gesch. der systemat. godgeleerdh., Il . blz. 110 v.; en O . RitschL Dog
mengesch. des Protest. lIl. S. 392. Deze prijst .. die feine Durcharbeitung der Einzellehren" 
en "die gefällige Darstellung des Stoffes". welke hem aan Amesius herinneren; en stelt het 
werk als "scmiftstellerische Leistung " boven Voetius' Disputationes. 

3) Verg. Sepp. Goog. Onderw .. Il. blz. 81 v.v .• volgens wien bruikbaarder handboek niet 
denkbaar was. - Maresius heeft de stof in 18 Loci ondergebracht: D e theologiae natura et 
principio; Dei natura et attributis; Trinitate; Dei decretis. providentia et praedestinatione; 
creatione mundi. angelorum et hominum; peccato et poena peccati; lege Dei; foedere gratiae 
et libero hominis arbitrio; persona et statu Jesu Christi; officio Mediatoris; vocatione. fide 
et justificatione; sanctificatione et bonis operibus; resipiscentia et Iibertate Christiana; glori
ficatione sanctorum et impiorum condemnatione; ecclesiae nomine et partibus; ecclesiae forma, 
notis et adiunctis; ecclesiae contrariis et hostibus; sacramentis. 

4 ) Verg . Collo theol. , Dedic., p. III S.: quam (sc. doctrinam) anà fJeÉg;eor; hausi in earum 
sinu ex utriusque Testamenti uberibus. et cui vindicandae et asserendae contra Pontificios 
aliosque H eterodoxos . . .. hactenus insudavi. 
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belijdenis, 5) waarover bij de verschijning eenig stof schijnt opgejaagd te zijn, 
vanwege de scherpe uitlatingen welke er tegen de aanhangers van het supra~ 
lapsarisme in voorkomen. 6) 

Eindelijk heeft Maresius nog een verklaring van den Heidelbergschen Cate~ 
chismus uitgegeven, 7) welke zich door een pittige toelichting in zeer gecon~ 
denseerden vorm kenmerkt. De gedachtengang van den Catechismus wordt 
helder geformuleerd; aanhalingen uit de Heilige Schrift worden gegeven; en 
aan de controvers met Rome en de Socinianen wordt de noodige aandacht 
geschonken; terwijl ook het toepasselijk element niet ontbreekt. 8) 

Men wordt door deze geschriften in de Gereformeerde theologie ingeleid. 
Van een geheel eigen opvatting laat zich bij Maresius niets bemerken. 9) 
Hij beroept zich gaarne op Calvijn, en sluit zich bij de Gereformeerde theo~ 
logie van dien tijd aan. Daarom heeft het ook weinig zin , om zijn dogmatische 
inzichten uitvoerig weer te geven. Wel zal dit moeten gebeuren ten opzichte 
van eenige speciale punten, waarin hij met andere theologen van meening 
heeft verschild. Maar ook in dit opzicht meen ik mij weer te mogen beperken. 
Want een deel van die particularia zijn voor Maresius niet bepaald ken~ 

merkend. Dit is bijv. het geval met de kwestie, of Christus ook als Middelaar 
mag worden aangebeden. Maresius stemde dit, evenals Amesius en Walaeus. 
toe, 10) terwijl anderen gelijk Maccovius, Voetius en Rivet hebben staande 
gehouden dat de grond voor die aanbidding alleen schuilt in Christus ' Godde~ 
lijke natuur. 11 ) Alleen die particularia in theologie en kerk, welke Maresius 
heeft voorgestaan en die bij zijn strijd met andere Gereformeerde theologen 
in geding zijn gekomen, ga ik thans schetsen. 

5) Foedeeatum Belgium oethodoxum, 1652; zie mijn lijst, or 58. Maresius zag er een be
schikking Gods in, dat terwijl een Gallo-Belga de Conf. bij het begin van den oorlog had 
opgesteld, hij, eveneens een GaJlo-Belga, haar na het totstandkomen van een roemrijken vrede 
mocht verklaren; verg. 1.1., p. VIII. 

6) Zie het eenerzljds loffelijk Judicium, dat overigens ernstige bezwaren noemt zoowel 
tegen den vorm van het boek als tegen de aantijgingen welke het bevat, door de Theo!. Fac. 
van Leiden uitgebracht aan H .H. Mog. , verg. Dr A . Eekhof. De theol. [ac. te Leiden, 
blz. 236 v.v .. O ver dit vragen van een judicium toonde Maresius zijn verontwaardiging in 
een schrijven aan De Willem, 20/30 Mei 1652 (zie Bijl. III 99) . Zie ook Maresius, Syn. 
veeae catholicaeque docte. de geatia 2, 1654; in de opdracht van dit geschrift brengt hij aan 
Johannes Baron à Gent dank voor de bemoeiingen van hem en van Johannes Schulenborch 
bij H .H . Mog., dat hij dit werk "Momorum et Zoilorum quorundam, guos non decuisset, 
iniguitate pressurn, livoris et invidiae mordacis dentibus eripuerit, ac in integrum restitui 
curaverit." Zie voorts Syll. Disp. Select., I. 1660, p. VI. 

7) Catechesis publica, 1671 ; zie mijn lijst, nr liS. 
8) Hij eindigt bijv. de bespreking van Zondag XI aldus : Nos vero gui melius Jesum 

didicimus, omnem salutis nostrae fiduciam in ipso reponamus; Quaeramus et constituamus 
omne nostrum meritum in ipsius obedientia, sacrificium propitiatorium in ipsius cruce, purga
torium plenissimum in eius sanguine, sufficientissimam satisfactionem in iIIius mor te. Esto 
nobis augustissimum nomen Jesu pro clypeo invincibili contra omnes insultus satanae, peccati, 
ca rnis et mundi; et magnae iIIius salutis exspectatione firma, nos in vitae huius aerumnis et 
via sustentemus. 

9) Verg. O. Ritschl. Dogmengesch. des Protest., lIl, S . 392. 
1.0) Verg . Maresius aan Rivet, 25 Maart 1643 (zie Bijl. III SI); Theol. elencht., 11, 1648, 

p. 1019, 1063; Theol . paradoxus (1649) , 21658, p. 113 S.s.; Syst. theol., 1673, p. 475. 
J.J.) Verg. J. Heringa, D e twistzaak van Maccovius; in Arch. v. K erkel. Gesch., lIl, 

blz. 647; Honders, Rivetus, blz. 163, noot 4. 
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2 - Het infralapsarisme. 

Maresius heeft ten opzichte van het dogma der prae destinatie steeds het 
infralapsarisch standpunt ingenomen. Reeds toen hij predikant te Laon was. 
moet hij zich in dezen zin hebben uitgelaten. 12) 0 f hij het toen ook al heeft 
gedaan met uitsluiting van het supralapsarisme als een gelijkwaardige be
schouwing. weten wij niet. Wel moet hij dit exclusieve standpunt in den 
tijd zijner Bossche periode hebben aangehangen. 13) En te Groningen heeft hij 
dit beslist verdedigd. tegenover het standpunt van zijn vroegeren leermeester 
Gomarus. wiens disputatie over dit onderwerp in 1640 door de Staten van 
Stad en Lande was verboden. 14 ) 

De aanleiding hiertoe was het volgende. Op den 29sten Januari 1645 hield 
Joh. Melchior Steinbergen een disputatie over een gedeelte van artikel 9 
der Nederlandsche Geloofsbelijdenis. waaraan deze uit eigen beweging som
mige Corollaria had toegevoegd. In één hiervan verdedigde hij. met beroep 
op Efeze 1 : 4. het infralapsarisme. 15) Spoedig daarna verbreidde zich in de 
stad het gerucht dat Maresius Gomarus' naam had beleedigd. 16) Op ver
zoek van eenige studenten heeft hij vervolgens in een privaat college zijn 
eigen standpunt ten dezen nader uiteengezet. 17) Hij trachtte daarbij aan te 
toonen. dat de supralapsarische voorstelling met de leer der Dordtsche canones 
in strijd was. 18) 

Nu geloof ik. dat Maresius met de verdediging van dit standpunt niet zoo
zeer Gomarus als wel Voetius heeft willen treffen. 19 ) Want onder de tal
rij ke paradoxen. welke hij in 1647 bij V oetius heeft gesignaleerd. komt ook 

1.2) Hij deed dit in een preek over 2 Tim 2: 19; zie mijn lijst, nr 1. V erg. zijn Theol. 
E/encht., Il . 1648. p. 104. Deze verdediging van het infralapsarisme is. gelet op de door hem 
genoten opleiding onder Gomarus en te Genève. een merkwaardig feit. Ik vermoed. dat in 
dit opzicht vooral Dumoulin invloed op Maresius heeft uitgeoefend. 

13) Verg . Concordia discors, 11 . 1642. p. I s.s .. Hij weerlegt daar Grotius' laster. als 
zouden de Gereformeerden God maken tot .. author et fautor omnium scelerum" . Zie ook: 
Theo/. E/encht., Il, p . 1056. 

14) Verg. Verg. K. Dijk. De strijd over infra- en supra/aps .• blz. 235 v.v.; en G. P . van 
Itterzon. Gomarus, blz. 310 v.v .. In hoofdzaak kan ik mij aansluiten bij de resultaten van deze 
auteurs. - Gomarus heeft in 1640 overwogen om ontslag te nemen en zich naar Holland 
terug te trekken. van welk voornemen hij echter. op raad van Voetius en anderen. heeft 
afgezien; verg. P. Voet. Tribunal iniquum, p . 196. 

15) Verg. Maresius. Xenia Acad" 1650. p. 33 (de bedoelde disput. staat daé\ol" ten on
rechte als de 8ste. in plaats van als de 18de. vermeld); en Epist. antap%g., 1651. p. 7. -
Steinbergen werd later hoogleeraar te Genève. 

16) In 1644 waren namelijk Gomarus' Opera in het licht verschenen; de uitgevers dezer 
Opera hebben Maresius daarom over de bedoelde disputatie aangesproken. 

17) Verg . Xenia Acad., p. 36-56. Maresius legt er nadruk op. dat hij Gomarus' naam 
niet had genoemd. en dat hij het recht heeft om zakelijk van dezen te verschillen. gelijk ook 
anderen wel van hem in gevoelen hebben verschild. waarbij hij in het bijzonder 7 paradoxen 
van Gomarus aanhaalde. Zie Van Itterzon. t .a.p ., blz. 317 v .. 

18) Verg. K. Dijk. t.a.p., blz. 257. 
19) Ik wijs op het feit . dat Maresius zich bij die gelegenheid niet op het verbod van 

Gomarus' disputatie in 1640 heeft beroepen; voorts dat hij wel constateerde. hoe Voetius ' be
wering omtrent Gomarus niet overeenstemde met Gomarus' eigen uitspraak in diens Opera; 
verg. 1.1., p. 36. 
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deze voor: objectum praedestinationis aeternae non esse hominem lapsurn. 20) 

En toen in 1648 het eerste deel van Voetius' "Disputationes selectae" het licht 
zag en deze daarin een toespeling maakte op de mogelijkheid. dat de uit~ 
gevers van Gomarus' werken ook diens verboden disputatie uit 1640 nog in 
druk zouden bezorgen. 21) heeft Maresius in de toevoegselen bij het tweede 
deel zijner Elenchtiek een opzettelijke bestrijding van het supralapsarisme ge
leverd. 22) Hij is met dit bestrijden voortgegaan in zijn "Theologus para~ 
doxus"; hier heeft hij er speciaal de aandacht op gevestigd. dat Voetius' 
opvatting toch vrij wat afweek van de beschouwing. welke door hun beider 
leermeester was voorgestaan. 23) Voetius maakte immers bij het object der 
praedestinatie onderscheid tusschen twee momenten: als geheel genomen was 
dit object wel de "homo creabilis". doch "partiale" genomen. was het de 
"homo lapsus". 

Met opzet is Maresius op dat oogenblik nog niet ingegaan op de moeilijk
heden. welke indertijd te Groningen. naar aanleiding van Gomarus' disputatie. 
waren gerezen. Hij zou er. zoo gaf hij te kennen. dan eerst toe overgaan. 
wanneer Voetius' handelwijze hem daartoe aanleiding mocht geven. 24) Deze 
aanleiding heeft hij nog in hetzelfde jaar gekregen. doordat Voetius den uit 
Groningen overgeloopen student Bertlingh over het delicate onderwerp een 
verhandeling liet houden. 25) Dit is toen voor Maresius het sein geweest . 
om de geschiedenis van het jaar 1640 op te halen en de disputatie van 
Gomarus in zijn " Xenia Academica" openbaar te maken. 26) 

20) Verg. Expostulatio, p. 98. - Zie ook een disputatie. welke opgenomen IS 10 Theol . 
Elencht., 11 . p. 81 s.s .. welke disputatie in 1646 gehouden is. Maresius spreekt over de in 
1640 verboden disputatie. opgesteld .. a viTO alias maximo. sed. ut cedere nescio. illius supra
lapsariae praedestinationis paulo tenaciori." Maar dat het hem feitelijk te doen was om 
Voetius. blijkt daaruit dat hij diens streven om de supra- en infralapsarische opvattingen met 
elkander te verzoenen. bestrijdt met een beroep op Gomarus. die is .. vir in hac quaestione 
si ullus. emunitae naris ... Gomarus is m.a.w. tenminste de consequente man. Zie ook Dijk. 
t.a.p., blz. 264. 

21) Verg. Sel. Disp. Theol .. 1. p . 357 (Dijk. t.a.p ., blz. 241. heeft ten onrechte: p. 356). 
Zie ook Maresius aan R.ivet, 16/26 Nov. 1648 (zie Bijl. III 89). 

22) Verg. l.I., p . 1056 s.s .. Hij betoogt. dat Gomarus' eer bij hem niet minder in waarde is 
dan bij Voetius ... sic tarnen ut contra meam conscientiam et consensus orthodoxi solemnes et 
publicas formulas in ei us verba singulare jurare non tenear." Hij heeft ook nooit .. nominatim" 
en .. ex professo" tegen Gomarus gedisputeerd. Voetius is het toch ook niet in alles met 
Gomarus eens. zoo bijv. ten aanzien van diens Disp. de decretis Dei en diens Disp. de 
Sabbatho (hij beroept zich op een brief van Voetius aan Schoock; zie ook Xenia Acad., 
p. 37). Bovendien kan Voetius zich eigenlijk niet met recht op Gomarus beroepen. omdat 
deze het bedoelde dogma verdedigde door de leer der scientia media (zie Van Itterzon. t.a.p., 
blz. 310. noot 1). wat Voetius niet wil. en omdat hij zijn eigen gevoelen met dat van de 
synode niet vereenigbaar achtte. wat Voetius wel van oordeel is. Aldus Maresius. 

23) Verg . Theol. paradoxus 2. p. 104 S.S .. 

24) Verg. Theol. paradoxus 2 • p. 106s.: si Disputatoris (sc. Voetii) minae et artes ordi
nariae nos eo adigant. 

2 5 ) Zie boven, blz. 262. Verg. ook Maresius aan R.ivet, 2/12 Jan. 1650 (zie Bijl. 
111 92). Dat Maresius aan Voetius geen aanleiding zou hebben gegeven. gelijk deze heeft 
beweerd (Epist. antapolog., 1651. p . 10). blijkt uit bovenstaand relaas wel anders. 

26) Verg. Xenia Acad., 1650. fol. 111 voo Ik heb dezen gang van zaken vrij uitvoerig ge~ 
teekend. omdat hierdoor een eenigszins ander licht op Maresius valt dan uit het overzicht 
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Uit alles blijkt dat de spits van dit geschrift tegen Voetius is gekeerd. 
Zoowel Maresius' toelichting bij de bedoelde disputatie 27) als zijn ver
dediging , gelijk hij het noemde, van de beslissing der Dordtsche synode in
zake het object der praedestinatie, 28 ) laten dit duidelijk uitkomen. Want 
telkens bestrijdt hij beslist wat van Voetius' kant is te berde gebracht, terwijl 
Gomarus ' beschouwing wordt geëerbiedigd. Het standpunt der Groningsche 
Staten, die Gomarus' disputatie verboden hebben, verdedigt hij met een be
roep op wat hij zelf uit den mond van Hendr. Alting en van Edzard Clant, 
welke beiden aan die groote kerkelijke vergadering hadden deelgenomen, 
heeft gehoord. 29) Heel zijn betoog loopt uit op de verzekering dat Voetius' 
gevoelen kennelijk in strijd is met de Dordtsche leer, en dat het daarom 
slechts in zekeren zin mag getolereerd worden. 30) En dat niet reeds in den 
titel van het geschrift zelf de naam van Voetius voorkomt, is aan den invloed 
van Rivet te danken geweest. 31 ) 

De uitgevers van Gomarus ' werken, de predikanten Joh. Vereem, Ad. Sibe
lius en Mart. Ubbenius, hebben toen gemeend aan den door Voetius reeds 
twee jaar tevoren kenbaar gemaakten wensch gehoor te moeten geven, door 
de disputatie van hun vereerden leermeester, vermeerderd met tal van bewijs
stukken en een apologie , in het licht te zenden. 32) Met moeite wist Maresius 
een exemplaar er van in handen te krijgen , om terstond daarna zichzelf te 
verdedigen in een brief gericht aan burgemeester Eyssinghe, 33 ) aan wien 
eveneens het andere geschrift was opgedragen. 34 ) 

Maresius handhaaft in dezen brief zijn standpunt en oefent een scherpe 
critiek uit op hetgeen zijn bestrijders tegen hem te berde hebben gebracht. 35) 

Onomwonden geeft hij thans te kennen, dat h~t hem om bestrijding van 
Voetius te doen is geweest, 36) terwijl die predikanten voor hem niet anders 

bij Dijk, t.a.p., blz. 239, noot 2, het geval is. - De uitgave van het geschrift geschiedde op 
advies der faculteit. Zie mijn lijst, nr 50. 

27) Verg. u., p. 57. De disputatie van Gomarus aldaar, p. 58----64. 
28) Verg. /./" p . 65. Omtrent Gomarus heet het, dat deze als eenig object der praedestinatie 

noemde den "homo creabilis" en wel "ea dexteritate suam mentem explicabat ut nihil dehis
ceret et omnia cohaererent"; verg. l.I., p. 77. 

29) Verg . 1.1" p. 147. Zie ook Maresius aan Rivet, 16/26 Nov. 1648 (zie Bijl. III 89), in 
welk schrijven Maresius zich beroept op het getuigenis van Alting en van Clant alsmede op 
de notulen van denzelfden Clant en die van burgemeester Isbrantius. 

30) Het is te tolereeren "salva fidei et charitatis compage", maar niet "salva veritate vel 
unione Ecclesiastica ex communi consensus formula quae plane aliter sonat"; verg. l.I., 
p. 148 s .. Het eerste was n.l. door Gomarus beweerd ten opzichte van beide gevoelens; verg. 
/./., p. 64; en Franc. Gomari Disp. theol. de div. praed. hom. ob" 1650, p. 14. 

31) Verg. Maresius aan Rivet, 20 Febr./ 2 Maart 1650 (zie Bijl. III 93); en 17/27 April 
1650 (zie Bijl. 111 95) . 

3,2) Verg. Van Itterzon, t.a.p., blz. 314 V.V .. 

33) Epistola antapologetica, 1651 ; zie mijn lijst, nr 51. Maresius kreeg het boekje den 
31sten December 1650 van Schoock te leen ; verg. 1.1., p. 3. Maresius' sclIrijven is gedateerd: 
8 Jan. 1651. Dat hij het optreden der drie predikanten aan dezen zeer kwalijk nam, blijkt 
uit zijn Dedicatio van Theologus pacificus, 1651. 

34) Burgemeester Eyssinghe was een begunstiger van Gomarus geweest; verg. Franc. 
Gomari Disp. de divin . praedest" p. 111. 

35) Een overzicht van den inhoud vindt men bij Dijk, t.a.p. , blz. 259 V.V .. 

36) Verg. 1.1., p. 44, 46. 
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dan Voetius' afgezanten zijn, 37) Dezen hebben hem een lasteraar genoemd 
omdat hij van paradoxen bij Gomarus had gesproken. Hier bestaat echter, 
zoo meent Maresius, een misverstand. 38) Want hij heeft Gomarus niet van 
dwaling beschuldigd, doch slechts eenige vreemde opvattingen van dezen 
vermeld. En die zijn ook moeilijk te loochenen; immers Voetius zelf is het 
op verscheidene punten met Gomarus niet eens. Het is er hem vooral om 
te doen geweest om goed te laten uitkomen, dat men Gomarus nooit als regel 
en maatstaf der waarheid moet aanvaarden. 39). 

Dat Gomarus inderdaad bij Maresius in hooge eere stond, heeft deze daar
na nogmaals uitdrukkelijk te kennen gegeven in de voorrede van een nieuw 
geschrift. 40) Hij bood hierin verweer tegen een boekje. waarin een der ge
noemde predikanten, Mart. Ubbenius, had gerepliceerd en dat vooral punten 
van meer persoonlijken aard schijnt bevat te hebben. 41) Maresius vindt 
het jammer, dat hij telkens weer op dat bijna eenige vlekje bij Gomarus 42) 
moet terugkomen. Hij wordt er echter door zijn tegenstanders toe genood
zaakt. Feitelijk zijn dezen zelf afgeweken van het gevoelen van dien voor
treffelijken theoloog, wiens verdiensten voor de kerk en wiens diepe en 
nauwkeurige geleerdheid Maresius gaarne erkent. Hij houdt vol dat Hendrik 
Alting bij die kwestie over de praedestinatie in 1640 tegenover Gomarus heeft 
gestaan. Hij heeft dit nog kortgeleden zelf van Ds Wessel Emmius ge
hoord. 43 ) 

37) Verg. l.l.. p. 50: Nam ab hoc Aquilone (sc. Voetio) omne malum. 
38) Verg . l.i .• p. 59-65. Zie boven. blz. 285, noot 17. 
39) Dit laatste zegt Maresius ongetwijfeld in terugslag op de verzekering der Editores, 

dat zij Gomarus niet als "canon fidei" wilden beschouwen en deze voor hen gold als een 
mensch, aan dwaling onderhevig; verg. Franc. Gomari Disp. de divina praedest .• p. VII. 
Uit Maresius' nadere uiteenzetting omtrent de 7 "paradoxen" blijkt m.L de juistheid van zijn 
voorstelling, gelijk deze in den tekst wordt medegedeeld. Hij was bij het opzoeken dier para~ 
doxen, altqans ten deele, afgegaan op den index, welke voorkomt in de Opera. Maresius 
deelt dit mee ten opzichte van de derde paradox (verg. Van Itterzon, t.a.p .. blz. 317), en in 
den index, sub voce "genuflexio", staat inderdaad wat hij had beweerd, terwijl daardoor toch 
de juiste meening van Gomarus niet wordt weergegeven. 

40) Appendix Ubbeniana ad trutinam rationis appensa, toegevoegd aan zijn D iss. thcolog. 
de peccato in Spiritum Sanctum. 1651 ; zie mijn lijst. nr 56. Wij hebben hier een gezuiverde 
editie van een schrijven, dat Maresius eerst aan Johannes Isbrants persoonlijk had gericht. 
Dit was, gelijk hij in zijn voorrede zegt, misschien wel wat te veel met zout bestrooid ge~ 
weest "ut amat fieri in privatis ad amicos epistolis"; vandaar deze gezuiverde editie. Wie 
den gedrukten brief leest, moet dan wel tot de conclusie komen dat het eerst geschrevene 
heel erg gepeperd is geweest. - Verder vermoed ik, dat de disputatie over de zonde tegen 
den Heiligen Geest is opgenomen vanwege de daaraan toegevoegde Corollaria, waarin het 
supralapsarisme wordt bestreden. 

41) Dit boekje, onder den titel van Appendix in 1651 verschenen, ken ik alleen uit boven~ 
staand geschrift van Maresius. Ubbenius wilde Maresius' Epist. antapologetica zelf eigenlijk 
niet beantwoorden; verg. I.l .• p. 16. Hij schijnt het in zijn boekje gehad te hebben over een 

libellus supplex, dat door Gomarus aan de Staten was aangeboden, en waarin de predikanten 
Emmius en Keuchenius als "inquisitores haereticae pravitatis" werden voorgesteld; verg. l.l. , 
p. 24. Zie Van Itterzon, t.a.p .. blz. 312. - Later gaf Ubbenius nog uit een Liberum judicium. 

42) Scaevulum. 
43) Verg. l.l .• p. 23 s .. Alting zou besloten zijn geweest om Gomarus te weerstaan "vivä 

voce et scripto." Maresius spreekt verder over een klacht van Gomarus' schoonzoon De 
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Wanneer ik thans uit het relaas dezer feiten mijn conclusie moet trekken, 
dan stel ik voorop dat ik mij gaarne aansluit bij het resultaat, waartoe 
Or K. Dijk bij zijn studie over den infra- en supralapsarischen strijd is ge
komen. Deze heeft aangetoond, dat op de Dordtsche synode het supra
lapsarisme niet is veroordeeld en dat deze synode ook aan Gomarus niet heeft 
verboden om zijn gevoelen publiek te doceeren. 44) Inzooverre heeft Maresius 
stellig, met zijn beroep op deze synode, tegenover Voetius ongelijk gehad. 
Maar in de tweede plaats meen ik dat uit het verhaalde ook duidelijk is ge
bleken, dat Maresius' strijd zich eigenlijk niet tegen Gomarus, doch tegen 
Voetius heeft gericht. Bij hem zat de bedoeling voor niet zoozeer om Gomarus 
verdacht te maken, als veeleer om Voetius' heterodoxie aan de kaak te stellen. 
Het laakbare van Maresius ' houding moet men dus niet zoeken in zijn op
treden tegen den persoon van Gomarus, over wien hij zich steeds op loffelijke 
wijze heeft uitgelaten, 45) doch vooral in de door hem gebezigde strijd
methode. 46) In elk geval heeft hij de consequentie, welke Or Dijk uit 
Maresius' beschouwing trekt . als zou Gomarus op de Dordtsche synode zich 
aan hUichelarij hebben schuldig gemaakt, zelf pertinent tegengesproken. 47) 

Zijn exclusief-infralapsarisch gevoelen heeft Maresius verdedigd met een 
beroep op het getuigenis van Edzard Clant en van Hendr. Alting . 48) en, 
in verband met deze getuigenissen, tevens met een beroep op de resolutie 
der Staten, waarbij Gomarus' disputatie werd verboden. 4'9) Maar niet pas 
in dezen tijd heeft hij zich dit bepaalde oordeel omtrent de uitspraak der 
Dordtsche synode gevormd. Reeds in Frankrijk moet de grondslag er voor zijn 
gelegd. Wij hebben gezien, 50) dat toen Maresius te Laon predikant was, 
de synode van Isle-de-France in haar midden verscheidene supralapsariërs 

la Haye. Deze zou zich door zijn schoonvader gepasseerd gevoelen. omdat de uitgave der 
Opera niet mee aan hem. doch alleen aan Gomarus' leerlingen was toevertrouwd. En. zoo 
vroeg De la Haye, was onder Gomarus' manuscripten ook niet Scaligers Chronicon, voor 
welks herdruk deze zou zorg dragen? verg. I.l., p. 23. Zie Van Itterzon. t.a.p" blz. 271. 

44) Dijk. t.a.p., blz. 265. 
45) Zie echter een uitval over Gomarus' humeur. in verband met diens verschil over den 

Sabbath met Rivet (zie Honders. Riivetus, blz. 138. noot I) . bij Maresius aan Rivet. 3 Mei 
1633 (zie Bijl. III 8) . 

46) Dijk. t.a.p., blz. 266, heeft een andere opvatting. doch hij heeft dezen strijd niet 
gezien in het kader van Maresius ' twisten met Voetius. Zie ook Sepp, Godg. Onderw" 11. 
blz. 71 v .. 

47) Verg . Epist. antapolog .• 1651. p. 35 s .. 
48 ) Alting wordt als .. einer der hervorragendsten Vertreter des Infralapsarismus" betiteld; 

verg. O. Ritschl , Dogmengesch. des Protest .• 111. S. 378 f.. 
49) Maresius trachtte nog andere getuigenissen ten zijnen gunste te verzamelen. Zoo 

ontving hij van Seb. Beckius uit Bazel. die ook op de Dordtsche synode zitting had gehad 
(zie Kaajan. De syn. v. Dordt. blz. 37). een schrijven. gedateerd 11 Juli 1653. waarin het 
o.m. heet: Ego non dubito hodiernorum bellorum et motuum apud gentem vestram. causam 
esse quoque dissidia in religione, et ingratitudinem eorum. qui pacem et concordiam fidei 
in synodo stabilitam denuo turbarunt; verg. Syll. Disp .. 11. 1663, p. 231 s .. Een .. doctus vir 
N.N .... die een tegenstander van Maresius was. had tevoren aan Beckius geschreven, doch 
had een onbevredigend antwoord ontvangen. waarvan Maresius een copie kreeg; verg. l.I., 
p. 229 s .. Maresius had aan Beckius geschreven door bemiddeling van Joh. H. Hottinger, 
verg. Maresius aan Hottinger. 28 Jan. st Jul., 1653 (zie Bijl. III 101) . 

50) Zie boven. blz. 74 v.v .. 

Maresius 19 



290 HOOGLEERAAR-PREDIKANT TE GRONINGEN 

telde, welke blijkbaar in de meening verkeerden dat hun gevoelen door de 
synode van Dordrecht was veroordeeld geworden, en voorts dat één zijner 
medepredikanten, Curcellaeus, om zijn Remonstrantsche gevoelens te be
mantelen , met een beroep hierop gepoogd heeft zich aan de onderteekening der 
canones te onttrekken. Aan deze handelwijze van Curcellaeus, op wien zijn 
bestrijders zich hadden beroepen. heeft Maresius herinnerd om dit beroep 
krachteloos te verklaren. 51) Uit het laatstgenoemde feit blijkt mijns inziens 
duidelijk. dat er alle aanleiding bestaat om hier aan die gebeurtenissen op de 
synode van Isle-de-France terug te denken. En dan ligt het voor de hand 
om aan te nemen. dat zich reeds toentertijd bij Maresius die onjuiste voor
stelling omtrent de strekking der Dordtsche canones, als zouden deze een 
veroordeeling bedoelen van het supralapsarisme. heeft vastgezet. 

Hoe het zij. Maresius is dit standpunt steeds blijven innemen. meenende 
daarin de Dordtsche synode trouw te volgen. 52) In latere jaren heeft hij 
echter over dit onderwerp niet meer behoeven te strijden. 

3 - De Kinderdoop. 

Bij de toelating tot den doop huldigden de Gereformeerde vaderen in het 
algemeen een ruime practijk. 53) Een zeer ruim standpunt heeft in dit opzicht 
ook Maresius ingenomen. 54) 

Hij verdedigde de gedachte. dat ook . kinderen van geëxcommuniceerden 
den doop mochten ontvangen. 55) Wel bestaat omtrent deze kwestie. zoo 
betoogde hij. bij sommige theologen twijfel; doch kan hij voor zijn opvatting 
zich niet beroepen op de besten onder hen? Ook Calvijn heeft zich immers 
in zijn brief aan Knox in den zelf den geest uitgelaten. 56) Inzonderheid is 
wat de synode van Vitry (1583) heeft bepaald in zijn voordeel. 57) Natuurlijk 
geeft hij toe . dat er dan goede getuigen behoor en op te treden. 

51 ) Verg . Epist. antapologet., 1651, p. 42. Op Curcellaeus hadden de Editores zich beroepen 
voor de meening. dat Gomarus' gevoelen te Dordt niet was veroordeeld; verg. Fr. Gomari 
Disp. theol. de div. praedest .• p. 112. Wellicht wordt van Curcellaeus bedoeld diens Vindiciae 
quibus suam et Arminii sententiam de jure Dei in creaturas defendit. 1645. Zie ook Xenia 
Acad .• 1650. p. 143. 

52) Verg. Epist. ad amicum. 1669. p. 8. Zie Poeder. Belg. orth. , p. 238; Collo theol .• 1662. 
p. 68; Catech. pubi .. p. 15 s.; Syst. theol.. 1673. p. 162 s.s .. Ook ten opzichte van de prae
destinatie der engelen nam hij dit infralapsarisch standpunt in; verg. Syll. Disp .• 11. 1663. 
p. 7925.5.; en Syst. theol .• 1673. p. 161. 

53) Verg. H. J. Olthuis. De doopspractijk. blz. 58 V .V .. 

54) Wat den grond v,an den doop aangaat. ontzegt Maresius aan de kinderen de fides 
actualis zoowel als de fides habitualis. De kinderen zijn tot de geloovigen te rekenen: 
10 als geboren uit geloovige ouders; 2 0 omdat zij in den doop ontvangen het sacramentum 
fidei; 3 0 omdat zij bezitten de .. fides in spe et dispositione proxima." hoewel nog niet "in re" ; 
4 0 omdat zij begiftigd zijn met den Geest der heiligmaking, Die tevens is de Geest des ge
loofs; verg. zijn Disp. de fide infantium. 1653; zie mijn lijst van Disp. praeside. nr 7. Zie ook 
Syst. theol.. 1673. p. 372. 

55) Dit standpunt werd door velen ingenomen; verg . Olthuis. t.a.p .• blz. 77 . Zie ook Syn. 
van Dordrecht (1574) . part. vr. 9. en Syn. van Dordrecht (1578) . part. vr. 27. 

56) Zie over dezen brief en over de opvatting er van: Or H. H. Kuyper. Hamabdil, 
blz. 125 v .v .. 

57 ) D e synode van Vitry sprak alleen van een vader. die afgehouden was van het Avond
maal; verg. Aymon. Syn. Nat. I. p 159. 
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Aldus Maresius in een boekje. dat beoogde verscheidene opvattingen der 
Independenten te bestrijden. 58) Maar tegelijk wist hij hiermee tegenover 
Voetius te staan. Want kort te voren had hij diens tegenovergestelde be~ 
schouwing als een paradox gesignaleerd. 59 ) Nadat deze toen in de vierde 
zijner disputaties . handelende over eenige uitgekozen problemen. zichzelf nader 
had verdedigd. 60) verklaarde Maresius dat hij zich alleen tegen Voetius en 
niet tegen anderen had gekeerd om hem speciaal terecht te wijzen. Voorts. zou 
men wel kinderen van Roomschen mogen doopen. en niet van geëxcommu~ 
niceerden? Dat er goede getuigen noodig zijn. hetgeen trouwens niet eens 
door allen wordt verlangd. raakte de uitoefening van het recht . niet het recht 
zelf; en dat werd juist door Voetius ontkend. 61) 

Dit standpunt is Maresius ook in het vervolg blijven innemen . Aan kin~ 
deren van zulke ouders mocht volgens hem de doop niet worden geweigerd. 
daar zij den Christennaam nog niet geheel hadden afgezworen en ook de 
kinderen de ongerechtigheid hunner ouders niet moesten dragen. 62) 

Een kwestie. welke met de vorige in het nauwste verband staat. was de 
vraag of ook de kinderen van ouders. die zelf niet tot de publieke kerk be~ 
hoorden. tot den doop moesten toegelaten worden. De algemeene practijk 
in dezen was. dat men zulke kinderen zonder eenig bezwaar doopte. 63) 

Maresius was het hiermee geheel eens; want de kerk. zoo betoogt hij. krijgt 
dusdoende eenig recht op die gedoopten. Bovendien kan het dienen om de 
bedoelde ouders naar de Gereformeerde kerk te lokken. 64 ) 

Een particulier gevoelen stond hij in dezen dus niet voor. Doch wel ver~ 
dient hier onze aandacht een advies der Theologische Faculteit inzake een 
ordonnantie. welke de magistraat van Groningen den 30sten December 1667 
had uitgevaardigd. bekend als het .. Stadsplakkaat tegen de Pausgezin~ 

den. " 65) Dit plakkaat bevatte allerlei strenge bepalingen . waardoor de 
Roomschen meer onder direct toezicht der overheid werden gebracht; het 
eischte onder meer. dat zij hun kinderen in de publieke kerk moesten laten 
doop en .. bij poena van 150 Car. gl. voor jeder kind. dat aldaer den h. doop 
niet sal hebben ontfangen. " 66) Gelijk zich laat verstaan. rezen tegen dezen 

58) Verg . Quaest. decisio academica. 1648. p. 84 s .. 
59) Verg. Expostulatio. 1647. p. 97: Infantes excornmunicatorum non esse baptizandos. 
GO) Verg. Disp. theol. de sel. quibusdam próbl .• th. XX. Voetius. die het geval een casus 

problematicus achtte. vond het onderscheid tusschen hen beiden niet groot; volgens hem kwam 
dat drijven bij Maresius voort "ex vindictá. et turbati animi aegritudine. super infelici eventu 
oppugnatae theseos meae (sc. Voetii) de Confraternitatibus Marianis". 

61 ) Verg. Theol. paradoxus 2 • 1658. p. 121 S .. 

62) V erg . Collo theol .• 1662. p. 453. Zie ook Foed. Belg. odh .• 1652. p. 516; Cat. pubi .. 
1671. p. 213. De doop moest echter geschieden met instemming der ouders. 

G3) Verg. Olthuis. t.a.p .• blz. 78. 
0;1) Verg . Quaest. decisio academica. p. 87 S.s.. Hij deelt mede. dat het te Groningen 

evenals elders gebruik was. "ut indiscriminatim baptizentur infantes qui offeruntur. nullo 
praevio scrutinio sacrorum quae sectentur illorum parentes. " 

65 ) Verg. Mr W . B. S. Boeles. Adviezen betreffende het doopen. in Arch. v. Ned. Kerkg. 1. 
1885. blz. 402 v.v.; zie. ook Olthuis. t.a.p .• blz. 79. 

66) Verg. Boeles. t.a.p .• blz. 403. Boeles vermoedt dat het plakkaat. in verband met de 
invallen der Munsterschen. een contröle beoogde op de getalsterkte der Roomsehen; verg. 
aldaar. noot 1. 
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maatregel van de zijde der Roomschen bezwaren. Naar aanleiding hiervan 
werd nu het advies zoowel van de predikanten als van de Theologische Facul
teit ingewonnen. 

Den 16den April 1668 werd door de beide hoogleeraren Maresius en 
Alting een uitvoerig advies verstrekt. 67) De eerstgenoemde heeft het echter 
geschreven. en het draagt ook geheel het stempel van zijn geest. waarom er 
alle reden bestaat de bedoelde missive hier aan te halen. Ongetwijfeld. aldus 
betoogde de schrijver. berust het recht om een dergelijke ordonnantie uit 
te vaardigen bij de overheid; deze heeft immers te zorgen voor alles wat de 
goede orde raakt in het gemeenebest; daarvoor is ook noodig een deugdelijke 
lijst van alle geborenen. en deze wordt het gemakkelijkst verkregen door 
middel van doopboeken. 68) Nu zijn bij datzelfde plakkaat alle geestelijken 
uit de stad verbannen; daarom moet de overheid op een andere wijze zorgen. 
dat de Roomsche kinderen toch een Christelijken doop ontvangen. En dan 
is het toch veel beter. dat dit gebeurt in de publieke kerk dan dat leeken 
dit op clandestiene wijze doen! Bovendien gebeurt er bij dien doop in de 
publieke kerk niets. wat de conscientiën der Roomschen kan ergeren; dat 
kan men zien uit wat de concilies en theologen der Roomschen zelf hebben 
bepaald. 69) Voorts hebben de Roomschen tot dusver ook nooit eenig 
bezwaar ingebracht tegen de voltrekking van hun huwelijken in de Gere
formeerde kerk. En zijn de supplianten eigenlijk zelf wel goed op de hoogte 
van wat hun eigen kerk leert? 70 ) Zij hebben zich beroepen op een paragraaf 
uit zijn. Maresius·. boek? Hij heeft inderdaad gezegd dat het aan de Gere
formeerden niet geoorloofd is om hun kinderen door Roomsche geestelijken 
te laten doopen. 71) Deze opvatting is nog de zijne. Maar ten opzichte van 
de Roomsche doopsbediening staat de zaak heel anders; daarbij vinden 
dingen plaats. welke een Gereformeerde conscientie moeten ergeren. Met 
meer schijn van recht hadden zij zich dan kunnen beroepen op het feit dat 
dezelfde verplichting. die hun opgelegd werd. te Groningen niet geldt voor 
de Mennonieten. 72 ) Dit betreft echter een heel ander geval . 73) en wellicht 
zou de overheid ten aanzien dezer Dooperschen een analoge regeling kunnen 

67) Dit advies is afgedrukt bij Boeles. t.a.p .• blz. 409-41 8. terwijl het origineel berust 
op het Rijksarchief te Groningen (Stukken nr 52. fol. 386-391) . Ik vond in den gepubli
ceerden tekst slechts een enkele drukfout; voorts moest m.i. op blz. 413 met "Conscientiarum" 
niet een nieuwe alinea zijn begonnen. 

68 ) Ad quos (sc. Iibros baptismales) in omni dubio recurratur; ut fit in Gallia. turn 
apud Reformatos. turn apud Romanenses. 

69) Maresius had gehoord. dat in het .. Stadsboeck·· de bepaling stond "caveri neminem 
civibus hic natis accenseri posse. qui ad fontes publice non fuerit baptizatus"; verg. t.a.p .• 
blz. 412. 

70) De Roomsehen hadden n.1. beweerd dat het hun niet geoorloofd was "conciones" van 
anderen bij te wonen; wat Maresius vooral met beroep op Becanus weerlegt; verg . t.a.p .. 
blz. 414 v .. 

71) Verg. Collo Theol .• 1662. p. 457. 
72) Te Groningen kwamen de Mennonieten op drie plaatsen in publieke samenkomsten 

bijeen; verg . M aresius aan Rivet. 24 Dec. 1645 / 3 Jan. 1646 (zie Bijl. III 73) . 
73) De Mennonieten hadden namelijk van het begin af niet slechts de libertas conscientiae. 

doch ook de libertas exercitii genoten. bovendien wilden zij van geen kinderdoop weten; 
verg . t .a .p .• blz. 417. 
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treffen, waardoor er onder alle burgers meer uniformiteit "in externis" zou 
zijn; dit is te overwegen, wanneer het noodig blijkt om tegen het veldwinnend 
Socinianisme onder de Doopsgezinden paal en perk te stellen, gelijk ook elders 
in Nederland, met name te Utrecht, is geschied. 74) De conclusie kan dus 
luiden, dat de genomen maatregel moet gehandhaafd blijven; alleen zou men 
wellicht een termijn van vier of zes weken kunnen stellen, waarbinnen de 
doop moet bediend zijn . 

Tien dagen later kwam hetzelfde punt in den kerkeraad aan de orde. 
De professor heeft toen verteld, hoe de Faculteit reeds advies had gegeven 
en "int breede vertoont dat de Pausgezinden wegens de doop harer kinderen 
in onse kercken geen inquisitie of beswarenisse harer conscientien konden 
pretenderen." 75) De predikanten hebben een zelfstandig advies gegeven, 
dat in gelijken zin als dat der theologische Faculteit luidt . 76) 

Een laatste punt, dat ik in dit verband nog wil memoreeren, betreft de 
merkwaardige gewoonte, welke men in de stad Groningen volgde, om aan 
de doopouders niet de vragen van het Formulier te stellen. 77) Niet minder 
merkwaardig is echter, dat Maresius deze gewoonte met zijn gezag schijnt 
gedekt te hebben. Hij betoogde althans, dat de stipulatiën met de ouders niet 
behooren tot het wezen van den doop, zoodat men ze heel goed kan weg~ 
laten. 78) Van hem hebben de kerkelijke v~rgaderingen, die voortdurend ge~ 
arbeid hebben om aan dezen misstand een einde te maken, maar die daarbij 
op den tegenstand der overheid stuitten, dus geen steun gehad. 79) 

Maresius heeft blijkbaar geen oog gehad voor de bezwaren , aan een al te 
ruime doopspractijk verbonden , 80 ) hij heeft deze integendeel op alle mogelijke 
manieren bepleit . 8 ] ) 

-4 ~ De kwestie der Tafelhouders. 

In den strijd, dien de Gereformeerde kerk tegen het kwaad der lombarden 
en der woekerrente had te voeren, 82) heeft Maresius onder de theologen 

H) T e Utrecht wa ren daa rtoe in 1655 door de rechtzinnige Doopsgezinden, in overleg 
met de Geref. predikanten, een twaalftal artikelen opgesteld, welke aan hun leera ren ter 
beantwoording werden voorgelegd; verg. J. C. v . Slee, De gesch. van het Socin. , blz. 168; 
de bedoelde artt . aldaar, Bijl. VI. 

75) Acta eons., 26 April 1668, art. 8. 
76) Dit advies, gedateerd 8 Mei 1668, is te vinden bij Boeles, t .a.p., blz. 404-409. -

Lang standgehouden heeft het bedoelde gebruik niet; want sedert 1674 liet men den Room
schen weer toe in hun eigen samenkomsten te doopen ; verg. t.a.p., blz. 403, noot 1. 

77) V erg. Olthuis, t .a.p ., blz. 159 v .. 
78) Verg . Quaest. decisio academica, p. 90. Maresius vertelt ook, dat de ouders gewoonlijk 

zelf hun kinderen niet ten doop brachten. 
79) Eerst in 1804 werd het verbod van den magistraat ingetrokken; verg. Olthuis, t.a.p., 

blz. 160. Zie ook Not. Dep. Syn. Gron., 1649/'50, art. X. 
80) Voor Maresius ' standpunt ten opzichte van het doopen van vondelingen, zie H. J. 

Olthuis, t.a.p. blz. 90 v .. 
81) Voor een prindpieele beschouwing van deze kwestie verwijs ik naar Or H . H . Kuyper, 

Hamabdil, blz 135 V.v .. 
82) Verg . Duker, Voetius Il , blz. 271-293; Or L. Knappert, Gesch. N ed . Herv . kerk 

gedurende de 16e en 17e eeuw, blz. 178-182. Naast de aldaar aangegeven litteratuur noem 
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een uitzonderingspositie ingenomen. Daarvan is hij zichzelf ook bewust ge
weest. 83) Toch heeft hij niet nagelaten het goed recht van zijn eigen op
vatting te handhaven. Reeds gedurende zijn verblijf te 's Hertogenbosch had 
hij zich in een particulier schrijven , dat buiten zijn wil werd gepubliceerd, 
over de zaak in kwestie uitgelaten . 84 ) 

Maresius geeft hierin te kennen , dat hij het met Salmasius , den advocaat 
der tafelhouders , 85 ) geheel eens is; zelf had hij reeds voordat diens ge
schriften verschenen waren, zich eenzelfde gevoelen gevormd. 86 ) Vandaar 
dat hij met Boxhorn , wiens geschrift Zuerius hem ter kennismaking heeft 
gegeven, hoe geleerd deze ook mag zijn en hoe gematigd in zijn bestrij
ding, 87 ) van meening moet verschillen. Louter tolereer en kan men het toch 
moeilijk noemen, als de magistraat zelf leenbanken gaat verpachten. In een 
dergelijk geval krijgt men met een monopolie te maken, en daarbij is het 
gevaar voor excessen veel grooter dan wanneer er verscheidene tafelhouders 
in een stad zijn. De recognitie, welke zij jaarlijks moeten betalen, moet men 
ook niet, gelijk Boxhorn wil, beschouwen als een boete; zij is alleen een ver
goeding voor het privilege dat hun werd verleend. Een eigenlijke bestrijding 
van Boxhorn wil hij niet leveren; daar zal Salmasius wel voor zorgen. Maar 
dit is voor zijn besef het ergste, dat Boxhorn door zijn bestrijding de over
heid, welke een leenbank opent. brandmerkt, en tevens den theologen 
aanleiding verschaft om tegen de overheid in te gaan. Want als het inder
daad iets schandelijks was, dan zou de overheid het in geen geval mogen 
toelaten. Op soortgelijke wijze zouden anders de Roomschen ook het tole
reeren van bordeelen kunnen verdedigen. Trouwens Boxhorn komt feitelijk 
met zichzelf in strijd; want hij beweert dat door die tafelhouders de armen 
meer verliezen dan winnen. En wanneer, gelijk Boxhorn zegt, het nemen 
van rente als zoodanig niet ongeoorloofd is , wat verkeerds steekt er dan nog 
in die banken van leening, mits natuurlijk de tafelhouders zich precies houden 
binnen de door de overheid voorgeschreven grenzen? In dat geval zondigen 
die menschen evenmin als kooplieden, die door hun monopolie zich abnor
male winsten kunnen bedingen. Daarom behoort men hen ook tot het Avond
maal toe te laten. En wat de bestaande rigoureuse synodale besluiten in 
dezen aangaat, deze staan nog onder invloed van wat het kanonieke recht 
omtrent de rente bepaalt. 88) 

Deze opvatting van Maresius was Voetius een doorn in het oog; hij atten-

ik nog J. Anspach, Bijdrage tot de historie der leenbanken in Gelderland. in Navorscher XXIX 
(1879), blz. 329 v.v .. Zie ook Dr J. A. Cramer, De theo/. [ac. te Utrecht. reg. i.v. Lombard
houders. 

83 ) Verg. Theo/. paradoxus 2 , 1658, p. 21: quod hactenus et verissimum et receptissimum 
non sit habitum inter saniores Reformatos. 

84 ) Diss. epistolica de trapezitis. 1641 ; zie mijn lijst. nr 21. Zie boven. blz. 188. 
85 ) Zie over hem G. Cohen, Ecrivains françai s, p. 326. 
86 ) Diss. epistolica de trapezitis, 1641, p. 3. 
87) Bedoeld is M. Zuerius Boxhornius, De Trapezitis dissed .• 1640. Boxhorn geldt als een 

der uitnemendste bestrijders der tafel houders. 
88) Dit is de korte slotsom van Maresius ' oordeel. door hem in 8 punten saamgevat; l.I .• 

p. 19-21. J. D. V eegens, De banken van leening. blz. 144, zegt van M aresius' betoog: De 
redeneering is helder en scherpzinnig . Omtrent de aanteekeningen van Graswinckel (zie boven, 
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deerde er dan ook op. 89) Maresius volstond echter voorloopig met er op te 
wijzen, dat het hem niet zoozeer om de woekerrente der tafelhouders, als 
wel om het recht dat de overheid had om hen toe te laten, was te doen ge
weest. 90) 

Breeder is hij vervolgens op de kwestie ingegaan, toen hij Voetius ' para
doxen wenschte bloot te leggen . 91) Tot dusver, zoo verzekert Maresius, 
heeft hij met opzet nagelaten vanwege het bedoelde punt in het openbaar 
den strijd aan te binden. Hij heeft den schijn willen vermijden, als zou hij 
een al te vrijmoedige critiek uitbrengen op de censuren, welke de meeste 
kerken tegen de tafelhouders oefenen. Bovendien heeft hij zelf, gedurende 
zijn ambtsbediening, Gode zij dank, nooit met dergelijke personen van doen 
gehad. Ook weet hij wel dat men iets moet toegeven aan den haat, welke 
bij het volk tegen dat soort van menschen bestaat. 92) Dit zwijgen heeft hem 
echter blijkbaar niet gebaat; immers Voetius heeft hem op dit punt reeds meer 
dan eens aangevallen. Welnu , hij zal dan zijn stem verheffen ten gunste van 
een meer gematigd optreden tegen de tafelhouders. Vindt hij daarbij niet 
Calvijn en bijna alle theologen, die immers het nemen van rente voor ge
oorloofd hebben verklaard, op zijn hand. 93) Wel moet natuurlijk de overheid 
wetten tegen de woekerrente maken. En dan verder, er is toch geen enkele 
grond te noemen , waarom men tafelhouders eerder dan herbergiers van het 
Avondmaal zou weren. 94 ) Bovendien, is de lombard niet een nuttig instituut? 
In tal van steden heeft de magistraat dergelijke leenbanken in eigen beheer ge
nomen, wat volgens Cloppenburg ook geoorloofd is. 95) Moet men dan de tafel
houders niet even goed aan het Avondmaal toelaten als dergelijke ambte
naren der overheid? Zij hebben toch ook, dat vergete men niet, reeds veel 
van de rente laten vallen; 96) en zij hebben zich bereid verklaard om zich 

blz. 189) oordeelt dezelfde, dat deze weinig meer geeft dan een reproductie van Boxhorns 
argumentatie. 

89) Zie bijv. zijn Specimen assertionum, p. 4. 
90) Verg . Ult . patientia. 1645, p. 338s.s .. Hij herinnert tevens aan de beslissing van den 

Utrechtschen magistraat van Febr. 1644 (zie J. D. Veegens, De banken van leening, blz. 147). 
waarmee hij , evenals Salmasius, het eens was. Maresius' uitlatingen waren een der 5 redenen, 
waarom Voetius en diens medewerkers hun Res judicata in 1646 uitgaven; verg. aldaar, 
p.V 5 .. Terecht maakte Voetius opmerkzaam op de tegenspraak tusschen Maresius ' be
wering in den tekst en het aangehaalde uit Maresius' Epistola (zie boven. noot 88). 

91) Verg. Theo/. paradoxus 2, p. 22-28; zie ook Theol. Elencht. 11, 1648, Praef. p. XXIII. 
92) Want - betoogt hij -: cousin au prester, fils de putain au rendre; verg. I.l.. p. 23. 
93) Maresius vergeet daarbij, dat Calvijn en de andere Geref. theologen niet elk nemen 

van rente billijken; verg. O.a. Tweede deel van Res Judicata , 1657. blz. 18 V.V .. 

94) I.l.. p. 25: quos (sc. caupones) Ecclesiae passim suis membris annumerant. Zie 
Knappert. Gesch. Ned. H erv . kerk 16e en 17e eeuw, blz. 182. 

95) Joh. Cloppenburg had in 1637. in opdracht der ZuidholJ. synode. een tractaat ge
schreven: Onderwijsinge van woecker, waarin de door de magistraten opgerichte leenbanken 
werden goedgekeurd. terwijl hij deze, ten onrechte. deels met de Italiaansche montes pietatis 
op één lijn stelde; verg. J. D . Veegens. De banken van leening, blz. 136 v .. Een Latijnsche 
vertaling van bedoeld geschrift verscheen in 1640. 

96) Volgens Maresius maakten zij niet meer dan 7 of 8 %. "quod longe subsidit infra 
lucrum annuum multorum aliorum negotientium in Belgio"; verg. l.I., p. 26. Zie echter 
Knappert. t.a.p., blz. 179. H et door Maresius genoemde rentebedrag kwam indertijd in Sedan 
voor; verg. zijn Apologeticon pro Salmasio in Iustus Kriex. Animadv. in Trapezitis, 1658. 
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geheel naar het voorbeeld der overheid, welke zelf leenbanken in beheer heeft, 
te schikken. Tenslotte heeft Christus zelf niet in teksten als Matth. 25 : 27 
en Luc. 19 : 23, indirect het nemen van rente goedgekeurd? Alles pleit dus 
wel voor een meer gematigd optreden tegen de tafelhouders. 

Dit standpunt, in de voorrede van zijn boek uiteengezet, heeft Maresius in 
het vervolg nog nader geadstrueerd. 97) Hij betoogt daar vooral, dat het 
nemen van rente toch geoorloofd is , en dat het toch niet zou aangaan dat de 
tafelhouders door de overheid werden getolereerd, indien dat bedrijf inder~ 
daad zoo zondig is. 98) Nogmaals komt hij daarna op dit zelfde punt terug 
in verband met eenige opmerkingen , van Voetius' zijde tegen hem inge~ 

bracht. 99) Volgens zijn inzicht moest men, de geoorloofdheid van rente 
eenmaal erkennende, alle nadere regelingen geheel aan het geweten en de 
wijsheid der overheid overlaten. De theologen moesten zich in die zaken niet 
mengen. 

De strijd over dit onderwerp heeft daarna gedurende eenige jaren gerust. 
Maar toen zich te Utrecht met de aldaar gevestigde tafelhouders moeilijk~ 
heden voordeden, 100) gaf Maresius in 1657 een geschrift uit, dat naast een 
herdruk van zijn missive uit het jaar 1641, 101) uitvoerige beschouwingen be~ 
vatte, welke vastgeknoopt werden aan het pamflet van Kriecx, waarop hij 
reeds eerder de aandacht had gevestigd. 1'Û2) Zakelijk stemmen deze be~ 
schouwingen overeen met hetgeen hij in vroegere geschriften had geleerd; 
de argumentatie is echter uitvoeriger en concreter. 103) Hij betoogde dat het 
bedrijf der tafelhouders niet zondig was, mits het zich hield binnen de 
grenzen, door de overheid aangewezen, daar zij dan op één lijn waren te 

p. XXXVII. Vermoedelijk zal naar aanleiding hiervan de faculteit te Utrecht zich met een 
vraag tot de theologen van Sedan gewend hebben, wier antwoord te vinden is bij Dr J. A . 
Cramer, De theol. fac. te Utrecht, blz. 438 V.V .. 

97) Verg. l.I., p. 139-148. Voetius' paradox, waartegen Maresius zich keert. luidt aldus: 
Magistratum posse bona conscientia res tota natura sua turpes. majoris mali vi tand i gratia 
permittere. 

98) Maresius verwijst Voetius naar een pamflet van Kriecx, Consideratien raeckende 't 
stuck van leeninghe op interest ende panden, in 1646 te Utrecht uitgekomen. Zie Duker. 
Voetius 11. blz. 283. noot 2. 

99) Verg. l.I., p. 210 s .s .. Aan Maresius was namelijk intusschen in handen gekomen de 
disputatie van Voetius over dit probleem. Bedoeld is: Voetius. Disp. theol. de selectis probI., 
Pars VII, Thes. XXXIV (zie Sel. Disp. Theo!.. V . p. 640 s.s.). Voetius betoogde dat 
Maresius hem een onjuiste beschouwing in de schoenen had geschoven; want het was niet 
zijn bedoeling om alle rente te veroordeel en. Zie ook zijn Se!. Disp. Theo!.. IV. p. 555 s.s .. 

100) Verg. Duker, Voetius, 11. blz. 291. 
101) Alleen heeft hij gezorgd. dat de storende drukfouten werden verwijderd. 
102) Considerationes erotematicae circa foenus trapezit.; zie mijn lijst. nr 75. Een 

Nederlandsche vertaling (aldaar, nr 75a). vermeerderd met een tractaat van Bern. Wijn
gaerden en Petrus Cabeljauw, heeft nuttige diensten bewezen in de zaak van den lombard 
Seb. Koningh. die te Leiden toelating tot het Avondmaal begeerde; verg. Knappert. Gesch. 
Ned. Herv. kerk 16e en 17e eeuw, blz. 181. Op dit geschrift van Maresius beriepen zich 
de auteurs van Res judicanda, blz. 191. Zie voor het genoemde pamflet van Kriecx: boven, 
noot 98. Zie ook J. D. Veegens. D e banken van Ieening, blz. 158. 

103) Zie voor een breed ere bespreking: C. J. van Heel, De geschillen over banken van 
leening, blz. 41 V.v .. 
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stellen met de leenbanken, welke onder haar eigen beheer stonden. 104 ) 

Deze gebeurtenissen waren aanleiding, dat de leden der Theologische Fa
culteit van Utrecht in 1657 een vervolg op hun " Res judicata" uitgaven, dat 
het volledigste geschrift ter bestrijding van de tafelhouders is genoemd. 105 ) 

Ook Maresius heeft daarna, in een schrijven van den 2den November 1657 
aan J. Kriex, 106) die hem blijkbaar een exemplaar had toegezonden, 107) op 
dit werk gereageerd door het te kenschetsen als een onwaardigen aanval op 
de nagedachtenis van Salmasius, welken geleerde hij in eere wenschte te 
houden. 108) De Staten van Holland en die van Gelderland hebben om
streeks dien zelf den tijd aan den strijd over dit geschilpunt een einde gemaakt, 
en door hun beslissing aan de bestrijders der tafelhouders de nederlaag be
zorgd. 109) Toen Maresius tegen het tijdstip zijner verzoening met Voetius 
het strijdtooneel overschouwde, kon hij ook in dit opzicht constateeren , dat 
zijn standpunt, zoowel op kerkelijk als op wereldlijk gebied, de overhand had 
verkregen : de tafelhouders werden toen overal als wettige leden der kerk 
tot het Avondmaal toegelaten. 110) Het is echter dUidelijk, dat niet de over
tuigende kracht van zijn argumenten, doch vooral het gezag der overheid dit 
resultaat heeft bewerkstelligd. 

Indien het de eer der kerk is geweest, dat zij het in deze kwestie voor de 
schamele gemeente heeft opgenomen, 111) dan kan het Maresius, ondanks 
alle scherpzinnigheid in zijn argumentatie,] 12) niet tot een eer worden ge-

J04) Verg. ook Judicium et responsum de Canon. Ultraj.2, 1657, p. 176s .. 
105) T weede deel van Res iudicata vervattende het gemeijn ende Kerckelijck gevoelen. 

over de negotie der genaemder Lombaerden, 1657. Zie Veegens, t.a.p., blz. 161 v.; en Duker. 
t.a .p .• blz. 291 v .. 

106) Dit schrij ven is als Breve apologeticon pro incomparabili Salmasio opgenomen in 
Iusti Kriex Animadversiones. 1658; zie mijn lijst nr 78. Maresius juichte deze uitgave der 
Animadversiones op Boxhorn. welke lang in portefeuille waren gebleven, zeer toe; en dat 
hijzelf in de uitgave een werkzaam aandeel heeft gehad, meen ik te mogen opmaken uit het 
feit dat het boek te Groningen werd gedrukt. Zie voor den verderen inhoud Veegens. t.a .p., 
blz. 165 v .. 

107) Verg . l.I., p. Xl. 
108) Maresius achtte het tijdverkwisting om nogmaals op het te berde gebrachte in te 

gaan; verg. /.1., p. XVI. Uitvoerig verdedigt hij Salmasius; hij eindigt aldus: Nec potui ferre 
Salmasium nostrum, in causa amplius quae mihi indigno cum ipso communis est, ita proscindi, 
quin meum de eo dolorem apud te contestarer; verg. l.I. , p. XL. Voorts verscheen in 1658 
van J. Kriex, Noodige verantwoordingh, en vanwege de Leidsche classis Res judicanda; 
verg. Duker. t.a.p., blz. 292. Tegen M aresius richtte zich, naar aanleiding van bedoeld ge
schrift. Paulus Voet in zijn De duellis 2, 1658, p. 310 s.s .. 

109) Verg . Knappert, t.a.p., blz. 182; V eegens, t.a.p., blz. 168. Zie ook Maresius, R esp. et 
jud. de Canon. Ultraj . vindiciae, 1660, p. 196. 

1.]0) V erg. Epist. ad amicum, 1669, p . 6. Een soortgelijke toon liet zich beluisteren in een 
brief van Maresius aan Van Kattendyck, 11/21 Apr. 1665 (in excerpt op het Gem.-arch. te 
Utrecht; verg. Cat. bij het stadsarch. bewaarde arch. Il nr 1209): Je m'en conjouis pour Ie 
dernier (sc. Ie chef des Banquiers) avec l'excellent Monsieur Kriex, qui voit au milieu de 
ses douleurs. que tandem bona causa triumphet. 

111) Verg . Knappert, t.a.p., blz. 182. 
112) T egenover het overdreven rigorisme van sommigen en de eenzijdige veroordeeling der 

tafelhouders in vergelijking met het slappe optreden der kerk tegenover het drankkwaad had 
M aresius ongetwijfeld gelijk. 
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rekend, dat hij zich aan de zijde van den magistraat heeft geschaard. 113 ) 
Een betoog voor de geoorloofdheid der rente beteekende nog geen recht~ 
vaardiging van het bedrijf der tafelhouders. 114 ) 

5 ~ De kwestie der geestelijke goederen . 

Ook in het geschil over de goederen der vijf Utrechtsche kapittels, dat zoo
veel beroering heeft verwekt in het Sticht, 115 ) heeft Maresius zich laten 
leenen om tegenover Voetius het standpunt der politieke heeren te verdedigen: 

Na de Reformatie waren die kapittels in stand gebleven; alleen hadden 
toen Gereformeerden in plaats van Roomschen de praebenden in bezit ge~ 
kregen ; maar voor het overige was er in de titulatuur geen wijziging aan
gebracht, terwijl men het grootste gedeelte der inkomsten voor privaat ge
bruik mocht besteden. Toen over deze zaak te Utrecht eenige onrust ontstond, 
richtte de vroedschap zich in 1645 om advies tot den kerkeraad. Door Voetius 
werd, in verband hiermee, een verhandeling opgesteld, welke vervolgens op 
het stadhuis werd ingeleverd. Al spoedig bleek dat zij niet het eenstemmig 
advies der predikanten weergaf. Daarom werd de memorie weer aan den 
kerkeraad gerestitueerd. De vroedschap schijnt zich daarna tot den senaat 
der Groningsche Academie gewend te hebben om advies in deze kwestie. 
Waarschijnlijk heeft Maresius op deze manier een afschrift van Voetius' 
missive in handen gekregen. 116 ) 

Zoodra de gelegenheid zich daartoe voordeed , maakte deze over de be
doelde verhandeling eenige schampere opmerkingen, 117 ) waarvan Voetius 
terecht zou verklaren, dat ze waren "niet sonder misduydingen ende injurieuse 

113 ) Ook Rivet had Maresius in dezen niet aan zijn zijde; verg . H . J. Honders, Rivetus, 
blz. 140. M a resius was van oordeel. dat de armen met aalmoezen moesten geholpen worden; 
bij den ta felhouder verschenen zij niet "qua pa uperes" . 

114 ) M a resius bespreekt deze kwestie bij het achtste gebod van de w et Gods; verg. Cat. 
pub!.. p. 317; Systema theolog., 1673, p. 353: Haec mate ria de Usuris, praesertim Trape
ziticis, juxta modum a Magistratu praescriptum, aliquamdiu ferbuit in hoc Belgio, non solum 
contra Sa lmasium, sed etiam contra me, perpetuo insistentem, meo more, doctrinae in nostris 
Ecclesiis ma gis receptae: sed ta ndem, bona causa triumphavi t, tam politice, quam synodice. 

115) Zie Jhr Mr D. G. Rengers Hora Siccama, D e samenhang in het recht bij den strijd 
over de Utrechtsche kapittelen; Duker, Voetius 11, blz. 294-334, alwaar men ook de littera
tuur vermeld vindt. Voorts Dr J. A . Cramer, D e theol. [ac. te Utrecht, reg ., i. v.: Geestelijke 
goederen. 

116) Z ie boven, blz. 218, noot 168. Moet hier misschien gedacht worden aan een schrijven 
dat Schoock in Aug . 1645 uit Utrecht meenam voor de theol. fac.? Verg. M. Schoock, 
Liber de bonis vulgo ecclesiast. , Praef. p. XVI. Z ie ook Duker, t .a.p .. blz. 301. noot 5. -
Maresius was van oordeel, da t Voetius' beschouwingen, vooral t. a.v. de kerkelijke goederen, 
gevaarlijk waren voor het gemeentebest; verg. M aresius aan D e Wil/em, 15/25 Aug. 1646 
(zie Bijl. 111 78 ) . 

lU) V erg . Theol. Elencht. n 1648, Praef. , p. XXIV. Voetius' voorstelling zou leiden tot 
de gedachte, dat de overheid die geestelijke goederen niet in bezit mocht nemen; en l.I., p . 969: 
quo (sc. M anuscripto Voetii) ilIas Reipublicae ademptas Ecclesiae Reformatae et sibi vind i
cet, forte eo titulo quem Galli dicunt Droit de retra it lig nag ier. Reeds in 1643 had Maresius 
te kennen gegeven, dat de Judicia, uitgegeven tegen de Bossche broederscha p, feitelijk zich 
richtten tegen de Utrechtsche ka pittels; verg . bijv. Maresius aan D e Wil/em, 5/15 Sept. 1643 
(zie Bijl. 111 63). 
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scheltwoorden. " 118) Laatstgenoemde daagde Maresius uit. om op deugde
lijke gronden den strijd over dit punt tegen hem aan te binden. 119) In zijn 
.. Theologus paradoxus" is Maresius hierop toen ingegaan. Hij houdt daar 
staande. dat de geestelijke goederen inderdaad een superstitieus karakter ver
toonen. en daarom ook aan de Gereformeerde kerken niet toekomen. 120) 

Als Voetius het tegengestelde standpunt verdedigt. dan geraakt hij in botsing 
met zijn eigen optreden tegen de Bossche broederschap. Ook is de voorstelling 
niet waar als zou elke plaatselijke Gereformeerde kerk een direct recht op alle 
kerkelijke inkomsten uit de goederen. welke op haar gebied eertijds bij den 
Roomschen clerus in bezit zijn geweest . kunnen doen gelden. 121) En laat 
Voetius er mee rekenen . dat hij. Maresius. in dezen Calvijn op zijn hand heeft . 
Ook is het niet te gelooven dat de Utrechtsche juristen met Voetius zouden 
instemmen. Zelfs niet alle predikanten hebben immers zijn geschrift willen 
onderteekenen. 122) 

In 1653 werd vervolgens die verhandeling van Voetius. van bevriende 
zijde. te Amsterdam uitgegeven als .. Theologisch advys over 't Gebruyck van 
Kerckelijke Goederen." 123) Deze publicatie gaf aanleiding tot veel geschrij f 
en gewrijf. Toen daarna vanwege de kapittels tot Maresius het verzoek kwam 
om zijn oordeel over deze kwestie te geven. 124) heeft hij . tegen het einde 
van 1656. zijn .. Judicium et responsum" gepubliceerd. 125) dat spoedig door 
zijn ~eerling Am. Warendorp in het Nederlandsch werd overgezet 126) en 

11.8) Verg . Duker. t.a.p .• blz. 301. noot 5. 
119) Verg. Voetius, Disp. theol. de se/eet. Problem., Pars IX. Th. XLII (Sel. Disput ., V , 

p. 662 5.5.) . 

120)Verg. Theol. paradoxus 2 • p. l56s.s .. De bedoelde fundaties zijn gemaakt "animo quidem 
bono et religioso. sed errorum tenebris implicito et lapsante"; l.I., p. 159. 

1.21) Maresius wijst op allerlei consequenties: moet de kerk van Utrecht dan ook niet 
allerlei bezittingen in Gelderland en O verijsel terug ontvangen? en eveneens de " res incor
porales". als bijv. servituten? enz.; verg. l .I., p. 164. 

=) Verg . l.I., p . 223-227. In den breede wordt ditzelfde standpunt verdedigd door 
M . Schoock. Liber de bonis uulgo E cclesiasticis dictis, die in zijn Praefatio het voor zijn 
coIlega Maresius tegen Voetius heeft opgenomen. W ederkeerig verklaarde Maresius omtrent 
dit " grande opus" : iis insistens principils quae in Theologo Paradoxo proposueram; verg. 
Responsi et judicii de Canon. Ultraj . uindicae, 1660, Allocutio ad Lect. p. 11. Zie ook p. 7. 

123) Verg. Duker, t .a.p., blz. 302. 
124) Midden October 1656 kwa men twee Utrechtsche kanunniken te Groningen d it 

M aresius officieel verzoeken. omdat, gelijk zij zeiden, zijn orthodoxie algemeen bekend was, 
hij een der oudste theo!. professoren was en hij in deze zaak blijkens vroegere geschriften 
thuis was; ve rg. Judicium et responsum 2 , p. X . Maresius ontving voor dezen arbeid een 
belooning , al ontkent hij dat die belooning 1000 goudguldens (aldus Paulus Voet, D e usu
juris ciu. et canon. , p. 279; met meerderheid van stemmen zou dit besluit zijn genomen) zou 
hebben bedragen ; verg . l.I., p. XXVI. Elders is zelfs sprake van 1500 gulden; verg. Crenius, 
Animadu. XVIII, p. 86. De beide kanunniken. die hem bezochten, waren Jacobus M an
mackerus en StudIer van Zurich ; verg . R eflexiones breues, 1660. p. VIII. 

1.25) Judicium et responsum theologicum ad quaestionem sibi propositam de canonicis 
Ultrajectinis, 1656; zie mijn lijst, nr 74. Met opzet liet Maresius in deze eerste uitgave niet 
blijken, dat zij op verzoek der Utrechtsche heeren geschiedde; verg. Jud. et responsum 2 , 

p. XI. 
126) Zie mijn lijst, nr 74b. Warendorp heeft de vertaling geleverd uit liefde voor zijn .. aller

getrouwsten ende gestaegh-ij verende Praeceptor"; verg. aldaar, Aanspraecke des vertaelers. 
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dat reeds een jaar later in een tweede, zeer vermeerderde editie uitkwam. 127) 

Maresius verklaart dat de plichten , verbonden aan zijn ambt, hem dezen 
arbeid hebben afgeperst. Het behoort immers tot de taak van een hoog
leeraar in de theologie om in allerlei kwesties van advies te dienen. Zwijgen 
is wel het gemakkelijkste, daarentegen is een onbeschroomd antwoord niet 
zonder gevaar, vooral in een kwestie gelijk deze, waarover zooveel verschil 
van meening bestaat. De liefde voor de waarheid moet echter de overhand 
behouden; en de beschouwing, welke hij huldigt, kan ook met sterke gronden 
worden aanbevolen. Is zij niet in overeenstemming met de beslissingen, welke 
de Middelburgsche synode in 1581 heeft genomen? 128) Het raakt hier 
trouwens een kwestie, waarin vrijheid van profeteeren vergund moet zijn. 129) 

Na de kwestie te hebben gesteld 130) en toegelicht, 131) brengt Maresius 
niet minder dan tien argumenten naar voren ten gunste van zijn oordeel dat 
een Gereformeerde met een geruste conscientie dergelijke geestelijke goederen 
in bezit mag hebben, ook onder allerlei betitelingen welke uit de Roomsche 
kerk afkomstig zijn. Hij betoogt namelijk: 1 ° dat de kanunniken "bona fide" 
bezitters zijn van die goederen, zoowel "in foro poli" als "in foro soli"; 2° dat 
dit oordeel gegrond is op de Heilige Schrift; 132) 3° dat hij zich ook kan be
roepen op de instemming der hooge overheid; 4° dat ook de synodes in ge
lijken zin zich hebben uitgesproken; 133) 5° dat de tegenstanders in andere 

Een "Iompige duytse" vertaling wordt het genoemd door S. P . V. D . M .. Den overtuyghden 
Canoniek, blz. X. 

127) Zie mijn lijst, nr 74a. In deze tweede editie gaat Maresius in op de critiek, welke van 
verschillende kanten tegen den eersten druk was uitgebracht. Ik haal dezen tweeden druk aan. 

128 ) Aldus Maresius in zijn schrijven aan de kanunniken der 5 Utrechtsche kapittels. 
l'l9) Verg . Judicium et responsum 2, p. IX. Maresius meent, dat de vrijheid van profeteeren 

zeker aan hem, den senior onder de theologen in Nederland, niet misgund kon worden; zie 
ook p. XXIV. Maresius was n.1. eerder professor te Sedan dan Voetius te Utrecht. 

130) l.I. , p. 2 s.: Quaeritur. An vir pius et reformatus, nullo caeteroquin munere ecclesiastico 
aut academico fungens, possit bonä et iIIaesä conscientiä uti frui bonis iIIis quae Ecclesiastica 
in provincia Ultrajectina appellantur, etiam sub titulis praepositi .... , absque ullo tarnen 
exercitio directo vel indirecto superstitionis Romanae ; atque sic accenseri primo illius reip. 
membro, quod constituunt homines iIIa bona sub eiusmodi titulis possidentes, ex ordine ibi 
publico et lege fundamentali, iuxta quam post tempora reformationis, et recuperatae Iibertatis, 
nemo ad ilIa bona possidenda et v:neeox~v illis annexam ab Ordinibus admittitur, de quo 
non constet eum reformatam orthodoxamque religionem profiteri? 

131) Maresius beroept zich hier op Bor; en hij herinnert Voetius aan diens gunstig oordeel 
omtrent de kapittels (zie Specimen assertionum, p. 445 s.); verg. 1.1., p. 9. 

1;3'2) Verg. l.I., p. 16 s.s .. Het beroep der tegenstand,ers op de Schrift wordt weerlegd; ter
wijl Maresius zelf zich beroept op Openb. 17: 16, 17; 1 Cor. 8 : 7, 10: 21, 25-27; Rom. 
14 : L 2. 

133) Verg . /.1., p. 44 s.s .. Maresius zoekt zijn kracht in het antwoord der nat. syn. van 
Middelburg (1581), Part. vraeghen, 95: Datsij tot versakinghe aller Superstitien, ende tot 
recht ghebruijck haerder goederen, vermaent sullen worden, Dwelck doende, zij uuter ghe
meenschap der kercke niet konnen uutghesloten worden. Maer tot het Ouderlynck-scap ofte 
Diaken-ampt. sullen sij niet toeghelaeten worden, dan met groote voorzichticheijt; verg. 
F. L. Rutgers, Acta, blz. 450. Maresius zegt zijn gevoelen te verdedigen "ex Supremo Tribu
nali in Ecclesiasticis. quod constituere in Belgio S ynodum Nationalem in confesso est"; 
verg. 1./., p. 44. Dit heeft meer kracht, omc)at Voetius zich in de zaak der tafelhouders op 
dezelfde synode heeft beroepen; /.1., p. 55. Hij noemt ook voorbeelden van kanunniken. 
die tevens ouderlingen waren; 1.1 .. p. 52. 
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soortgelijke gevallen geen bezwaren opperen; ] 34 ) 6° dat ook aan het karakter 
dier geestelijke goeQeren geen bezwaar valt te ontleenen; 135) 7° dat dit 
evenmin het geval is met de titels. waaronder ze het bezit vormen der kanun
niken; 8° dat men deze beneficiën vrijelijk mag verhandelen; 136) 9° dat er 
tegen het afleggen van een eed door de kanunniken geenerlei bedenking be
hoeft te rijzen ; en 10° dat het beroep. hetwelk door de tegenstanders op 
allerlei autoriteiten wordt gedaan. niet afdoende is t~ achten. ]37) Tenslotte 
wenscht Maresius nog dat dit werk. tot Gods eere aanvaard. mag dienen om 
de gemoederen dichter tot elkander te brengen. 

De uitslag heeft aan deze begeerte kwalijk beantwoord. Maresius' 
oordeel over de kwestie werd in schotschriften op vinnige wijze doorge
haald. 138) Voetius' collega, Andreas Essenius, heeft gezorgd voor een 
grondige, welgeargumenteerde weerlegging, welke correct van toon bleef. 139) 

Zoo zag de Groningsche professor zich genoodzaakt om zijn oordeel te ver
dedigen. 140) Liever had hij. zoo hooren wij hem in zijn opdracht van dit 
nieuwe geschrift verzekeren, over deze beuzelachtigheden het zwijgen be-

134 ) Verg. l.I., p. 59 s.s .. Maresius bedoelt de Duitsche ridders e.a .. 
135) V erg . l.I., p. 70 s.s .. In de eerste plaats toont hij aan. dat de conscientie niet behoeft 

bezwaard te worden door de overweging . a ls zouden leeken die goederen niet in bezit mogen 
hebben. Hij ontkent dat aan deze praebenden was verbonden de .. cura animarum"; en betoogt 
dat ze superstitieus en afgodisch waren, wat hij ook historisch. met beroep op Heda, tracht 
aan te toonen. In de tweede plaats betoogt hij , dat evenmin de intentie der .. fundatores" het 
recht geeft om die goederen te bestemmen .. usibus sacris Ecclesiae Reformatae". Zijn con
clusie luidt: Toto coelo vero erraverit, qui putarit omnia bona P seudo-ecclesiastica Belgii 
Foedera ti pertinere ad Ecclesiam reformatam in Belgio, eiusque tantum usibus piis et sacris 
a pplicanda. 

13G) Verg. l.I ., p. 144 S.S.: in libero commercio. Op dezen grond kan er dus geen sprake 
komen van s imonie. 

137) Verg . l.I. , p. 172 s.s .. M ares ius deelt o .a. ~ede, dat David Blondel in een brief van 
22 Febr. 1652 hem verklaard heeft het ten opzichte van de Kapittels met Schoock eens te 
zijn, zij het ook dat hij in bijzonderheden van dezen verschilde; verg. /.I., p. 182. 

138) Zoo verscheen in 1657: S. P. V. D. M .• Den overtuyghden Canoniek vertoont in het 
losse, onschri{tmatigh, troosteloos, Theolog isch Advys Doet. Sam. Maresii. De onbekende 
schrijver noemde Maresius zeer geschikt voor dit werk, .. want hij is geacht bij alle ruyme 
menschen. die het breede pad kiesen, is yemants conscientie te nauw, hij kanse reeken"; verg. 
aldaar, blz. VI. Zie over den schrijver. dien M a resius niet los van Voetius kon zien. diens 
Praef. in Jud. et resp. de Canon. Ultraj.2 , p. XIII s.s .. Na de tweede uitgave van Maresius' 
geschrift kwam dit pamflet in 1658 opnieuw, zeer vermeerderd, uit onder den titel: Den 
naackten Canoniek ontbloot van alle reden S chriftuur ende exempels. Maresius. Resp. et 
jud. de Can. Ultraj . vindiciae, Allocutio ad lect. p. lIL spreekt van .. voIones". uitgezonden 
door de "Anti-canonici". 

139) A. Essenius. Defensio consilii theologici Ultrajectini, de canonicatibus, Vicariatibus, etc. 
1658. Zie Duker. Voetius, II, blz. 319, noot 4. In zijn voorrede tot den lezer verklaart Esse
nius: In tractatione, fateor eadem reeurrunt nonnunquam, et Methodus servari potuisset accu
ratior; sed dum vestig ia Viri Celeb. (sc. Maresii) sequor, häc fuit insistendum viä. Maresius, 
l.I., p. lIL zegt omtrent dit geschrift: currui suo falcato .... Essenium imposuerunt (sc. 
Anticaoonici), qui grandi scripto Latino vil' Juvenis in me senem inveheretur. Ook liet hij 
niet na te wijzen op Essenius' vroegere, gunstige beoordeeling der kanunniken in de op
dracht van zijn werk Triumphus erueis (Zie Biogr. Woord. v. Prot. Godg. II, blz. 89); 
l.I., p. IV. 

140) Responsi et judicii sui theologiei de Canonicis Ultraiectinis vindiciae necessariae, 1660; 
zie mijn lijst, or 89. Nieuwe argumenten geeft Maresius niet. 
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waard; maar van de rechtvaardige zaak, welke zijn strijd geldt, kan hij toch 
ook niet zoo ineens de hand weer terugtrekken. 141) 

Intusschen had de Utrechtsche vroedschap bij de predikanten aange
drongen, om hun advies in de reeds langen tijd hangende zaak eindelijk uit 
te brengen. De meerderheid deed dit door zich eenvoudig te refereeren aan 
het vroeger ingediende, maar weer teruggezonden Theologisch advies. Vier 
predikanten dienden echter den 14den November 1659 een eenigermate af
wijkend advies in, waarvan zij van te voren aan den kerkeraad geen kennis 
hadden gegeven. Dit verzuim herstelden zij door er daarna nog een samen
vatting van te verstrekken. Deze werd toen in Februari 1660 door hen ook 
publiek gemaakt. 142) Maresius heeft blijkbaar van deze dingen de lucht ge
kregen, en het vermoeden opgevat dat het bedoelde viertal zijn zijde had 
gekozen. Dit vermoeden heeft hij in zijn laatstvermelde geschrift ook uitge
sproken. 

In deze omstandigheid zal Matthias Nethenus 144) aanleiding hebben ge
vonden om uiteen te zetten dat Maresius zich vergiste en er eigenlijk van een 
diepgaand meeningsverschil tusschen de Utrechtsche predikanten geen sprake 
was. 145) Behalve dit geschrift heeft Nethenus een concept, bestaande uit 
17 artikelen, opgesteld, waarin hij het bestaan der 5 kapittels als geoorloofd 
erkende, maar tegelijk een bepaalde reformatie er van voorsloeg. Dit ge
schreven concept kwam Maresius in handen , die daarop de artikelen in het 
Latijn vertaalde en ze, van zijn opmerkingen voorzien, in het licht zond. 146) 

Hl) De opdracht is gericht aan de acht kanunniken, welke als geëligeerden zitting hadden 
in de Staten van Utrecht. Over deze onderlinge twisten zouden de vijanden lachen "sperant
que ilIam facile perituram Remp. in qua liber tas eo processit licentiae, ut impune fas sit iis 
qui coeteris facem praeferre debent modestiae, humilitatis et reverentiae erga summum ma
gistratum, illius leges fundamentales pulsare, regimen publicum proscindere, et in supremas 
potestates, sub specioso pietatis et religionis accuratioris praetextu, qui nunquam deest turbo
nibus, quicquid in os venit eructare." 

14.2) Advys ofte Bericht, ten versoecke gegeven over het gebruyck van goederen die men 
geestelijek noemt. Zie Duker, Voetius. I1, blz. 324 v.v .. Omstreeks dezen tijd heeft de Facul
teit het advies der Sedansche theologen ingewonnen, dat den 27sten Aug. 1660 werd toe
gezonden; verg. Dr J. A. Cramer, De theol. [ac. te Utrecht. blz. 438 v.v .. 

1.43) Verg. Resp. et jud. de can. Ultraj. vindiciae. Alloc., p. VI: quos (sc. 4 pastores) 
honoris causa nomino, mense ni fallor Novembri proxime elapso, suum tandem commune 

.Judicium de tota hac causa Amplissimo Magistratui obtulerint, quod in frequenti, ut audio, 
Senatu lectum, custodiaeque et fidei Secretarii Civici commissum, cum meo Judicio et Res
ponso quantum ad rem ipsam plane concinit. Maresius had met deze predikanten geenerlei 
correspondentie onderhouden. 

144) Kort te voren had Nethenus aan de theol. fac. te Groningen haar judicium gevraagd 
over zijn De actis seu decreto voluntatis divinae circa possibilia. De Faculteit schijnt zich op 
de vlakte te hebben gehouden, want Nethenus was niet geheel content; verg. Acta theol. tac .• 
30 Sept., 24 Nov. 1659. 

Hó) M. Nethenus, Accoordt der t'samentlicke Dienaren. Zie Duker, Voetius I1, blz. 320, 
noot I , die het geschrift karakteriseert als een conciliant, aan sophismen overrijk boekje. 
Nethenus noemt zelf de reden voor de uitgave van zijn geschrift niet. 

146) Retlexiones breves ad conceptum nuperrimum Netheni, 1660; zie mijn lijst. nr 92. Kort 
daarna verscheen te Utrecht een Nederlandsche overzetting , waarin echter de belangrijke 
opdracht aan Jacobus Manmackerus ontbreekt (zie mijn lijst. nr 92a). Aan die opdracht zijn 
de gegevens ontleend voor het meegedeelde in den tekst. Maresius richt zich niet zoozeer 
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Hij toont er zich vrij wat mee ingenomen; het verheugt hem dat Nethenus 
"de vuyle en driftige stellingen" zijner medebroeders begint te verlaten: 147) 

wèl begonnen is immers half gewonnen, Met dit al houdt Maresius zijn be
denkingen niet terug; want hij heeft zijn vroeger reeds uitgesproken inzicht 
niet in het minst gewij zigd, 14'8) 

Nethenus, die zich verdedigde, zoowel ten aanzien van zijn boekje als van 
het buiten zijn wil opbaar gemaakte concept, 149) werd vanwege de be
leedigende uitdrukkingen, welke in zijn geschrift voorkwamen , door de Staten 
van Groningen bij de Utrechtsche vroedschap aangeklaagd, 150) Deze actie 
heeft tot gevolg gehad, dat hij als hoogleeraar werd afgezet en dat hij 
Utrecht moest verlaten. M1) Maresius, die blijkbaar op de bedoelde actie 

tegen het in de vorige noot vermelde geschrift van Nethenus (zoo Duker, t.a.p., blz. 320. 
noot I), doch tegen de artikelen eener reformatie der Kapittels "quibus (sc. articulis) multo 
propius accedit ad veritatem quam prius fecerat in sua Concordia, aut factum hactenus ab 
ipsius Collegis"; l.I., Dedicatio, p. 111. Nethenus zelf spreekt van "een kleyn privee schrift .. ; 
verg. M. Nethenus. Apologia ofte klare verdedinge, blz. 43. Hij had slechts 2 geschreven 
exemplaren hiervan aan de predikanten gegeven ter overweging; verg. blz. 20. 23. 27. Zie 
ook Nic. GÜrtler. Vita Matth. Netheni, p. 21. 

147) Maresius had ook met welgevallen geconstateerd. dat de Zierikzeesche predikant 
Udemans. Voetius ' medestander "in causa capillari", in 1648 voor de heeren van het St 
Salvator-kapittel te Utrecht een eed van getrouwigheid had laten afleggen "ob quasdam 
decimas a se publice emptas pro filia sua Iufvrou Johanna Udemans"; verg. R esp. et jud. 
de canon. Ultraj . vindiciae, p. 123. 

148) Maresius betuigt O.m. zijn instemming met de door Nethenus onder art. 14 geuite 
gedachte om uit de vicariën eenige jongelingen te laten studeeren voor den zendingsarbeid; 
de onkosten konden Z.i. echter wel op een andere manier worden bestreden; dit was nu eens 
een zaak. waaraan de Utrechtsche broeders goed deden hun tijd te besteden. 

149) M . Netheni necessaria defensio concordiae pastorum Ultraject. , 1661. 
150) Dit gebeurde bij missive van 1 Nov. 1661; verg. Duker. Voetius, 11 . blz. 322. 
151) Verg. Duker. t.a.p., blz. 320 v.v.. Duker vermeldt (blz. 321, noot I) de be

moeienissen van Utrechts synode en kerkeraad in dezen. Ik voeg er aan toe , wat de kerke
raad te Groningen heeft gedaan; verg. Acta Consist .. 23 Febr. 1662. art. 1; 22 Maart 1662, 
art. 5; 20 April 1662, art. 3; 22 Juni 1662, art. 3. Nethenus had geklaagd over Maresius ' 
"stijl van schrijven"; de Utrechtsche kerkeraad zond deze missive ter kennisneming op naar 
Groningen (Febr. 1662); Maresius wachtte lang met antwoorden. Zijn antwoord luidde ten
slotte : 1 0 se paratum esse respondere omni querelae, quae contra se, suos mores, vel sua 
scripta, legitime et in suo foro instituetur. 2 0 se nee reum essse posse nee actorem esse velle 
in consistorio Ultrajectino, adeoque nolle ibi respondere ad chartas huc submissas. et pro
testari contra ilium procedendi modum, iniquum, absurdum, huk venerando presbyterio in
juriosum. ac omnibus Ecclesiae canonibus, veteribus et recentibus, imo ipsius synodi Ultrajec
tinae statutis, contrarium. 3 0 chartas illas huc submissas se habere pro famosis, falsis, calum
niosis et injuriosis, quas velit retinere, ut adversus ilIas ag at postea ubi et quomodo sibi 
visum fuerit. 4 0 se circa famosum librum Netheni acquiescere tum in decreto 111. ac 
PP. DD. Ordd. huius Provinciae quo famosus est declaratus. ac constitutum contra authorem 
actum iri, si in hac Provincia possit deprehendi , turn in sententia quae ab Ampliss. Ma
gistratu Ultrajectino adversus ilium vel iam Iata est vel brevi ferenda expectatur (20 April 
1662). Een copie van dit antwoord bevindt zich op het Gem. archief te Utrecht (Cat. bij het 
stadsarch. bewaarde arch. , Il , nr 1216). - Ter rechte beoordeeling van een en a nder merk 
ik nog op, dat de Staten van Groningen reeds den 8sten Maart 1662 hun plakkaat tegen 
Nethenus uitvaardigden, waarin omtrent Maresius wordt verklaard: "dat sijne oprechte en 
sincere actien, mitsgaders Godsaligen wandel ons genoeghsaem bekent is. " Kort daarna 
leverde Nethenus bij de vroedschap van Utrecht twee verdedigingsschriften in, welke nader-
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der Staten geen invloed heeft uitgeoefend, 152) heeft Nethenus daarna nog 
uitvoerig bestreden in de voorrede, welke hij in het derde deel van zijn " Hydra 
Socinianismi expugnata" plaatste. 153) Maresius hield aan zijn standpunt 
ten opzichte der geestelijke goederen vast. 154) Omdat zijn tegenstanders 
zich vooral op het canonieke recht beriepen, heeft ook hij zich met dat recht bij
zonder ingelaten. Toen hij in den zomer van het jaar 1660 zijn Scholiën op het 
leerboek van Cucchus uitgaf. 155) meende hij in de opdracht van dit werk te 
mogen constateeren, dat het met de kwestie der geestelijke goederen den 
goeden kant uit ging. 156 ) De opvatting van Maresius, welke inhield de ont
kenning der continuiteit in het recht omtrent de geestelijke goederen, heeft 
inderdaad gezegevierd. 157) Maresius heeft dit, toen de verzoening met 
Voetius aanstaande was, niet zonder tevredenheid geconstateerd: de zaak is, 
zoo meende hij, in veilige haven. 158) Dat het nageslacht het gelijk echter meer 
aan den kant der verliezende partij zou zoeken, heeft hij niet voorzien. 159) 

Intusschen is Voetius zeker te ver gegaan wanneer hij het bezit dezer goede
ren als zoo danig en eveneens het dragen der oude titels afkeurde. 

hand door hem zijn uitgegeven, t.W. Apoiogia ofte kiare verdediginge Matthiae Netheni, 
1662, en Den overtuyghden Marees met sijn eygen sweert gedood, 1662. Dit zijn niet 
2 afzonderlijke verantwoordingen (aldus Duker, Voetius, rI, blz. 321. noot 2). doch het 
tweede geschrift bevat de bewijsstukken voor het eerste. Zie. behalve de volledige titels dezer 
pamfletten zelf. ook: Apologia ofte kiare verdediginge, blz. 19. De resolutie der Utrechtsche 
vroedschap. waarbij Nethenus werd afgezet (10 April 1652). verscheen te Groningen(!) 
in druk onder den titel: R edenen, waeromme de Vroetschap Nethenus sijnen functie en 
professie ontseyt, 1662. Z ie ook Sepp. Het staatstoezicht, blz. 165 V.v. 

152) M aresius was dien zomer op reis naar Frankrijk. en was den Isten Nov. 1661 nog 
niet teruggekeerd. (tegen W . Goeters. Vorbereitung des Pietismus, S. 134). Zie echter 
boven, blz. 273. noot 274a. 

153) Verg. Hydra Socin., rIl, 1662. p. X s.s .. Maresius beweert dat r-.ethenus zijn wapenen 
heeft ontleend aan Ryssenius, Synopsis impurae theoiogiae Remonstrantium (zie N. Ned. 
Biogr. Woord. IV. kol. 1190). Zijn Necessaria defensio noemt Maresius een "viruienturn 
scriptum". Hij beroept zich verder op uitlatingen van Nethenus in diens brieven van 25 Aug. 
en 15 Dec. 1659 aan Widmar en hem gericht (zie boven, noot 144) , waarin deze hem o.m. 
had geprezen om zijn bestrijding van de "gratia universalis" tegen Dallaeus; Maresius wijst 
er op dat sedert dat tijdstip de dingen niet in die mate gewijzigd waren, dat Nethenus hem 
thans zoo fel moest aanvallen. 

5<1) De Parijsche predikanten Drelincurtius. Gaschius en D allaeus. die naar het schijnt 
van Utrechtsche zijde door middel van Dallaeus in deze zaak waren geconsulteerd. betuigden 
Maresius hun instemming met diens Responsum et Judicium (in Dec. 1659); verg. R esp. et 
Jud. de Canon. Ultraj . vindiciae, p. 224. 

155) Instit. Jurïs Canon.; zie mijn iijst, nr 90. Verg . ook Resp. et judicii vindiciae, p. 68. 
156) Verg. i.i., Dedicatio p. rI s .. Maresius heeft veel waardeering voor het jus canonicum. 

dat men wel moet onderscheiden van het jus pontificium; verg. l.i. , p. 7 s.s .. Zie voor deze 
kwestie: Rengers Hora Siccama. Samenhang in het recht, blz. 46 v. v .. 

157) Verg. Rengers Hora Siccama. Samenhang in het recht, blz. 49 v.v .. 
158) Verg. Epist. ad amicum, 1669. p. 6. Maresius' standpunt vindt men kort samengevat in 

Coii. theoi., 1662. p. 376. Zie ook Syst. theoi., 1673. p. 895. waar hij verklaart geen spijt te 
hebben dit pleit gevoerd te hebben: Nostrum est bonum spirituale prosequi Ecclesiae, non 
immensa bona illa temporalia et Tholosanos thesauros. Daarmee was de kwestie echter on
juist gesteld; verg. Rengers Hora Siccama. t .a.p., blz. 55 v.v .. 

159) Verg . Rengers Hora Siccama. t.a.p., blz. 62. - W . Goeters. Vorbereitung, S . 133. 
zoekt de verklaring voor Maresius' verdediging der kapittels in de "Stimmung welche an 
der theoretischen Bearbeitung der reinen Lehre eine unerschöpfliche Freude findet"! 



V ij f d e A f d e eli n g 

HOUDING TEGENOVER ACTUEELE 
VERSCHIJNSELEN 

- Het Independentisme. 

Onder de actueele verschijnselen. waartegenover Maresius zijn positie heeft 
bepaald. komt in de eerste plaats het Independentisme aan de orde. 1) 

Toen Maresius in den zomer van 1647 een reis deed naar Frankrijk. 
werden er in zijn ouderlijk huis te Oisemont drukke gesprekken gevoerd over 
den buitengewonen opgang . dien het Independentisme. dank zij den invloed 
van Cromwell. in Engeland maakte. Kort daarna. toen hij weer te Groningen 
was teruggekeerd. werden hem door eenige Hongaarsche studenten allerlei 
vragen in verband met kerkelijke beroeringen in hun vaderland voorgelegd. 
waarin hij eveneens den invloed een er independentistische strooming meende 
te onderkennen. Deze vragen - het zijn er in het geheel veertien - be
handelde hij op zijn colleges . om daarna het resultaat van zijn arbeid in het 
licht te zenden als: Academisch advies inzake eenige theologische kwesties 
betreffende de regeering en inrichting der kerk. 2) 

Maresius verdedigt in de eerste plaats tegenover het Independentisme het 
Goddelijk recht der presbyteriale kerkregeering. 3) Voorts betoogt hij dat het 
in het algemeen gewenscht is dat de sacramenten in een samenkomst der 
gemeente worden bediend. en dat er daarom tegen het instellen der kranken
communie bezwaren bestaan. Van een Avondmaalsbediening aan ter dood 
veroordeelden . gelijk deze bij de Roomschen voorkomt. wil hij niet weten . In 
buitengewone gevallen heeft hij geen bezwaar tegen een private doops
bediening; in elk geval zijn de kerken. welke een dergelijk gebruik kennen. 
niet om die reden te veroordeelen. 4) Vervolgens richt hij zich weer meer 

1) Zie R.. G. G. 2, lIl. Sp. 1203 U .• alwaar men ook een litteratuuropgave vindt. Ik noem 
nog A. Lang . Der kongregationalist. Kirchenbegriff , in : Die Frage nach dec Kirche Elbecfeld, 
1927. S. 48 U .. 

2) Quaestionum aliquot theologicarum, cegimen, ordinem, praxim et eutaxiam ecclesiae 
spectantium, decisio academica, 1648; zie mijn lijst, nr 44. De gegevens voor het verhaalde 
in den tekst vindt men aldaar in de opdracht aan Maresius' vader. - Zie voor wat de be
doelde kerkelijke toestanden in Hongrarije betreft: Imre Révész. Hungarian reformed Chris
tinanity and Calvinism, in: The Evang. Quartecly, VI (1934). p. 398 H .; en Alex. Czeglédy, 
The Hungarian Puritans, in: The Evang. Quartecly, VII (1935). p. 62 U .. 

3) l.I., p. 1 s.s .. Maresius vindt de Independentistische kerkopvatting een pernicieus dogma. 
ontleend "ex Anabaptistarum deliriis"; in de kerken wordt dusdoende ingevoerd ochlocratie en 
wanorde, de onderscheiding tusschen ambtsdragers en leeken verstoord, verwarring ten aanzien 
der sleutelmacht tusschen "objectum circa quod " en "subject urn recipiens" aangericht en ook 
de vrouw in de uitoefening der sleutelmacht gesteld. Volgens Maresius komt de sleutelmacht 
"subjective et radicaliter" alleen toe aan de predikanten, al behooren er eveneens ouderlingen 
te zijn. Ook zijn er naar Goddelijk recht meerdere vergaderingen "non solum ad orthodoxiam 
retinendam, vindicandam, restituendam inter se, sed etiam ad ea sancienda. decernenda, aut 
judicanda quae spectant ordinem. wT:a~[av, et exercitium disciplinae." Door de independen
tistische opvatting wordt de eenheid der kerk verwoest en wordt de kerk gemakkelijk een 
"refugium" voor allerlei ketterijen. 

4) Maresius deelt mede, dat deze gewoonte in Frankrijk veel voorkwam. Toch moet dan, 

Maresius 20 
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opzettelijk tegen de Independenten, wanneer hij hun van hun tolerantie tegen
over allerlei secten, vooral tegenover de Anabaptisten, een verwijt maakt. 
En als de Independenten verlangen dat iemand voor heel de congregatie de 
echtheid zijner regeneratie moet kunnen aantoonen, dan leidt dit, zoo betoogt 
Maresius, tot allerlei bedenkelijke consequenties; in dat geval zouden bijv. de ge
doopte kinderen geen lid der kerk kunnen zijn. 5) Willen zij ook ongestudeer
den tot het predikambt toelaten, dan vindt hij dit een miskennen van de 
wetenschap en wijst hij er tevens op dat het vertrouwen op iemands gaven 
niet voldoende is, maar dat het allermeest aankomt op een wettige roeping. 
Tegenover de Independenten, die van geen kerkelijke huwelijksbevestiging 
willen weten, betoogt hij dat het huwelijk niet slechts een burgerlijk, doch ook 
een kerkelijk karakter vertoont en dat daarom de inzegening in de kerk nood
zakelijk is. Ook wil hij, anders dan zij, het gebruik van liturgische formulieren 
en vaste gebeden niet verwerpen, 6) evenmin als de instandhouding van be
paalde Christelijke feestdagen naast den dag des Heeren. 7) Hoewel hij aan 
de presbyteriale kerkinrichting, gelijk deze in Frankrijk, Schotland en Neder
land wordt aangetroffen, de voorkeur geeft, wil hij toch andere Gerefor
meerde kerken, welke een zekere ongelijkheid tusschen de ambtsdragers ken
nen en bisschoppen of superintendenten of senioren hebben, niet absoluut 
veroordeel en. 8) 

Een grondige bekendheid met het Independentisme blijkt uit den inhoud 
van Maresius ' geschrift niet, 9) gelijk ook de weerlegging der dwalingen vrij 
oppervlakkig is gebleven. In werkelijkheid was het alleen Maresius' be
doeling om zich over bepaalde toestanden, welke in de Hongaarsche kerken 
voorkwamen, uit te spreken. Hij had hiervan, gelijk ons bleek, door middel 
van eenige studenten kennis gekregen. Bovendien was hem, zooals hij zelf 
mededeelt, een geschrift in handen gevallen, dat men uit Hongarije naar 
Nederland had gezonden en waarin de besluiten een er synode uit het jaar 
1646 werden besproken. 10) Hij had uit de beschikbare gegevens als zijn 

volgens hem, de predikant zorgen, dat er steeds een zeker aantal menschen bij tegenwoordig 
is, en moet hij ook tegen Roomsche superstitie waarschuwen. 

5) Maresius wijst er op, dat de kerk niet enkel dient "fovendae et promovendae regenera
tioni" doch evenzeer "eidem inchoandae in electis." 

6) Volgens hem moet de predikatie vrij worden uitgesproken; "at oratio quae publice 
dirigitur ad Deum, aeque potest ex Iibro lecta ac Iibere recitata, mentes populi in iIIius sancti 
officii continuatione fixas detinere." 

7) Maresius noemt het Kerstfeest, Paschen, Hemelvaart en Pinksteren. 
8) l.I., p. 73 s.s .. Voorts betoogt Maresius dat een Christen geen gewetensbezwaar behoeft 

te hebben tegen het opsteken van de twee voorste vingers bij het afleggen van een eed; l.I., 
p. 52 s.s.. Ook bespreekt hij hier de kwestie van den doop van kinderen van geëxcommuni
ceerde ouders; verg. boven, blz. 290 v .. 

9) Maresius, die zelf de Engelsche taal niet machtig was (zie Collo theol., 1662, p. 489), 
putte al zijn kennis uit het werk van Hornius, onder den schuilnaam van Honorius Rj'!ggius 
Kemnathensis verschenen, Commentarius de statu ecclesiae in Anglia. Daarnaast vond ik 
alleen nog door hem aangehaald: Johnson, Epistola ad Carpenterum; verg . Quaest. decisio, 
p.55. 

10) Verg. Quaestionum decisio academ . 2, p. 95: Narratio, scripta ex Hungaria superiori 
24. Martii 1646 de synodi Gonzensis canonibus. Men had daar bepaald, dat alleen de 
kinderen van geloovige óuders gedoopt zouden worden, en dan uitsluitend op den dag des 
Heeren; dat geen kerkgebouwen noodig waren; dat de feestdagen niet behoefden gevierd te 
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conclusie opgemaakt. dat in Hongarije independentistische invloeden aan het 
werk moesten zijn. 11 ) 

Niet allen konden zich met deze opvatting vereenigen. Zoo kwam een 
Hongaarsch student, Petrus Bacca geheeten, tegen Maresius in verzet. 12) 

Naar aanleiding van diens geschrift, dat door Prof. Schotanus te Praneker 
van een voorrede was voorzien, ] 3) verantwoordde Maresius zich in e~n ge
schrift, dat hij op naam van een Hongaarsch student, die zijn landgenoot 
te woord staat, 14) uitgaf. 

Maresius bepaalt zich in dit geschrift vooral tot de bespreking van wat 
inderdaad de hoofdzaak uitmaakt , 15) namelijk tot de wijze van kerkinrichting. 
De groote fout acht hij dat men in Hongarije geen ouderlingen kent, die 
tezamen met den predikant den kerkeraad vormen. 16) Doch voor het overige 
moet men zich matigen; vanwege een geschil over de wijze van kerkregeering 
moeten er geen twisten of schisma's ontstaan. Hoofdzaak is immers, dat het 
Woord en de Sacramenten worden bediend en dat de tucht wordt gehand
haafd. 17) Volledige gelijkheid tusschen de ambtsdragers valt toch niet te 
bereiken; eenig onderscheid moet er wezen en dan maakt het niet zooveel 
verschil uit , of men gelijk in Hongarije, superintendenten en senioren heeft 
dan of er, gelijk in Nederland , deputaten en visitatoren worden benoemd. 18) 

Nogmaals heeft Maresius zich daarna genoodzaakt gezien op dezelfde 
zaak terug te komen, doordat een ons onbekende predikant uit Hongarije 

worden; dat ontblooting van het hoofd om iemand te groeten, niet betaamde, enz .. Praeses 
der bedoelde synode was Joh. Tolnai; verg. IL p. 114. Tolnai, die leerling van Amesius 
was ge;weest en daarna in Engeland had gestudeerd, wordt als een Puritein gekenschetst door 
A. Czeglédy in het aangehaalde a rtikel uit The Evang. Quarterly. Tolnai stuitte echter op 
grooten tegenstand, en werd door de synode van Tokaj (14 en 15 Febr. 1646) zelfs ge
schorst in zijn ambt. 

11) Tolnai zelf beschouwde het Independ. als "the device of Satan"; verg. A . Czeglédy, 
l.c., p. 77. Ondanks zijn fouten heeft Tolnai een verdienstelijken arbeid verricht; verg. l.c., 
p. 68. 

1.2) Defensio simplicitatis ecclesiae adversus nonnullas Quaestiones praetieas etc .. Ik heb 
dit geschrift niet gezien. Volgens Maresius geschiedde deze aanval "dum afflatus eo spiritu 
qui postea in Quakerianismum videtur degenerasse, novam reformationem ad ideam Angli
canae, tunc parum fa eli citer procedentis, in sua patria, cum paucis eiusdem furfuris turbani
bus, audebat meditari"; verg. Quaest. deeisio aeadem. 2 , p. 82. Zie ook Syll. Disput" 11, 
1663, p. 582: cuius stolidä, superbä, barbarä et ad stuporem usque ineruditä Simplicitate, 
nonnulli erant abusi .... 

13) Verg. Quaest. decisio aeadem. 2 , p. 136. 
14) Popularis ad popularem, etc., 1649; zie mijn lijst, or 47. Ik geef mijn aanhalingen naar 

den tweeden druk van Quaest. decisio academ.; zie mijn lijst nr ·Ha. Maresius heeft zelf 
het auteurschap van dit pseudonieme geschrift erkend; verg. l.I., p. 117. Als men dit be
denkt, valt er op de loftuitingen, welke in het pamflet voorkomen (zie p. 83 en 109) , een 
eigenaardig licht. Zie ook A. Czeglédy, l. c., p. 75. 

15) Verg. Imre Révész, l.c., p. 407; en A. Czeglédy, l.e" p. 63 f.. 
16) Verg. Quaestionum decisio acad. 2, p. 86. Ook in Nederland zijn er op het platteland 

nog kerken zonder ouderlingen, zoo vertelt hij. - De nationale synode van Szatmárnémeti 
(10 Juni 1646) had reeds besloten om overal kerkeraden in te richten; verg. A. Czeglédy, 
l.c., p. 73. 

17) 1.1., p. 85 (tweede maal dat deze pagina voorkomt). 
18) Een tegengeschrift van Petrus Bacca - een "grande volumen" noemt Maresius het -, 

dat men te Genève niet wilde drukken en dat daarna in Nederland verscheen, achtte Maresius 
een weerlegging niet waard; verg. l.I., p. 82. Zie ook M. Nethenus, ApologiB, blz. 36. 
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hem op verschillende feiten en omstandigheden opmerkzaam maakte, waar
door op de kerkelijke gebeurtenissen in dat land een ander licht viel dan 
waarin Maresius de toestanden had bekeken. Hij antwoordde in een open 
brief, zoowel om zich op deze manier te verdedigen tegen den laster dat hij 
de hervormingsplannen in Hongarije had willen tegenhouden, als ook om 
zijn eigen gevoelen nader te verduidelijken. 19) In groote lijnen handhaaft hij 
in dezen brief zijn beschouwingen, al heeft hij ook in sommige opzichten zijn 
oordeel moeten herzien. Hij meent dat men op de reformatie van het leven 
meer nadruk moet leggen dan op die van de inrichting der kerk. In haar 
inrichting heeft de kerk immers altijd gebreken vertoond. 20) In elk geval 
is het noodig om bij eventueele wijzigingen geduld te oefenen. Hij adviseert 
dat men de macht der bisschoppen zou kunnen inperken, 21) en dat men 
vooral moet zorgen voor de formeering van kerkeraden. 22) Laat men echter, 
vanwege verschil van zienswijze in dezen, het niet op een scheiding doen 
aankomen; want tot het wezen der kerk behoort het ouderlingschap niet. 23) 

Dit kan desnoods worden gemist . Een program, waarnaar bij de reformatie 
der bestàande misstanden gehandeld kan worden, doet hij gaarne aan de 
hand. Hij eindigt met op het bewaren van den vrede aan te dringen. 24) 

Maresius heeft zich verder over het Independentisme niet uitgelaten. Alleen 
door toevallige omstandigheden is hij er, voor korten tijd, mee in aanraking 
gekomen. Van een diepere studie dezer beweging is geen sprake geweest . 
Maar uit zijn indirecte bestrijding er van, naar aanleiding van Hongaarsche 
toestanden, blijkt wel dat hij er in principe afwijzend tegenover stond. In 
dit opzicht meende hij zelf, ook Voetius vrijwel geheel aan zijn zijde te 
vinden. 25) 

19) Ad epistolam RD.N.N. brevis responsio, 1649; zie mijn lijst, nr 48. Ook dit geschrift 
haal ik aan naar de tweede editie van Quaest. decisio academica, p. 113 s.s .. Maresius ontving 
einde Juni een langen brief van den bedoelden predikant, gevolgd door een nog langere "narra
tio" onder den titel: Compendium et remedium. Blijkbaar handelde deze predikant onafhankelijk 
van Bacca; verg. l.i., p. 116. Maresius' antwoord was in November op de pers; verg . 
M aresius aan Rivet, 2112 Nov. 1649 (zie Bijl. III 91). 

20) l.i., p . 119 s .. 
21) l.i. , p. 135. Er is, volgens Maresius, van den apostolischen tijd af steeds geweest een 

primatus ordinis; daarom maakt het ook weinig verschil uit of men in de kerkregeering men
schen heeft, die deze taak voor hun leven, dan wel die dit voor een beperkten tijd waarnemen; 
l.i., p. 133. 

22) l.l., p. 138 v.v .. Ouderlingen zouden gedurende 2 of 3 jaar dienst kunnen doen, gelijk 
ook veelal in Nederland gebeurt: sola fere Groningana ecclesia toto Belgio eos habet perpe
tuos: quare per XEI{!of}eo[av consecrari et ordinari non solent; verg. l.l.. p. 140. Men zou 
de ouderlingen voorloopig kunnen nemen uit de "nobiles" ; verg. l.l. p. 143. 

23) l.l., p. 144. Het ouderlingschap behoort niet tot het "esse" der kerk, doch, "ad illius 
melius, facilius et commodius esse." 

24) l.i ., p . 146 s.s .. 
25) l.l.. p. 114. Een uitzondering maakt Maresius alleen voor zijn beschouwing omtrent den 

doop van kinderen van geëxcommuniceerde ouders. Deze uitlating (uit 1649) is merkwaardig, 
omdat Maresius Petrus Bacca als een "emissarius" van Voetius had beschouwd. Merkwaardig 
is eveneens wat hij , op de aangehaalde plaats, omtrent zijn verhouding tot Voetius zeg t: 
Sed Dei gratiä illud inter nos dissidium non erupit in nervum, nec Ecclesiae unitatem vel pacem 
conturbavit. Zie voor Maresius' beschouwing omtrent de potestas ecclesiastica vooral zijn 
Syst. theol., 1673, p. 840 s.S., 887 s.S .. 
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Aan den anderen kant komen er bij Maresius uitlatingen voor, welke op 
een te groote toegeeflijkheid ten opzichte van de inrichting der kerk wijzen. 26) 

2 ~ Het Jansenisme. 

Had Maresius te 's Hertogenbosch Jansenius op een bepaald punt moeten 
bestrijden, 27) in Groningen heeft hij met waardeering kennis genomen van 
wat de aanhangers van denzelfden Jansenius leerden. 28) 

Toen hij in het voorjaar van 1651 te 's Gravenhage vertoefde,29) toonde 
Johan baron van Gent 30) hem een boekje, dat hij uit Parijs had meegebracht, 
getiteld: Catechisme de la grace. 31) Hij liet er tegelijk zijn verbazing over 
uit , dat velen in de Roomsche kerk blijkbaar behagen gingen scheppen in de 
heilzame leer der genade. Naar Groningen teruggekeerd, ontving Maresius 
hetzelfde boekje ook van andere zijde, zij het onder een gewijzigden titel. 32) 
Hij heeft vervolgens dezen catechismus in het Latijn vertaald en, van uit~ 
voerige scholiën voorzien , uitgegeven. Deze publicatie achtte hij in het belang 
der Kerken; in het bijzonder kon zij dienen om de Dordtsche canones tegen~ 
over allen die semipelagiaansche gedachten aanhingen, te rechtvaardigen. 33) 

In een voorrede geeft Maresius een korte kenschetsing van het Janse~ 

2 6 ) Dit tolerante standpunt was ten aanzien van de kerkinrichting in Hongarije niet ge
rechtvaardigd ; verg. nog I. Révész, l.c., p. 411: It is a future task of the Hungarian Reformed 
Church to give a fuller recognition to the Calvinistic synod-Presbyterian principle. - Men 
zie voor Maresius' standpunt ook zijn Examen theologicum quatuor insignium quaestionum, 
etc., 1657; zie mijn lijst, nr 76. Maresius bestrijdt hierin een geschrift van John Prideaux, 
die in 1650 als bisschop van Worcester was overleden (zie Dict. of Nat. Biogr., XLVI. 
p. 354 H.). Van een goddelijk recht van het bisschopsambt wil Maresius niet weten evenmin 
als van een jurisdictio temporalis die aan een kerkelijk ambtsdrager zou toekomen. 

27) Zie boven, blz. 166. 
2R) Zie over het Jansenisme R.G.G.2, lIl , Sp. 24 H., alwaar men opgave van litteratuur 

vindt; voorts het artikel over Jansenius in N. Ned. Biogr. Woord., VII, kol. 665 v.v .. De 
bibliotheken van Amiens en Douai zijn rijk aan bronnen over het Jansenisme. 

29) Gedurende de eerste weken van April was hij te Groningen afwezig en op reis naar 
Holland ; verg. Acta theol. [ac. , fol. 40; en Acta Sen. Acad., 16 April 1651. Reeds op zijn 
reis naar Frankrijk in 1647 had Maresius bemerkt, dat de Jansenisten in invloed toenamen; 
verg. Maresius aan Rivet, 13/23 Oct. 1647 (zie Bijl. III 85); 12/22 Nov. 1650 (zie Bijl. III 97). 

30 ) Johan van Gent was voor Gelderland gedeputeerde ter Staten-Generaal ; verg. N. N ed. 
Biogr. Woord., VI. kol. 563 v .. 

31) Schrijver van dezen catechismus was de vermaarde Jansenist Matthieu Feydeau; 
verg. France Prot. 2 V, col. 327. Tegenover dezen catechismus werd uitgegeven het Anti
dotum Duacense, 1650, verg. Val. Randour, Oratio, p. I. De Fransche titel was: Catechisme 
ou abregé de doctrine touchant la Grace Divine selon la Bulle de Pie V, A Douay, 1650; 
verg Maresius, Synopsis verae catholicaeque doctr. 2 , 1654, p. 112. Beide boekjes werden door 
den paus veroordeeld; aldaar p. 113 S.S., en Lorica § 30. 

32) Elucidationes quarundam di[ficultatum de gratia . Dit exemplaar ontving Maresius 
van Tobias Sellius, later predikant te Dantzig; verg . Synopsis verae catholicaeque doctr. 
de gratia 2, p. 14. 

33 ) Aldus Maresius in zijn opdracht aan Johannes baron van Gent van zijn Synopsis verae 
catholicaeque doctrinae de gratia, 1651; zie mijn lijst, nr 54. Mijn aanhalingen geef ik naar 
de tweede editie ; zie mijn lijst, nr 54a. Maresius had in 1631 den baron omtrent wiens vroom
heid hij een goed getuigenis aflegt, tijdens diens ernstige ziekte in het legerkamp bezocht; 
en had sedert dien steeds van hem groote welwillendheid ondervonden. Zijn oudste zoon werd 
op 8-jarigen leeftijd reeds aan Maresius' zorg te Groningen toevertrouwd. 
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nisme. 34) om er vervolgens op te wijzen. dat de kwesties samenhangende met 
de leer der vrije genade thans blijkbaar ook onder het volk belangstelling 
genieten. Als deze beweging zich doorzet. dan belooft dit een triumf der 
Waarheid en den val van den antichrist . Want staan de Jansenisten niet 
precies hetzelfde gevoelen voor als door de synode van Dordrecht werd be
leden? De Roomsche kerk mag dus in het vervolg haar polemiek tegen de 
Gereformeerden wel wijzigen. Met de bewering dat de Gereformeerden God 
tot auteur der zonde maken. kan zij niet meer komen aandragen. Hier heeft 
men een apologie van Katholieken ten gunste van de Gereformeerde Kerk. 
Althans op sommige belangrijke punten is dit het geval. en daarvoor mag 
men dankbaar wezen. want dat is de weg om met elkander tot verzoening te 
geraken. 

Na deze inleiding volgt de catechismus zelf. 35) met Maresius' scholiën. 36) 

Al spoedig trok het boekje de aandacht der Roomschen. Op den 14den Mei 
1652 werd het door den decaan der theologische Faculteit aan de Universiteit 
van Douai. Prof. Valentinus Randour. in een oratie op felle wijze onder 
handen genomen. 37) Ook de Jansenisten zelf waren met deze uitgave van 
hun catechismus door een Gereformeerden hoogleeraar niet ingenomen. 38) 

In 1654 ging Maresius echter over tot een vernieuwde uitgave. 39) Meteen 
liet hij er aan voorafgaan een uitvoerige bestrijding van Valentinus Randour. 
die. volgens Maresius. van de anti-molinistische traditie zijner Academie zoo
zeer is afgeweken. 4'0 ) Wel heeft Randour feitelijk den inhoud van den 
Jansenistischen catechismus bestreden. en ligt het dus niet in de eerste plaats 

34) Verg. Synopsis uerae catholicaeque doctr. 2 • p. 1-14. Zie ook Apologia novissima. 
1654. p. 3 S .. 

35) De catechismus telt 7 hoofdstukken : De gratia. de gratia Jesu Christi. de lege. de 
necessitate et effectis gratiae. responsio ad quaedam dubia popularia. de peccato originali. de 
praedestinatione. 

36) Zelf merkt Maresius ten aanzien dezer Scholiën op : quibus (sc. scholiis) vel authoris 
men tem explicem dilucidius sicubi obscurius loqui videbitur. vel quod dixit conformem 
quantum opus fuerit. vel ipsum forte alicubi lapsantem aut sensa sua dissimulantem ex 
professo. erigam ex suis suorumque veris principiis; verg. 1.l.. p. 13. 

37) Valentini Randour oratio contra synopsim de gratiä et annexis Sam. Maresii Calvi
nistae. habita in scholis publicis ad solemnem inaugurationem S. Theologiae licentiati R . Adm. 
D. Ioannis Iennin. Na de oratie volgt een bestrijding van Maresius' geschrift. dat op den 
voet wordt gevolgd. Maresius kreeg een exemplaar toegezonden .. sub involucro puro"; verg. 
Synopsis verae catholicaeque doctr. 2 • Lorica § 2. Van Jansenistische zijde werd Randour 
bestreden door Numa Sedulius (pseudon.) . Defensio Belgarum contra evocationes et peregrina 
judicia en lus Belgarum circa bullarum pontificiarum rejecfionem; verg. aldaar. Lorica § 42. 
Chokier zorgde voor een verbod van Maresius' boekje in de diocese van Luik; verg. Mare
sius. Epist. castigatoria. 1666. p. 15. 

38) Verg. Bayle. Dief. hist. et crit .• lil. fol. 326. note K. De Jesuieten verweten aan de 
Jansenisten dan ook hun overeenstemming met het Calvinisme op grond van dezen .. tesmoin 
irreprochable"; zoo bijv. Jean Brisacier. in diens Jansénisfes reconnus Calvinistes par Samuel 
Des Mares dans sa version la fine du Cafechisme de la grace des Jansenisfes. Paris 1652. 
Het was om diezelfde reden. dat ook Blonde! over de uitgave van Maresius niet verblijd was; 
gelijk hij Maresius in een brief van 3 Sept. 1651 te kennen gaf; verg. diens Epicrisis theolog .• 
1658. p. CXLIV S.S .. 

39) Deze tweede editie heeft Maresius aan de Curatoren zijner Academie. aan Johan baron 
van Gent en aan Otto Copes. den pensionaris van 's Hertogenbosch. opgedragen. 

40) l.I .• Lorica. § l. 
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op zijn weg om dezen te woord te staan. Hij wil echter. nu deze herdruk ver~ 
schijnt. 41) van de gelegenheid gebruik maken om tegenover Randour zijn 
goed recht te handhaven. 42) Hebben ook de Jesuieten indertijd de Remon~ 
stranten niet met gejuich ontvangen. en mogen de Gereformeerden dan mis~ 
schien hetzelfde niet doen ten opzichte van dezen catechismus. welke de 
Waarheid leert. 43) In een afzonderlijk woord. dat hij tot den lezer richt . 
bidt Maresius aan de Nederlanders. die onder de macht van Spanje's koning 
leven en aan zijn eigen landgenooten in Frankrijk de genade der volharding 
toe. 44) Deze bede spreekt hij uit. omdat paus Innocentius X. een jaar tevoren. 
in zijn bul "Cum occasione" een vijftal stellingen van Jansenius heeft veroor~ 
deeld. 45) 

Aan deze bul had Maresius reeds onmiddellijk nadat hij er kennis van had 
gekregen. drie disputaties gewijd. en deze gezamenlijk. nog vóór den herdruk 
van den bedoelden catechismus. in het licht gegeven. 46) De paus. zoo oor~ 
deelt hij . heeft in die bul feitelijk heel de katholieke oudheid veroordeeld. 
Hij heeft dit gedaan onder invloed der Jesuieten. die tegen de Jansenisten 
de beschuldiging van calvinistische neigingen hadden ingebracht. Maresius 
heeft met zijn herdruk van dien catechismus allerminst bedoeld om een der~ 
gelijke veroordeeling in de hand te werken. Toch wenscht hij zichzelf geluk. 
als door zijn doen de veroordeeling van het Jansenisme is verhaast geworden. 
De Jesuieten kunnen daar immers niet anders dan nadeel van ondervinden. 
En op deze wijze zal ook de feilbaarheid van den paus aan vele Room~ 
schen vanz~1f duidelijk worden. 47) De paus zal ook stellig van verschillende 
kanten op tegenwerking stuiten. inzonderheid in Frankrijk. 48) Maar al mocht 
men in Frankrijk en in België zich ook naar den paus voegen, de Jansenisten 
kunnen in Nederland een veilig toevluchtsoord vinden. 49) 

41) Reeds in 1652 had men over een herdruk moeten denken; verg. I.l.. titelblad voo Voor 
een ruime verspreiding te Parijs was blijkbaar gezorgd; verg. Jean Brisacier, l.c .• p. 11. 
In dezen herdruk nam Maresius nog een drietal disputaties op, welker stof met zijn onder
werp verwantschap vertoonde. t.W.: De libero hominis arbitrio; De praecipuis quibusdam 
scopulis in quos incidunt Gratiae universalis de{ensores; en De peccati originalis existentia et 
natura. 

42) l.I .. Lorica § 2. 
4a) l.I.. Lorica § 5. 
44) l.I .• Ad lectorem; na de opdracht der eerste editie. 
45) Verg . H. Denzinger. Enchiridion 14.15 p. 341. De Constitutio is gedateerd : 31 Mei 1653. 
46) Apologia novissima pro S. Augustino. Jansenio et Jansenitis contra Ponti{icem et 

lesuitas. 1654; zie mijn lijst. nr 61. De bedoelde disputaties werden verdedigd door Ludovicus 
Wolzogen à Mossingdorff .. in frequentissima corona et magna cum sui laude"; verg. l .I .. 
Dedicatio. Oorspronkelijk had Maresius overwogen over dit onderwerp te handelen bij de 
overdracht van het rectoraat in 1653; verg. boven. blz. 222, noot 196. Een exemplaar van 
dit geschrift bood Maresius te Amsterdam persoonlijk aan Blondel aan; verg. Joanna Papissa. 
1658. p. 257. 

47) Verg. Apologia. p. 1 s.s .. 
48) Maresius denkt hierbij aan de vrijheden der Gallicaansche kerk; verg. 1.1 .• p . 13. 

Hij herinnert aan het placitum, dat den 15den Mei 1647 tegen de bul van Innocentius X om
trent het gevoelen van Amaldus (zie H. Denzinger, Enchiridion. 14. 15. p. 340) was uitge~ 

vaardigd; verg. l .I .. Praefatio. 
49 ) l .I .• p. 21 s .. 
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Maresius onderwerpt de bul vervolgens aan een duchtige detailcritiek, 50) 

om tenslotte de waarheid der veroordeelde stellingen uit Gods Woord en uit 
de katholieke oudheid aan te toonen; 51) op grond waarvan hij de Jansenisten 
oproept om Babel te verlaten. 52) Hoe moeilijk hun positie ook is, dit is toch 
de beste raad, dien hij hun kan geven. 53) Laten zij niet meenen dat zij zich 
daarmee aan een schisma schuldig maken, want de Roomsche kerk is duidelijk 
kettersch geworden, of aan Donatisme, want er zijn niet slechts persoon~ 
lijke kwesties , doch bepaalde dwalingen in geding. Terwijl zij nog een 
weifelende houding innemen, heeft hij juist deze apologie opgesteld, om aan 
heel de wereld het onrechtmatige van hun veroordeeling aan te toonen. Zelf 
probeeren zij wel hun onderscheid met de Gereformeerden te laten uitkomen, 
in werkelijkheid staan dezen tezamen met hen aan de zijde van Augustinus. 
Hij heeft dan ook de verwachting , dat velen 54) de kracht der waarheid en 
der genade boven alle menschelijke overwegingen zullen stellen en ter wille 
van de waarheid den haat van menschen zullen verdragen. 55) 

Maresius' begeerte werd echter niet vervuld. 56) Tot een nieuwe reformatie 
is het niet gekomen. 57) De Jansenistische beweging heeft een tragisch einde 
genomen. 

3 ~ Het streven naar eenheid der Kerken. 

In het kerkelijk eenheidsstreven der zeventiende eeuw, waaraan vooral 

50) 1.1 .• p. 235.5 .. 
51) l.I .• p. 695.5 .. 
52) l.I .• p. 108. Maresius voegt er nog een herdruk van een geschrift aan toe, dat de 

Jansenisten aan paus Innocentius X hadden gericht om hun zaak te bepleiten met een beroep 
op de geschiedenis sedert Molina; welk geschrift niet meer verkrijgbaar was; verg. /.I .• p. 108. 
Het bedoelde boekje is getiteld: Planctus veritatis Augustinianae in Belgio patientis; zie ook 
l.I .. Praefatio. 

(3) l.I .• Praefatio: Nec tacere honestum est nec loqui tutum. 
54) Onder degenen, die beter dan hijzelf een apologie konden schrijven, noemt Maresius: 

Tossanus des Mares (Oratoriaan), Ludovicus de Saint Amour (Sorbonne) en Lubertus 
Fromondus (Leuven). 

55) Deze Apologia van Maresius, alsmede zijn Synopsis. komen voor onder de verboden 
geschriften voor de Jansenisten in de pauselijke bul van 24 April 1654; verg. Synopsis 2, titel
blad vO (zie H . Denzinger. Enchiridon H, 15, p. 341. n. 2) . Zie ook F . H . Reusch, Index 
der verbotenen Bücher. 11, S. 94. 

56) Dat Maresius' optreden wel de aandacht heeft getrokken. blijkt ook uit de toezending 
van een Oratio de causa Jansenitica door Joh. Heoricus Ottius Tigurinus; verg. Synopsis 2, 

Ad lectorem (na de opdracht der eerste editie). Bestreden werd Maresius verder door zijn 
ouden tegenstander Matth. Hauzeur, R eprobatio Apologet. pro Innocentii X Constitutione; 
verg. Maresius, Epicrisis theol .• 1658, p. 372. Zie ook Epist. castigatoria. 1666, p. 14. Ik 
vond verder een geschrift, getiteld : R.c.L.V. , Spongia delendae praefationi perpetuam assutae 
ad reprobationem noviss. apologiae haereticae Sam. Maresii adv. Pontificem Rom. et Jesuitas. 
Tu]) i Leucorum, 1655 (Bib/. centr. Liège; Collo Cap .• or 632) . 

57) Paus- Alexander VII sprak in zijn Constitutio van den 16den Oct. 1656 uit, dat de 
5 veroordeelde stellingen uit Jansenius ' boek bedoeld waren .. in sensu ab eodem Cornelio 
intento"; verg. H . Denzinger, l.I. p . 343. Hiertegen richtte Maresius zich nog in een pseudo
niem geschrift, onder den titel: Johannis Gratiani presbyteri querela et appellatio ad futurum 
concilium etc., 1657; zie mijn lijst. or 77. De schrijver, die zich voordoet als een Roomsche, 
stelt het voor alsof het in den droom verplaatst werd naar de bibliotheek der Jesuieten te 
Rome, en geeft dan een prachtige satyre op de veroordeeling van de gevoelens der Janse-
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de naam van Johannes Duraeus is verbonden . 58 ) heeft ook Maresius zijn 
woord meegesproken. 59) 

In 1651 heeft hij gelegenheid gekregen . om ten dezen aanzien zijn princi~ 
pieel standpunt uiteen te zetten. Onder zijn studenten bevond zich een zoon 
van Georgius Vechnerus. een der deelnemers aan het vermaarde religiegesprek 
te Thorn (1645). 60) Deze, Nathanael Vechnerus geheeten. verzocht Mare~ 
sius over een onderwerp. dat met dit religiegesprek in verband stond. theses 
te ontwerpen . Maresius . gewoon om aan dergelijke wenschen tegemoet te 
komen. liet hem toen - het was in de tweede helft van Januari - handelen 
over de vraag. in hoeverre syncretisme en verzoening van dissidente partijen 
wenschelijk en nuttig was. Deze verhandeling heeft hij vervolgens onder den 
titel: Theologus pacificus. uitgegeven . 61 ) 

Maresius stelt voorop, dat blijkens de ervaring van alle eeuwen de religie 
steeds weer stof oplevert tot de meest verbitterde twisten en controversen. 
De zwakken ergeren zich hieraan, terwijl anderen er naar streven. om alle 
dissidenten zonder eenige uitzondering bij elkander te brengen. Dit is echter 
heel wat gemakkelijker begeerd dan verwezenlijkt. Het is daarom van belang 
deze kwestie eens opzettelijk onder de oogen te zien. Over politieke verdraag~ 
zaamheid gaat het in dit geval niet . Natuurlijk moet deze zooveel mogelijk 
worden bevorderd: de overheid eerbiedige niet alleen de vrijheid van geweten, 
maar onthoude ook aan niemand . tenzij om zeer ernstige oorzaken, de vrijheid 
van godsdienstoefening. 62) Maar hier gaat het over de eenheid tusschen de 
kerken in zaken der religie. 

In de eerste plaats is er de kwestie van een mogelijke eenheid tusschen ver~ 

nisten . Hij wijst op het eigenaardige feit . dat de bovenvermelde bul pas den 9den April 1657 
werd gepubliceerd; en beroept zich. wegens de aan Augustinus. één der 4 Doctores der kerk. 
aangedane behandeling. op het eerstvolgende concilie. Op meesterlijke wijze en met scherpe 
critiek stelt Maresius dit alles in het licht. 

58) Zie R .G .G.2 Il . Sp. 77 H. ; K. Brauer, Die Unionstätigkeit John Duries; Dr J. Linde
boom. Joh . Duraeus, art. in Ned. Arch. v. Kerkg., N .S . XVI, blz. 241 v.v .. 

59) Reeds in 's H ertogenbosch had hij over dit onderwerp aan de Waalsche synode moeten 
adviseeren; zie boven, blz. 155. Zie ook zijn verzuchting in de opdracht van zijn Quaest. 
the%g. Decisio, 1648: 0 quando Deus dabit ut sit populus totius terrae unius labii e t sub 
unico Pa store Christo unum ovile! 

60 ) Volgens Maresius had Vechnerus er aan deelgenomen " cum magna laude pietatis et 
eruditionis". Verg . Maresius, Fascicu/us myrrhae, 1660, p. 251, alwaar hij een ongunstig oor
deel uitspreekt in verband met de deelname van Roomschen kant. Zie over dit religiegesprek 
R.G.G.2, V , Sp. 1161 f. ; en Dr A. Eekhof, De Theo/. taco te Leiden, blz. 216 V.V . • 

61) Theologus paciticus, sive dissertatio theologica de syncretismo et reconci/iatione partium 
in religione dissidentium; quousque et quibuscum optari et urgeri possit; zie mijn lijst, nr 52. 
In de opdracht aan den curator Albertus Hooftman van Echlenberch vindt men de gegevens 
voor het in den tekst verhaalde. Over de beteekenis van het woord syncretisme zie men 
Epicrisis the%g., 1658, p . CLXII. Maresius verstaat het in den zin van " reconciliatio", 
"tolerantia fraterna" , "concordia religiosa". 

62) 1.1 .. p. 3 s.s .. Volgens Maresius is de taak der overheid ten opzichte van de eerste 
tafel der wet meer directive dan coercitive. Wat de kwestie van Servet betreft, merkt hij 
op : At si malum multitudinem invaserit, debebit potius dissentientes ferre patienter quam 
ferro et igni in eos saevire, aut illos poenarum metu ad sacra quae ipse sola legitima putat 
adigere. - Zoo heeft M aresius er voor gepleit da t de overheid van Zürich tegenover de 
Dooperschen een meer tolerante houding zou aannemen; verg. Maresius aan J. H. Heidegger, 
Febr. 1664(7) (Zie Bijl. III 129). 
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schillende kerkgemeenschappen. 63) Een ijdel ondernemen is het . om met 
Joden en met Mohammedanen een bepaalden religievrede te beramen. 64) 

Ditzelfde geldt evenzeer ten opzichte van Christenen. die fundamenteele 
dwalingen leeren. gelijk het geval is met de Socinianen 65) en de Room
schen. 66) Loffelijk is daarentegen het streven om een eenheid te bewerk
stelligen tusschen de Gereformeerden en de Luthersehen. 67) Ondanks ver
schil in beschouwing behooren dezen elkander als broeders in Christus te 
erkennen. Beide groepen hebben jegens elkander Christelijke tolerantie te 
oefenen, in den zin als door God. Hotton in diens gulden boekske over dit 
onderwerp werd voorgestaan. 68) Daarmee behoeft men de bestaande ge
schilpunten nog niet voor indifferent te verklaren. doch wel is toe te stemmen 
dat die controversen niet het fundament raken. Wij kennen slechts ten deele; 
en de bedoelde controversen hooren meer op den katheder dan op den kansel 
thuis. Is het ook niet een zondige handelwijze . om maar steeds op elkander in 
te hakken. Laat men, met behoud van eigen kerkelijk leven, het strijden van 
weerskanten verminderen terwijl de overheid het schelden der strijders tegen 
elkander zou kunnen straffen. Laat men liever gemeenschappelijk tegen Rome 
en het Socinianisme optreden. Intusschen kan dan naar middelen tot ver
sterking dezer tolerantie worden omgezien. Zoo zouden beide kerken bijv. 
haar leden wederzijdsch tot het gebruik der sacramenten kunnen toelaten. 69) 

Voorts zou de kerk in het algemeen tegenover haar eigen leden, die zelf niet 
tot prediken worden geroepen, moderaat te werk kunnen gaan. 70) En wat 
kwesties van uiterlijke kerkinrichting betreft. in dat opzicht is een schisma 

63) l .I .• p. 7 s .. Er bestaan drie mogelijkheden: I ° dat de eene partij naar het gevoelen der 
andere overstapt; 2° dat beide groepen iets laten vallen; 3° dat beide overeenkomen om 
elkander toch als orthodox te erkennen .. et non obstante aliqua diversitate. ita Christiane 
tolerandis. ut neutra pars alteri dicam haereseos scribat. aut communionis ecclesiasticae et 
fraternae vinculum cum illa abrumpat" (Gr.- en R.-Kath.) . 

64) 1.1.. p . 10. Dit is het streven van de Socinianen en van Episcopius met diens leer van 
de .. religio naturalis". 

65) 1.1 .• p. II s .. Maresius onderscheidt tusschen wat voor de zaligheid noodig is .. necessi
tate absoluta. affirmativa et positiva" (de apost . geloofsbelijdenis) en .. necessitate negativa" 
(verwerping van allerlei dwalingen). 

66) l .I .• p. 13 S.s .. - Tegen pogingen. welke door Grotius en Milleterius in de bedoelde 
richting zijn ondernomen. heeft Maresius zich verzet; zie boven. blz. 168 en 172. 

67) 1.1.. p. t 7 s.s .. Maresius zelf spreekt steeds van de belijders der Augsburgsche con
fessie. 

68) Verg . God. Hotton. D e christiana inter Europaeos Evangelicos concordia sive tolerantia 
in Charitate stabilienda. 1647. Dit werk werd door de theol. fac. te Groningen geapprobeerd; 
verg. A cta theol. tac .• 14 April 1647. M.L valt het niet te betwijfelen. of Hotton heeft met 
dit boek grooten invloed op M aresius uitgeoefend; Hottons beschouwingen keeren grosso modo 
bij hem terug. Zie ook K. Brauer. Die Unionstätigkeit John Duries. S. 16. 

69) l.I .• p . 24 s .. Maresius verwijst o .m. naar het besluit van de nationale synode te 
Charenton (1631). om de Lutherschen aan het Avondmaal toe te laten ; verg. Aymon. Syn. 
Nat. 11. p. 500 s .. - Hij verwerpt de idee. door Curcellaeus opgeworpen om in samenkomsten 
van leden uit alle kerken de aan allen gemeenschappelijke leer te verkondigen en daarnaast 
speciale samenkomsten voor elke kerk a fzonderlijk te houden. 

70) 1.1 .• p. 26. Maresius beroept zich op dit woord van Augustinus: membra Christi dis
persa colligere. non collecta dispergere. 
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zeker niet geoorloofd en behoort men tot de eenheid met elkander terug te 
keeren. 71) 

Na zoo eenige algemeene richtlijnen te hebben aangegeven. komt Maresius 
tot bespreking van de vraag. wat nu ieder Christen in dezen persoonlijk te doen 
staat. Hij verlate een kerk. welke fundamenteeIe dwalingen leert. 72) Heeft de 
kerk. waartoe hij behoort. zulke dwalingen niet. dan jage hij naar verbetering; 
tolereere alles. waarin wijziging onmogelijk blijkt te zijn ; en mocht hij het 
niet zonder schade zijner ziel kunnen doen . dan sluite hij zich aan bij een 
zuiverder kerkgemeenschap. 

In de tweede plaats doet zich het geval voor van oneenigheid tusschen de 
leden van eenzelfde kerk. 73) Dan rust. volgens Maresius. op de overheid de 
taak om de partij . welke met de belijdenis in strijd komt. het zwijgen op te 
leggen . 74) Is er echter niet een bepaalde botsing met de belijdenis. zoo moe
ten de partijen vriendschappelijk met elkander overleggen of elkander tole
reeren. 75) Want het is niet te verwachten. dat in deze onvolmaakte bedeeling 
allen tot in alle kleinigheden met elkander tot overeenstemming zullen geraken. 

Zelf is Maresius er wel van doordrongen. dat hij in dezen niet allen aan 
zijn zijde zal vinden. Sommigen zullen zijn standpunt veel te eng oordeelen: 
volgens hen moeten ook de Roomschen in dat streven naar eenheid worden 
opgenomen. Misschien denken zij zelfs . dat het zijn bedoeling is om de vrijheid 
van godsdienstoefening aan de Roomschen te onthouden. Anderen zullen 
daarentegen weer verontwaardigd zijn vanwege zijn moderatie en hem onder 
de .. modder-verkens" rangschikken. Geen twijfel echter of de welwillende 
lezers zullen begrijpen . dat de waarheid hem boven alles lief is. Maar het 
is zaak om niet enkel in de zuiverheid van leer. doch evenzeer in een ijverig 
streven naar Christelijke eensgezindheid alle dissidenten te overtreffen. 76) 

Een toenadering tusschen Gereformeerd en Luthersch heeft Maresius' 
hartelijke belangstelling gehad. Niet het minst zat daartoe bij hem voor de 
overweging. dat men gezamenlijk tegen Rome front zou kunnen maken. Merk
waardigerwijze heeft hij aan dit verlangen ook in een schrijven aan den 
grootsten syncretist zijner dagen. Georg Calixt. uiting gegeven. 77) Dit feit 

n) I.L p. 27. Hij veroordeelt daarom de splitsing in Engeland. 
72) l.I., p. 29. Hij geeft hetzelfde advies. als de dokters bij een pestepidemie aan de ge

zonden in hun verkeer met de lijders aan deze ziekte geven : cito. longe. tarde. 
73) I.l.. p. 8. Er zijn in het bedoelde geval 3 mogelijkheden: 10 dat de een wijkt voor den 

ander (zoo de supralapsariërs op de synode van Dordrecht); r dat beiden het zwijgen be
waren (zoo Molinaeus en Tilenus) ; 3 0 dat beiden elkander tolereeren (zoo Paulinus en 
Meletius te Antiochië). 

74) l.I., p. 30. 
75) Maresius verwijst naar wat kort te voren in Frankrijk ten opzichte van de twisten 

over de leer van Amyraut was geschied. Over deze kwestie handel ik in het vervolg nog. 
76) l.I., Dedicatio. Op de mogelijke tegenwerping. dat hij in verband met zijn twist met 

Voetius minder in aanmerking komt om deze dingen aan anderen voor te houden. antwoordt 
Maresius dat ook zieke dokters aan zieken een heilzamen raad kunnen geven; en in de tweede 
plaats dat hij in den bedoelden twist zich steeds tot vrede bereid heeft getoond. Zie ook 
Maresius aan G. Hotton, 5/15 Sept. 1651 (opgenomen door Maresius. in zijn Epicrisis 
theolog., 1658. p. CLXI s.). Voorts zijn Coll. theoL 1662. p. 393 S .• 

77) Maresius aan Calixtus, 4/14 Aug. 1655 (zie Bijl. III 106). Naar het schijnt had Calixtus 
aan een student. Habeberg geheeten. een aanbevelingsbrief meegegeven voor Maresius; deze 
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noem ik hierom merkwaardig. omdat Maresius. een jaar tevoren . zijn best 
schijnt gedaan te hebben om Duraeus bij diens streven naar meerdere een
heid tusschen de kerken tegen te werken. Deze was in 1654 naar Zwitserland 
gereisd. 78) om zoo mogelijk de kerken aldaar voor dat streven te winnen. 
Maresius heeft toen Stucki te Zürich gewaarschuwd. om met hem geen onder
handelingen aan te knoopen. Duraeus. die hiervan blijkbaar door Stucki 
kennis kreeg . heeft deze tegenwerking voor een deel aan gekrenkte ijdelheid 
toegeschreven. Dat hij zelf met zijn .. Theologus pacificus" zoo weinig ingang 
had gevonden . zou Maresius hebben dwars gezeten. 79) Al wil ik dezen factor 
niet geheel uitschakelen. 80) toch geloof ik dat de voornaamste oorzaak van 
Maresius' ongunstig advies gezocht moet worden in wat hij zelf aan Stucki 
heeft te kennen gegeven . namelijk in zijn antipathie tegen de politiek van 
Cromwell en tegen diens laksche bestrijding der secten in Engeland. 81) Ook 
stelde Maresius blijkbaar in Duraeus zelf geen voldoende vertrouwen. 82 ) 

Deze houding van Maresius heeft Duraeus waarschijnlijk aanleiding ge
geven. om toen hij in Juni 1656 te Emden vertoefde. vandaar naar Gro
ningen te reizen en met Maresius een samenspreking te houden. Van dit 
onderhoud zelf is ons niets bekend. 83 ) Maar wel heeft Maresius sedert 
dezen tijd tegenover Duraeus een meer toeschietelijke houding aangenomen. 
Dit bleek toen deze. na eerst weer naar Duitschland te zijn teruggekeerd. in 
den loop van hetzelfde jaar de Republiek bezocht om ook hier de kerken voor 
zijn plannen warm te maken. 84) Hij richtte ook een schrijven . dat vergezeld 
ging van de judicia der theologische Faculteiten van Utrecht en van Lei
den. 85) aan Maresius. die dit den 8sten November aan de Faculteit voorlas. 
Men zou de documenten bestudeeren. om tegen den tijd dat Duraeus zelf 
aankwam. gereed te zijn. 86) Twee dagen later bleek deze reeds in Groningen 

berichtte nu. dat de bedoelde student naar Utrecht was doorgereisd. en niet naar Amsterdam 
of Leiden wat Maresius hem wegens de daar heerschende pest had afgeraden. Hij prijst 
Calixtus wegens diens ijver voor de eenheid der kerken. Maresius was het echter met zijn romani
seerende tendenzen niet eens; verg. Syll. Disp. 1. 1660. p. 702. Zie ook Henke, Calixtus und 
seine Zeit. Il, S. 287. Maresius verdedigde Calixtus tegenover Curcellaeus. die zich voor zijn 
biblicistische tendenzen op hem had beroepen. in Detensio fidei. 1662. p. 25 S.S . . 

78) Verg. K. Brauer. Die Unionstätigkeit John Duries. S. 16 U .. 
79) Verg. K. Brauer. a. a. 0 .• S. 56 (Duraeus aan Stucki. 22 Oct. 1654). Het schrijven 

van Maresius aan Stucki. dat gedateerd was: 17 Aug . 1654. schijnt zelf niet bewaard ge
bleven te zijn; in Zürich is het althans niet aanwezig. Maresius vond bij Stucki geen in
stemming; verg. ook K. Brauer. a. a. 0 .. S .. 201. N. 2. 

80) Zie ook een aanhaling uit de berichten van Joh. Müller te Basel bij K. Brauer. a. a. 0 .. 
S. 57. N. 3. M aresius zou van Duraeus gezegd hebben tot een vriend: Nosti. quam impense 
propendeam in pacis consilia. quo etiam spectabat ante triennium tractatus meus. qui Theolo
gus Pacificus inscribitur. Vix tam en sperem D. Duraeum eum fore. qui has nuptias nobis 
conficiat. 

81) Verg. K. Brauer, a. a. 0 .• S . 56. Dergelijke schisma's werden door Maresius veroor
deeld. zie boven. blz. 314. noot 71. Zie ook Maresius aan Jean Zollicotfer. 27 Nov. 17 Dec. 
1656 (zie Bijl. III 107). 

82) Verg. K. Brauer. a. a. 0 .• S. 84. 
83) Verg. K. Brauer. a. a. 0 .• S . 168. 
84) Verg . K. Brauer, a. a. 0 .• 172 H.; Dr J. Lindeboom. t.a.p .• blz. 257 v.v .. 
85 ) Dr J. Lindeboom. t.a.p .• blz. 262. Dureaus verzond zijn schrijven den 6/16 November 1656. 
86 ) Acta theol. tac.. 8 Nov. 1656. 
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te zijn; Widmar, die uitstedig was, werd haastig ontboden, terwijl de twee 
andere faculteitsleden druk doende waren met het onderzoeken der aan
geboden papieren . 87) Daarna hebben zij bijna een geheelen middag met 
Duraeus over verscheidene punten geconfereerd. 88) Den 13den November 
kon hem het antwoord der faculteit worden overgereikt; men wenschte hem 
succes toe bij zijn pogingen. 89) Kort daarna heeft Duraeus, die in December 
nog eens te Groningen is geweest, 90) met Maresius in vriendschappelijken 
zin over den voortgang van zijn arbeid gecorrespondeerd. 91) 

Van zijn sympathie voor dergelijke eenheidspogingen heeft Maresius later 
duidelijk blijk gegeven in verband met het religiegesprek, dat landgraaf 
Willem van Hessen in Juli 1661 te Kassei organiseerde tusschen eenige Gere
formeerde theologen uit Marburg en eenige Luthersche theologen uit Rin
teln. 92 ) Nadat hij kennis had genomen van het officieele verslag , 93) heeft 
hij dit opnieuw uitgegeven, aangevuld met zijn eigen opmerkingen. 94) Want, 
zoo zegt hij in zijn voorrede, een dergelijk streven naar tolerantie verdient 
allen steun. Niet alle pogingen, welke in dit opzicht worden aangewend, zijn 
prijzenswaardig , maar aan den landgraaf van Hessen 95) is men voor diens 
initiatief grooten dank verschuldigd. Immers beide Protestantsche groepen 
belijden één Heiland, zij kennen één geloofsbeginsel, namelijk Gods Woord, 
zij hebben dezelfde artikelen des geloofs , denzelfden cultus en dezelfde tegen
standers. Te Kassel heeft men terecht den vrede gezocht niet door disputen , 
doch door een vriendschappelijk colloquium tusschen geleerde en vrome man
nen. In deze richting moet men verder werken. 96) 

Met dit al vindt Maresius de verwachtingen van den vorst wel wat opti-

87) A cta theol. {ac" 10 Nov. 1656: Quamprimum mane innotuit On. Duraeum accessisse, 
Rev. D . D. Maresius una cum Decano (Sc. Pasore) in Curia ante et post meridiem occupatus 
fuit in lustrandis Documentis ab ipso oblatis. Ik vermoed dat hier andere documenten bedoeld 
worden dan die in de vergadering van 8 Nov. zijn genoemd. 

88 ) Acta theol. (ac., I I Nov. 1656: tota Facultas per integrum fere tempus pomeridianum 
cum D. Duraeo de variis capitibus contulit. 

89 ) Acta theol. (ac., 13 Nov. 1656: cum voto successus felicissimi. Het antwoord is te 
vinden bij Lindeboom, t .a.p" blz. 267 v .. 

90) In December verscheen Duraeus ter vergadering der Gedeputeerde Staten, welke hem 
den 15den Dec. in de herberg " De Toelast" hebben "gedefroyeert"; verg. Lindeboom t.a.p., blz. 
261. Zie voor den arbeid. dien hij in den tusschentijd had verricht: K. Brauer, a. a. 0 ., S. 186. 

91) Duraeus aan Maresius, 25 Jan. / 4 Febr. 1657 (zie Bijl. III I la); verg. Lindeboom, t.a.p., 
blz. 263. Zie ook K. Brauer, a. a. 0. , S. 187, N. 2. - Or J. Lindeboom. t.a.p., blz. 263, 
noot 2, merkt op dat Duraeus bij Maresius niet aan het gunstigste adres was. Uit mijn relaas 
in den tekst blijkt m.i. echter, dat deze opmerking in het algemeen niet juist is. 

92) Verg. P R. E 3, III, S. 744 f.. 
93) Een exemplaar van deze Brevis relatio colloquii etc. bevindt zich in de Kon. Bib!. te 

's Hage, in een bundel bevattende verscheidene tractaten, die over dit colloquium handelen . 
94) Brevis relatio colloquii .... Cum observationibus Samuelis Maresii, 1663; zie mijn 

lijst, nr 97. 
95) Maresius herinnert den landgraaf aan het voorbeeld van zijn voorvader Philips van 

Hessen. die het godsdienstgesprek te Marburg (1529) heeft bewerkstelligd, en aan dat van 
zijn moeder Amelia Elizabeth die heeft ingestemd met de bepaling van den Munsterschen 
vrede (1648) om den religievrede ook uit te breiden tot de Gereformeerden. 

96) Maresius besluit zijn voorrede aldus: Absit ut Irenica consilia mutemus in Eristica, 
ea praesertim quae muniuntur, ut haec. authoritate pia et justa Potestatum superiorum, qua
rum respectu Deus nobis solam reliquit obsequii gloriam. 
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mistisch gekleurd. Want dat er verdeeldheid bestaat, is niet onbegrijpelijk; 
is dat niet reeds in de Schrift voorzegd? Ook zal er voorloopig wel geen 
kans zijn op een volledig herstel van den vrede. Het zou al veel waard zijn, 
als er een broederlijke tolerantie werd bereikt. Heel de opzet van het religie~ 
gesprek valt overigens te prijzen. 97) Het is heel goed, dat men een begin 
heeft gemaakt met de bespreking van het Avondmaal; op dit punt is immers 
de strijd indertijd ontbrand. Terecht hebben de theologen ook verklaard, dat 
door hun uiteenloop ende opvatting omtrent de manducatio oralis het funda~ 
ment der zaligheid niet wegvalt. 98) Wat voorts de leer der praedestinatie, 
die der genade en die van den vrijen wil betreft, terecht hebben beide partijen 
elke pelagiaansche en semipelagiaansche beschouwing afgewezen. Maar daar~ 
mee zijn nog niet alle controverse punten tot een oplossing gebracht. Van~ 
wege de genoemde verschillen is het nu wel niet mogelijk, om elkanders 
predikanten over te nemen; maar dit neemt niet weg dat Gereformeerden en 
Lutherschen elkaar heel goed als zusterkerken kunnen erkennen. 99) De af~ 
spraak om elkander niet te veroordeelen, doch met broederlijke liefde aan te 
nemen, en om elkander als leden der ware Christelijke kerk en als deel~ 
genooten van het zaligmakend geloof en als mede-erfgenamen van het eeuwige 
leven te ontvangen, is daarom een waarlijk Christelijke overeenkomst te 
achten. 100) Moge, zoo eindigt Maresius zijn beschouwing , deze wederzijd
sche tolerantie in de toekomst nog nadere bevestiging en uitbreiding ont
vangen. 101) 

Maresius mocht over de te KasseI gevoerde verhandelingen inderdaad 
tevreden zijn. Want toen Johannes Mellet , de hofprediker van Anna de 
Coligny, gemalin van George van Würtemberg , kort te voren de Groningsche 
Faculteit over het streven naar vereeniging tusschen de Gereformeerden en 
de Lutherschen geraa dpleegd had, 102) had Maresius aan het officieeIe ant~ 
woord een particulier schrijven met eenige "observationes irenicae" toegevoegd. 
Door de zorg van Mellet waren deze beschouwingen vervolgens in 1661 te 
Frankfort, buiten Maresius ' voorkennis , in het licht gegeven. 103) Van 

97 ) l.I ., p . 4. Deze opzet betreft de keuze der deelnemers, hun aantal, hun gematigdheid, 
de goede leiding, het doel der bijeenkomst. 

98 ) 1.1., p. 7 s.s .. Terecht hebben daarom de synodes in Frankrijk de Luthersehen tot het 
Avondmaal toegelaten; zie boven, blz. 314, noot 69. 

99) 1.L p. 17. Onder de Gereformeerden tolereert men ook het supralapsarisme; en onder 
de Luthersehen het synergisme en a ntinomisme. - Voorts betuigt M a resius zijn instemming met 
wat men omtrent de leer van Christus ' persoon en van den kinderdoop heeft uitgesproken. 

100 ) I.L p. 26: Haec est vere irenica et Christiana pactio, cui si stetur, paulatim evanes
cent partium nomina odiosa ac subinde factiosa, et arnbae in ulteriorem coniunctionem et 
communionem cum Deo coalescent. Zie ook Reponse sommaire au livre d e Richelieu, 1664, 
Pref. , p. VII : Qui plus est Ie S yncretisme qu'on presse entre les Lutheriens et les Réformés 
ne va qu 'à une mutuelle et fraterne lIe toleranee d 'Eglises à Eglises, chacune d'elles retenant son 
Culte, sa Discipline et sa Theolog ie ordinaire, sans que les unes pretendent d'engloutir les autres. 

101) I.L p. 29 s .. H ij eindigt aldus: Neutra pars dominatum arripiat in fidem alterius, aut 
eam ideo condemnet quod secum per oronia non sentiat. 

102) Zie de missive van Mellet aan de Faculteit te Leiden (6 Jan. 1661) alsmede het ant
woord van deze, dat wel sympathie voor het streven uitspreekt, doch overigens afwijzend 
is, bij Dr A . Eekhof, De theol. (ac. te Leiden, blz. 338 V.V .. 

103) Dit gebeurde onder den titel : RelJerendi et praeclarissimi domini M aresii, S. S . Theo-
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religiegesprekken, aldus Maresius' betoog tegenover Mellet, is wemlg heil 
te verwachten, wanneer men vooraf niet gehandeld heeft over wederzijdsche 
tolerantie. Laten daarom de hertog van Würtemberg en de keurvorst van 
de Paltz met elkander overeenkomen: 1 ° om wederzijds als echte Evan
gelischen te erkennen allen die de Heilige Schrift als Gods Woord alsmede 
de drie symbolen der oude kerk aanvaarden, en die belijden te gelooven in 
God Drieëenig , en in Christus Jezus Gods Zoon, die Christus' verzoenings
werk en de rechtvaardigmaking door het geloof aanvaarden, die God alleen 
aanroepen in Jezus' naam en die als het ambt der predikanten de bediening 
des Woords en der Sacramenten beschouwen; 2° om voorloopig ieder vrij te 
laten in zijn eigen kerkinrichting, totdat een algemeen concilie dienomtrent 
nader heeft beslist; en 3° om uit te spreken, dat de theologen, in woord en 
geschrift , steeds broederlijk en gematigd tegenover elkander zullen handelen. 
Het groote motief voor deze overeenkomst is de vereeniging van alle Pro
testanten tegen Rome. Zijn beide vorsten het met elkander eens geworden, 
dan moeten zij daarna probeeren ook andere vorsten voor hetzelfde denkbeeld 
te winnen. Eindelijk komt het tijdstip voor een samenkomst van gematigde 
theologen uit beide kampen, die, op den grondslag der bovenstaande decla
ratie , vriendschappelijk moeten handelen over de nog resteerende contro
versen; in dezen weg mag men hopen dat de controversen tenslotte zullen 
verdwijnen. 

Van deze beschouwingen heeft de landgraaf van Hessen, toen hij de theo
logen van Marburg en Rinteln naar KasseI samenriep, stellig geen kennis 
gedragen. Zijn optreden lag echter wel in Maresius' lijn, en het aanvankelijk 
resultaat was ook moedgevend. 104) Maar de tegenwerking van Luthersche 
zijde heeft de voortzetting dezer pogingen onmogelijk gemaakt. 105) 

Het tractaat, dat Mellet te Frankfort had uitgegeven en waarin Maresius' 
beschouwingen waren opgenomen, heeft blijkbaar de aandacht van Timan 
Gesselius, den Remonstrantschen geneesheer te Utrecht, getrokken. 106) 

Want hij richtte, naar aanleiding hiervan , een schrijven aan Maresius, dat 
hij liet vergezeld gaan van een Nederlandsch tractaat, 'waarin hij over dezelfde 

logiae doctoris in Acad. Groning. excel/entissimi Consilium ac medium maxime irenicon. 
Daarom heeft Maresius deze missive later als Mantissa bij een herdruk van vorenvermeld 
tractaat opgenomen in Syll . disput. select. Il, 1663, p. 859- 863. Zie voor een soortgelijk 
advies van Duraeus aan de keurvorst van Brandenburg, Or A. Eekhof. t.a.p. , blz. 349 V.V .. 

104) Ook de theo!. Fac. te Utrecht betuigde haar instemming met het religiegesprek te 
KasseI, blijkens haar judicium van den 7den Sept. 1661 , opgenomen in Duraeus' lrenicorum 
tractatuum prodromus, 1661 (zie C. Sepp, Polem. en iren. theo/" blz. 126 v.v.). Verg . ook 
Collegii theologie i Wittenbergensis ad Rintelensem epistolam apologeticam justa et necess. 
antapologia, Praef. p. 35 s .. De berichtgever in Hollandse M ercurius over het jaar 1662, blz. 
132, concludeert, na alles verhaald te hebben : De Religie van Mijn en Dijn heeft noch d 'overhant. 

105) Zie bijv. tegen Maresius: Collegii theol. Wittenb . .... antapologia, Praef. p. 36-39. 
Verg . PRE 3 lIl, S. 745. - Maresius heeft ook een ontwerp van verzoening tusschen de 
Roomschen en de Lutherschen, dat van den keurvorst van Mainz zou zijn uitgegaan en dat 
in 1661 verscheen, besproken; verg. Syll. Disp., I1, 1663, p. 67 s.s .. Verder is nog te noemen 
zijn Disp. theol. continens viri cuiusdam eruditi projectum pacis Christiano-catholicae, etc.; 
verg. l.I., p. 737 s.s .. 

106) Zie over Gesselius: Biogr. Woord. v. Prot. Godg., lIl, blz. 234 v., en N. Ned. Biogr. 
Woord. VI, ko!. 580. De geleerde Remonstrant was bevriend met Voetius. 
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stof handelde en waarin ook Maresius' naam met eere stond vermeld. 107) 

Maresius zond aan Gesselius vervolgens een vriendelijken brief. 108) Er 
zijn echter. zoo verzel}ert hij. onoverkomelijke bezwaren om op de voorstel
len van Gesselius in te gaan. In elk geval zullen de Remonstranten dan moe
ten beginnen met te verklaren. dat zij. behalve ten opzichte van de Dordtsche 
canones. met de Gereformeerden volkomen overeenstemmen. met name ten 
opzichte van de punten. welke hij. Maresius. in zijn missive aan Mellet heeft 
genoemd. Dit durfde hij. gelet op hun geschriften. nauwelijks verwachten. 
Maar ook al mocht dit bezwaar kunnen vervallen. dan zullen toch eerst de 
Gereformeerden en Lutherschen te Utrecht. te Amsterdam en te Leiden aan 
het werk moeten trekken. Eerst daarna zou men ook de Remonstranten en 
de niet Sociniaansch-gezinde Doopsgezinde in dit verband kunnen op
nemen. Veel kans op verwezenlijking van dit plan bestaat er echter niet. hoe 
sympathiek Maresius ook Gesselius' streven gezind is. In elk geval aanvaardt 
hij de aangeboden vriendenhand van harte. 

Of Maresius wel altijd gereed stond. om in de practijk tegenover de Luther
schen dezelfde conciliante houding in te nemen. welke hij in zijn geschriften 
heeft bepleit? Is dit in werkelijkheid wel het geval geweest. dan heeft hij 
toch zijn ambtgenooten naar zijn standpunt niet weten over te halen. Dit 
bleek. toen in 1664 de keurvorst van Brandenburg . 109) door middel van zijn 
gezant in den Haag. bij den Groningschen magistraat aandrang uitoefende 
om aan de Lutherschen aldaar vrije exercitie van hun religie te verleenen. 11'0) 

De syndicus Menso Alting deed hiervan mededeeling aan Maresius. met ver
zoek om in dezen het advies van de theologische hoogleeraren. tezamen met 
dat van Jacobus Alting. te mogen vernemen. 

De Faculteit erkende het recht der overheid om de gevraagde vrijheid te 
verleenen. doch had tegelijk heel wat bezwaren tegen de daadwerkelijke ver
leening er van. 111) Een paar dagen later werd er in den kerkeraad zelfs op 
nog heel wat forscheren toon tegen gesproken. 112) 

107) Het schrijven van Gesselius aan Maresius is. naar het schijnt. niet bewaard gebleven. 
Hetgeen in den tekst staat. heb ik opgemaakt uit Maresius ' antwoord. dat volgt. Het be
doelde tractaat van Gesselius is mij onbekend. 

108 ) Maresius aan Gesselius. 6 Dec. 1662 (Univ.bibl. Amsterdam. III E 3. fol. 110; door 
J. Tideman uitgegeven in Stud. en Bijdr. op 't gebied der Histor. Theol. IV. blz. 267 v.v.). 
Omdat deze brief in de bovenvermelde artikelen niet vermeld wordt. meen ik dat een nieuwe 
uitgave gerechtvaardigd is (zie Bijl. III 12~) 

109) Frederik WilJem. keurvorst van Brandenburg . stemde met het streven van den land
graaf van Hessen in; verg. P . R. E 3, III. S. 745 ; en R. G . G. 2 . Ir. Sp. 79. 

11.0) De Lutherschen genoten alleen in deze provincie geen vrijheid van godsdienstoefe
ning ; de magistraat van Groningen verbood zelfs hun samenkomsten; vandaar talrijke rekwes
ten. welke gesteund werden door den keurvorst van Brandenburg e.a.. om een meer wel
willende houding; verg. J. F. Kramer. De Luth. gem . te Gron. in de 17e eeuw, in Ned. Arch . 
v. Kerkg., N. S . XVI. blz. 280 V.V .. 

11.1) Acta theo/. [ac .• 11 Febr. 1664: dubium autem suggessimus, an expediat istis Luthe
ranis hic degentibus istud indulgere. multis de causis. additis pluribus conditionibus praescri
bendis. siquidem quod peterent. concederetur. Decaan was toen Widmar. Jac. Alting zou 
het schriftelijk advies aan zijn broeder. den syndicus. overhandigen. 

112) Acta Consist .. 14 Febr. 1664. art. 5. De predikanten hadden reeds den 6en Februa ri 
den eersten burgemeester en enkele andere personen bezocht met het ve rzoek dat men het 
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Welk aandeel Maresius ook in deze adviezen moge gehad hebben. vast 
staat dat hij met zijn ideeën omtrent meerdere eenheid tusschen de kerken 
in Nederland weinig ingang heeft gevonden. 113) 

4 ~ Het Amyraldisme. 

Op het tijdstip dat Maresius zich mengde in den strijd over de leerstel~ 
lingen van den Saumurschen theoloog Amyraut. was deze in Frankrijk feite
lijk reeds uitgestreden; de felste tegenstanders hadden elkander de hand der 
verzoening gereikt (16 October 1649). 114) Ook tevoren had hij er wel zijn 
belangstelling aan geschonken. en meer dan eens laten bemerken dat hij 
zich schaarde aan de zijde van mannen als Rivet 115) en Spanhejm. 116) die 
Amyraut krachtig hadden bestreden. 117) Maar opzettelijke verhandelingen 
had hij aan dit onderwerp niet gewijd. 118) 

Toen echter in 1655 de Apologie van Joh. Dallaeus. 11-9) weinig minder 

rekwest zou afwijzen. Deze kerkeraadsvergadering was apart voor dit doel uitgeschreven. 
Burgemeester Louwens verzekerde echter ter vergadering dat de Raad tot geen verandering 
zou overgaan zonder overleg met het consistorie. Pas in 1672 werden de Lutherschen met 
rust gelaten; verg. J. F. Kramer. t.a.p .• blz. 287. 

113) Zie ook A. Tholuck. Das kirchl. Leben des 17ten Ja/uh .• 2te Abth .• S . 232. die opmerkt 
dat zelfs Maresius . .. der polemische Feuerbrand". het colloquium te Kassei begroette met een 
vredesgeschrift. 

114) Verg . H. J. Honders. Rivetus. blz. 107 v.v. (met litteratuurvermelding). Over de ver
zoening: aldaar. blz. 127. Zie ook O. Ritschl. D ogmengeschichte des Protest .• 111. S. 409. 

115) Verg . Maresius aan Rivet. 24 Dec. 1645/3 Jan. 1646 (zie Bijl. 11173) . waar hij zijn 
begeerte uit om meer te hooren omtrent de nieuwe controvers over het peccatum originale. 
Maresius stemde in met de Epistolae apologeticae van Andreas en WiJlem Rivet (zie 
Honders. t.a.p .. blz. 110). waarvan de eerstgenoemde hem een exemplaar had toegezonden; 
verg. Maresius aan Rivet. 16/26 Nov. 1648 (zie Bijl. 11189). Met verlangen zag hij naar 
Rivets Synopsis (zie Honders. t.a.p .• blz. 109) uit; verg . Maresius aan Rivet. 24 Febr. 
st. Jul. 1649 (zie Bijl. III 90). 

116) Maresius heeft. blijkbaar tijdens zijn verblijf in Frankrijk in den zomer van 1647. 
Amyraut van schrijven tegen Spanheim pogen terug te houden; verg. Maresius aan Rivet. 
13/23 Oct. 1647 (zie Bijl. III 85); 22 Jan. 1648 st. Jul. (zie Bijl. III 86). Diens Specimen 
assertionum verscheen echter in Jan. 1648; verg. Honders t.a.p .• blz. 121. Met verbazing 
merkte hij daarna Spanheims traagheid in het beantwoorden van Amyraut op; verg. Maresius 
aan Rivet. 24 Febr. st. Jul. 1649 (zie Bijl. 11190) . 

117) Maresius verheugde zich over de verzoening en zag naar nadere berichten dien
omtrent uit ; hij betreurde het. dat dit niet bij het leven van Spanheim (t 14 Mei 1649) was 
geschied; verg. Maresius aan Rivet. 211 2 Jan. 1650 (zie Bijl. 11192). Daarna daalde echter 
die blijdschap: men had. naar Maresius ' oordeel. meer onderscheid moeten maken tusschen 
de verdedigers van het beproefde standpunt en de .. novatores"; verg. Maresius aan Rivet. 
20 Febr./2 Maart 1650 (zie Bijl. III 93). 

118) In de Praefatio van zijn Synopsis verae catholicaeque doctrinae. 1651. stelde Maresius 
de Salmurienses op één lijn met de Jesuieten. Luth . en Remonstr .. wat hem een vermaning van 
Blondel bezorgde. Had Maresius zich op Molinaeus beroepen. Blondel zeide: Hominem euro 
esse qui plus omnibus indulget aHectui et praejudicio; verg. Epicrisis theol.. 1658. 
p. CXLIX s.s .. En in den tweeden druk van genoemd geschrift (1654) nam hij een disputatie 
op: De praecipuis quibusdam scopulis in quos incidunt gratiae univ. defensores. 

119) Joannis DalIaei. Apologia pro duabus ecclesiarum in Gallia Protestantium sy nodis 
nationalibus. 2 tom .• 1655. Een uitvoerige analyse van den inhoud vindt men bij A. Schweizer. 
Centraldogmen. 11. S . 391 H. 

Maresius 21 
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omvangrijk dan de "Exercitationes" van Spanheim 120) welker bestrijding hij 
beoogde. buiten diens weten te Amsterdam het licht zag. 121) heeft Maresius 
het als zijn taak beschouwd om den arbeid van Rivet en Spanheim. die bei
den gestorven waren. over te nemen. 122) Hij begon daartoe met drie ver
handelingen tegen het eerste deel van Oallaeus' werk op te stellen en uit te 
geven. 123) Wellicht, zoo hoopte hij. zou Oallaeus door het overwegen daar
van tot bezinning geraken. en zou het niet meer noodig zijn om ook op het 
overige gedeelte van het boek in te gaan. 124) In Nederland kon men zich 
volgens Maresius moeilijk stilhouden; want het geschrift van Dallaeus mocht 
Fransche synodes heeten te verdedigen. 125) in werkelijkheid richtte het zich 
tegen de kerken en de Academies in Nederland. 126) waar de Gereformeerde 
theologen steeds de gratia particularis hadden verdedigd. 127) 

Maresius handhaaft ten opzichte van de Schriftuurplaatsen. op welke 
Dallaeus zich had beroepen. op scherpzinnige wijze de orthodoxe opvat
ting. 128) Bovendien oppert hij in de derde verhandeling eenige algemeene 
bezwaren tegen de uitgave van het boek als zoodanig . 129) Reeds het feit. 

120) Verg. Honders. t.a.p., blz. 108, noot 5. De theol. Fac. te Groningen besloot aan 
Spanheim, die door Maresius haar judicium had verzocht, te zenden een "honorificum 
testinlOnium"; verg. Acta theol. tac., 27 Oct. 1646. 

121) Verg . Maresius, Epicrisis the%g., 1658, Prol eg . p. XXIV ss.. Maresius deelt aldaar 
mede, hoe het boek van Dallaeus tot uitgave zou geraakt zijn. Toen hij in 1647 te Parijs 
was, had Dallaeus het hem reeds ter lezing gegeven "sperans me (Sc. Mar.) suum proselytum 
ex illius lectione statim evasurum". Er zijn nog pogingen in het werk gesteld om de 
verschijning van DaIIaeus ' boek te beletten, en wel vanwege de Waalsche synode (April 
1655); verg. Dvre Syn. I, p. 532 S., en vanwege de theol. Fac. te Groningen; verg. Acta theo/. 
tac., 23 April 1655. Voordat de synodes er zich mee bemoeiden, had DaJlaeus zelf reeds ge
probeerd de uitgave te beletten, "ne ea fratribus aliud de his quaestionum apiculis sentientibus 
displiceret, neve ardentiora nonnuIIorum ingenia ad turbas provocaret"; verg. J. Dallaei 
Vindiciae apo/., Praef. p. V, en p. I s .. Het manuscript had 6 jaar aaneen bij hem in de 
studeerkamer gelegen; toen had hij, op dringend verzoek van Blonde!. in 1653 aan dezen een 
afschrift verstrekt, mits deze er voor zou zorgen dat het geschrift niet werd gedrukt; 1.1., 
p. 43 S.S .. 

122) l.I., p. LXXIII S.s .. Ook Maresius' collega's te Groningen drongen er op aan. 
123) Samuelis Maresii È:n:[x{2tatç the%gica et .amica ad quaestiones de gratia et redemp

tione universa/i, 1656; zie mijn lijst, nr 67. Titel en voorrede zijn herdrukt in Epicrisis theolog. , 
1658, Proleg. p. LXXVII s.s .. 

124) Verg. Epicrisis the%g., Proleg. p. LXXV. 
125) Volgens Maresius hadden de synodes van A1ençon (1637) en Charenton (1645) 

Amyrauts opvattingen slechts getolereerd. 
126) Maresius heeft o.a. gedacht aan het optreden der Waalsche synode tegen Morus 

(syn. van Gouda, 1648, art. 21); verg. Maresius aan Rivet, 8/18 Maart 1648 (zie Bijl. 11187). 
Morus leerde dit, volgens Maresius, "ex odio Spanhemij" ; verg. Syst. theol., 1673, p. 373. 

1:27) Verg. Epicrisis theolog., p. LXXXI s .. Vanwege de synode der Waalsche kerken werd 
over deze zaak geschreven aan de synode van Is1e de France (Sept. 1655, Mei 1656); verg. 
Livre Syn. I. p. 536 S., 539. De copie van dit schrijven vindt men in Dvre des Actes A, 
fol. 309s. (Bib/. Wa/l., Leiden); het antwoord der synode van Isle de France (1657), aldaar, 
fol. 322 v O s.s .. Zie ook P. Bayle, Dict. hist. et crit., Il, fol. 236 (L). 

128) Zie J. DaIIaei Vindiciae ap%giae, Praef. p . VI: a quibus (Sc. Spanhemii thesibus) 
tota haec disputatio velut a suo fonte profluxit. 

1:20) l.I., p. 130 s.s .. In deze derde disputatie heeft Maresius, toen zij gezamenlijk met de 
beide vorige gebundeld het licht zag, heel wat wijzigingen aangebracht. Dit meen ik althans 
te mogen opmaken uit de opmerkingen van Dallaeus, aan wien blijkbaar de disputaties direct 
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dat deze door een vijand der Dordtsche canones, namelijk door Curcellaeus, 
is bezorgd, en dat Blondel er een voorrede in heeft geplaatst, de man die be~ 
weerd heeft dat de Dordtsche synode met haar besluiten veel te ver is ge~ 
gaan, 130) zegt immers genoeg. 131) Dallaeus en diens medestanders zijn wel 
geen ketters, maar zij naderen toch heel dicht het Remonstrantsche gevoelen. Wat 
zij leeren, is veel erger dan wat de supralapsariërs beweren , welke hij gaarne 
als broeders wil erkennen. Is het niet te betreuren dat juist nu de Janse~ 
nisten de leer der genade gaan belijden, een deel der Gereformeerden tot de 
beschouwing der J esuieten schijnen terug te vallen? De voorstanders van 
deze nieuwe "hypothesen" mogen meenen, dat zij hierdoor de Lutherschen 
gemakkelijker voor zich zullen winnen, in werkelijkheid is dit een groote 
vergissing. Ook is het niet in orde, dat deze Apologie eerst na Spanheims' 
dood het licht heeft gezien. Geen persoonlijke redenen, zoo besluit Maresius 
zijn inleiding, hebben hem dit geschrift ingegeven, 132) doch hij handelt 
alleen uit liefde zoowel voor de waarheid als voor zijn vaderland. 133) 

Dallaeus verdedigde zich in zijn uitvoerige "Vindiciae", welk geschrift in 
1657 te Amsterdam verscheen. 1314) Maresius meende achter deze uitgave 
weer allerlei persoonlijke motieven te mogen zoeken. 135) Zoo zette hij, daar~ 

werden toegezonden en die daarna een exemplaar van het gebundelde werk ontving; verg. 
J. Oallaei Vindiciae apologiae, Praef. p. I, en p. 348. 

130) Maresius had dit Blondel te Amsterdam zelf hooren zeggen. Blonde! is 6 April 1655 
gestorven; en het was kort na zijn dood, dat Maresius een exemplaar van Oallaeus' werk 
ontving; verg. l.l., p. LXXIII. 

131) Maresius. door wien Blonde! wordt genoemd: Photius ille nostri saeculi et omnis 
antiquitatis quoad vixit f31f3ÀW{)i;;(,1J lft~xor;J beweert dat deze handelwijze zijn naam 
in de achting heeft doen dalen; verg. I.L p. 141. Ook hemzelf. die met Blondel bevriend was 
en er het zijne toe had bijgedragen dat Blondel naar Nederland werd beroepen. speet het; 
l.I. , p. 143. Zie ook MaresilIs aan Rivet, 20 Febr./2 Maart 1650 (zie Bijl. 111 93). Blonde! 
zou gehandeld hebben "ex ve teri rancorc adversus Molinaeum; verg. Syst. theoL 1673. 
p.373. 

1 32) l .I., p. 143 s .. Oallaeus heeft hij steeds geëerd " ut summum et inti mum ex amicis." 
wiens "sacra facundia" en "profunda eruditio" zijn bewondering wekten. Zie ook T heol. 
elencht., 11. 1648. p . 980: amicus noster summus. Juist vanwege deze vriendschap was de 
bestrijding door Maresius aan Oallaeus zooveel te bitterder. verg. diens Vindiciae apologiae, 
p. 2. 

133) In de astronomie. zegt Maresius. kan men hypothesen gebruiken; doch wat de theologie 
aangaat: nullae hypotheses su nt assumendae quae per se non stent firmissimo talo ex in1motis 
Scripturae et Veritatis principiis; verg. I.l.. p. 146. Ook in Zwitserland was men ontevreden 
over de verschijning van Oallaeus' boek; verg. Schweizer. Centraldogmen 11, S. 457 U .. 

134) Joannis Oallaei Vindicia e apologiae . ... adverslIs Epicritam gratiam Dei lIniversalem 
oppllgnantem. Met den naam .. Epicrita" betitelt Oallaeus in dit werk steeds Maresius; verg. 
aldaar, p. 3. De uitgever kondigde het boek aan in de "Novellae publicae" van Abr. Cas te
lenius, 4 Aug. 1657. als tegen Maresius gericht; verg. Epicrisis theolog. , 1658. p. XV. 
In de voorrede stond Oallaeus tevens te woord Ludov. Molinaeus. prof in de geschiedenis 
te Oxford. welke hem had aangevallen op zulke wijze ... ut bacchanti homini multo sit similior 
quam de rebus divinis aut humanis disputanti"; verg. aldaar, p. X . Zie ook MaresilIs aan 
leanZollicofter, 27 Nov.17 Dec. 1656 (zie Bijl. III 107). Een breed excerpt uit Oallaeus'werk 
is te vinden bij Schweizer. Centraldogmen 11, S. 425 H. 

"l35) Verg. Epicrisis theolog. , p. LXXXVII s.s. Oallaeus zou geen tegenspraak kunnen 
verdragen; en hij zou zich in zijn streven door Maresius gedwarsboomd gevoelen. Maresius 
steunde bij zijn beweringen op klachten. welke door zekeren Os Fauquembergius. te Sedan 
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toe mede aangespoord door zijn vrienden. 136) de bestrijding van Oallaeus ' 
Apologie voort. De disputaties. welke over dit onderwerp handelden . gaf 
hij vervolgens. tezamen met de drie vorige. in 1658 uit. nog vermeerderd 
met een lange reeks opmerkingen tegen Dallaeus' "Vindiciae". 137) Maresius 
meent dat Dallaeus heel dicht tot het gevoelen der Remonstranten is ge
naderd: beide opvattingen gelijken op elkaar als het eene op het andere 
ei. 138) Dalleaus. zoo houdt Maresius in zijn belangrijke Prolegomena aan 
dezen voor. mag wel bedenken. dat zijn boek door de Remonstranten en de 
Socinianen met vreugde is ingehaald; zelf heeft hij dit misschien niet aldus 
bedoeld. maar dat is toch in werkelijkheid de vrucht van zijn schrijven ge
weest. In Nederland wordt er nauwlettend op toegezien. wie uit de Fransche 
kerken naar hier overkomen. Overal koestert men met het oog op die nieuwig
heden verdenking tegen de Franschen. hetgeen hij ten zeerste betreurt. Laat 
men toch het orthodoxe gevoelen handhaven; want met de waarheid valt niet 
te transigeeren. 139) Met een plechtige verklaring voor God en voor de 
kerken 1410) besluit Maresius: zijn strijd geldt de valsche hypothesen. die 
door Dallaeus worden voorgestaan. zonder dat hij ze daarom als absoluut 
intolerabel wil beschouwen; 141) en voorts is hij bereid om heel deze kwestie 
aan het oordeel der eerstvolgende nationale synode in Frankrijk te onder
werpen. 142) 

Dit sprak Maresius uit blijkbaar in de vaste overtuiging. dat een even
tueele synode een voor hem gunstige beslissing zou nemen. In de beide pro
vinciale synodes van Isle-de-France en van Anjou hadden wel de verdedigers 
van het universalisme de overhand. doch overal elders waren de orthodoxen 
het sterkste. Men kon vast en zeker een omkeer verwachten . indien . door 
Gods goedheid. voor die arme kerken in Frankrijk weer de deur eener nationale 

eens Maresius' leerling. hem waren overgebriefd . D eze predikant van SenIis was echter verre 
van onberispelijk; verg. Aymon. Syn. N at., 11 . p . 771 S .. 

136) Verg. Maresius aan Joh . Buxtor{, 411 4 Jan. 1657 (zie Bijl. 111 109). Z elf had Maresius 
den strijd liever .. pacis causa" gestaakt. Zie ook Maresius aan Joh. Zwinger, 7/17 Oct. 1658 
(zie Bijl. 111113) : coactus fui . 

137) Epicrisis theologic8 ad quaestiones de gratia et redemptione universali. Pars 
àvaaxevaaux~, constans exercitationibus decem, etc.; zie mijn lijst, nr 79. Maresius was. 
voordat de Vindiciae verschenen. reeds met de bestrijding voortgegaan; want tijdens het 
schrijven der zevende verhandeling ontving hij een exemplaar van Dallaeus' geschrift. "in 
quibus (sc. Vindicüs) plurima reperio documenta anirni prae ter jus et fas in me concitati. quia 
veritas odium parit"; verg. l.l., p. 359. 

138) Zoo heet het ten opzichte van de kwestie. voor wie Christus gestorven is: Est autem 
ita no tori us syncretismus V. R. cum Remonstrantibus in hac causa. ut diligens lector qui 
voluerit eonferre totam ha ne Apologiam doctissimi Dallaei cum scriptis antisynodicis Remon
strantium .... facile sit deprehensurus. ovum ovo non esse similius. adeo ut omnia sua tela 
ex illo armamentario V. R. deprompserit. et omnia sua effugia. ûlinc sit mutuatus; verg . l.I., 
p.492. 

139) l.I., p. CXVII S.S .. 

140) Zijn geschrift heeft Maresius opgedragen aan alle Gereformeerde Kerken. met name 
aan die in Frankrijk. 

141) Zie voor een dergelijk standpunt van Rivet tegenover Amyraut: H . J. Honders. t .a.p .. 
blz. 123. 

142) l.l., p. CXLI s .. 
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synode werd geopend . Er bestond zelfs grond voor het vermoeden , dat de 
tegenpartij de samenroeping der synode trachtte te vertragen. Aldus betoogde 
Maresius in een missive , welke hij richtte aan de Waalsche synode te Vlis~ 
singen (1658). 143 ) 

Dit schrijven diende ter begeleiding van eeIl boek, 144) voor welks uit
gave Maresius, op verzoek van een ongenoemden auteur uit La Rochelle, had 
zorg gedragen. 145) Zelf had hij er een voorbericht in geplaatst, waarin hij 
de " Actes authentiques des eglises reformées" van David Blondel 146 ) be~ 
streed. Het was de begeerte van den auteur dat dit boek, evenals BlondeIs 
geschrift , aan de Waalsche kerken zou worden opgedragen. 14'7) Daarom 
verzocht Maresius , uit zijn naam, de synode dat zij deze opdracht wilde aan
vaarden. Hij twij felde niet, of de synode, aan welke de handhaving der zuivere 
leer zoo ter harte ging , zou dit goedkeuren . Want had dat boek van Blondel 
niet de Dordtsche canones in discrediet gebracht, en werden de Remon
stranten daardoor feitelijk niet gerehabiliteerd? De vergadering te Vlissingen 
heeft echter in de zaak een ander inzicht gehad. Zij vond geen gelegenheid 
om van het boek voldoende kennis te nemen en volstond met Maresius voor 
de toezending er van dank te brengen. 148 ) 

Ook Maresius ' voorspelling ten aanzien van wat de synode in Frankrijk 
zou besluiten, werd niet verwezenlijkt. Voordat deze samenkwam, waren hij 
en Dallaeus reeds weer verzoend. Baylle heeft gelijk: hun twist liep wel even 
warm, doch lang van duur was hij niet. 149) Toen Maresius, gedurende den 
zomer van 1659, in Frankrijk vertoefde, 1(0) werd door tusschenkomst van 
de hertogin de la Trémoïlle in het Hotel de Turenne te Parijs de verzoening tot 
stand gebracht. 1.51) Zij raakte uitsluitend de personalia , vertelt Maresius. 

143) M aresius aan de synode van Vlissingen, 10/20 Aug. 1658 (zie Bijl. 111 112) . 
144) Considerations libres et charitables sur les A ctes pretendus Authentiques du Sr Blonde!, 

1658. Z ie mijn lijst, nr 83. Het is mij niet gelukt een exemplaar van dit werk in handen te 
krijgen. 

]45) De auteur was Jacques Gau(J)tier, die aan de kerken der provincie Xaintonge ge
wichtige diensten heeft bewezen. Zie G. Keizer, Fr. Turretini, p. 322, n. I. 

14(;) Actes authentiques des Eglises re[ormees . ... touchant la paix et charité fraternell f', 
par David Blonde!, 1655 . In de discussie tusschen M aresius en Dallaeus vervulde dit geschrift 
een belangrijke rol. Verg. Maresius, Epicrisis theolog., p . 368: sub quo titulo voluit (sc. 
Blondellus) ut maiorem authoritatem conciliare Apologiae D allaeanae, cuius editioni cum 
Curcellaeo Remonstranto-Sociniano obstetricabatur, et vi am praestruere eversioni decretorum 
synodi Dordracenae. 

147) Blondel had zijn geschrift opgedragen aan de Waalsche synode, welke den 14den 
April 1655 te Amsterdam zou bijeenkomen; in de opdracht is echter de ruimte voor opgave 
van den datum blank gelaten, doordat Blondel toen is overleden. Zie boven, blz. 323. 
noot 130. 

148) Dvre Syn. I. p. 559. Er was slechts één exemplaar aanwezig. Ter synode van Nij
megen (Sept. 1659) kwam een schrijven in van Gautier zelf met verzoek om approbatie. 
welk verzoek werd afgeslagen; verg . l.c" p. 568. H et boek bevatte grootendeels persoonlijke 
kwesties; ook wilde men zich in de zaken der Fransche kerken niet mengen. 

149) V erg . P . Bayle. Dief. hist. et crit., 111. fol. 325. 
150) .. Accinctus ad iter in patriam. 2112 Junii 1659" schreef hij het Woord vooraf van zijn 

Videntes sive diss. theol. de prophetia et prophetis. Den 30sten September was hij te Gro
ningen terug ; verg . A cta theol. [ac., 30 Sept. 1659. 

151) Verg. Epicrisis theolog., 1661. Dedicatio. p. 111 : interventu Celsissimae P rincipis, ac 
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De zakelijke kwestie kwam vervolgens op de nationale synode van Loudun, 
welke den lOden November 1659 haar zittingen begon, aan de orde. 152) 

Uit verscheidene provincies waren klachten ter tafel over het feit dat Daillé 
en Amyraut de besluiten van Alençon en Charenton zouden overtreden 
hebben. 153) Ook Maresius had een brief ingestuurd. 154) Dit schrijven 
bleef echter van het agendum geweerd . 155 ) En wat de kwestie zelf betrof. de 
vergadering kwam, na rijpe overweging , tot het eenstemmig besluit om alles 
te vergeten. 156 ) De besluiten van Alençon en Charenton werden bevestigd; 
en aan alle predikanten en professoren werd, onder bedreiging van de streng
ste censuren, alle schrijven over het bedoelde onderwerp beslist verboden. 157) 

Maresius verkeerde aanvankelijk in de meening , dat de goede zaak te 
Loudun had getriumfeerd. 158) Hij vergat echter dat de synode onder 
de dwalingen der Remonstranten, welke veroordeeld werden, niet de op
vattingen van Amyraut had opgenomen. 

Het verhaal van deze dingen heeft Maresius gedaan in de opdracht van 
een nieuw werk, dat hij in 1661 , nogmaals over hetzelfde onderwerp , uit
gaf. 159) Hij verdedigde hierin zijn eigen standpunt inzake de door Dallaeus 

Virginis, non minus pieta te, prudentia et omnigena virtute, quam natalium splendore. con
spicuae. Dominae Buillioneae. magni et inclyti Turenii sororis germanae. Beide mannen 
vergaven elkaar wederkeerig de aangedane beleedigingen. terwijl l\laresius zich het recht 
voorbehield om de W aarheid in dezen te blijven verdedigen tegen allen ; verg . D efensio 
fidei cathoL 1662, p. 10: en Hydra Socin. lIl. 1662. p. XXIII. Beiden omhelsden elkander 
broederlijk; verg. P . Bayle. Dict . hist. et crit" Il. fol. 236 (K) . 

152 ) D a illé werd met meerderheid van stemmen tot moderateur gekozen . terwijl Jacques de 
Brissac secretaris werd; verg. Aymon. Syn. Nat .• Il. p. 713. Ten onrechte noemt H . J. 
Honders. t.a.p .• blz. 127, noot 4. Blondel als secretaris! 

153) Aymon. Syn. Nat .• Il. p . 778. 
154) Verg. Epicrisis theol., 1661. p. lIL In dezen brief heeft Maresius ook zijn schorsing. 

welke indertijd door de synode van Isle-de-France was uitgesproken. ter sprake gebracht; 
verg . Defensio lidei cathol., 1662. Praef. p. XlV. 

155) Dit gebeurde ingevolge een verbod des konings. waarvan de commissaris o.m. in 
dezer voege mededeeling deed: C'est pourquoi Jai Ordre de prendre garde diligemment. que 
vous ne receviés point de lettres des etrangers et n'entreteniés aucune correspondance avec 
eux. de quelque maniere. ni pour quelque raison. ou afaire que ce puisse être; verg. Aymon. 
l.c .• p . 721. Zie ook Epicrisis theol .• 1661 . p. III s .• alwaar Maresius dit op de debetzijde van 
den praeses zet: Qua ratione factum ut etiam Maresius. licet gente Gallus, nec male meritus 
apud exteros. praefiscine dixerinl. de sua patria. peregrinis et exteris accenseretur Julioduni, 
eiusque epistola ad Synodum nationalem. quod scapham scapham diceret, supprimeretur; nec 
tarnen . quod justitiae fuisset. ad ipsum remitteretur. 

156 ) Aymon. l.c .• p. 778: Que tout ce qui s'étoit passé sur ce suj et jusqu 'à ce jour. seroit 
enseveli dans Ie tombeau d'un profond et saint oubli. Daillé en Amyrant werden opgewekt 
om hun rijke gaven te blijven geven tot opbouw der kerk en tot eere Gods. Maresius stelt 
het voor. als zou Daillé amnestie hebben verkregen niet alleen door de verklaring dat de 
ApoLog ia buiten zijn voorkennis was uitgegeven. maar ook door de uitgave van zijn Vindiciae 
eenvoudig te verzwijgen en door het achterhouden van Maresius' brief. 

157) Aymon. l.c.. p. 778 s.: soit en écrivant contre ceux qui étoient nés dans ce Roiaume. 
ou contre ceux qui étoient d 'un Pais étranger. 

158 ) V erg. Epicrisis theoL .• 1661. p . IV s .. H et oordeel in Zwitserland was minder gunstig; 
verg. Schweizer. Centraldogmen. Il . S. 458 f.. Spoedig is Maresius dan ook op dit gunstig 
oordeel teruggekomen; verg . D efensio fidei cathol., 1662. p. 318 S .. 

159) Epicrisis theologica ad quaestiones de gratia et redemptione universali. Pars 
xarao'XlOvaOltX1j , 1661. zie mijn lijst. nr 94. Vaak wordt dit geschrift. tengevolge van 
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opgeworpen kwesties, ' en vulde dus zijn vorige geschrift, dat een meer anti~ 
thetisch karakter had gedragen, aan. 160) Maresius houdt er zich van over
tuigd dat hij door deze uitgave met wat te Loudun is besloten, niet in strijd 
komt. Het zal hem trouwens zeker nog eerder vergund zijn het orthodoxe 
gevoelen te verdedigen dan dat Amyraut voortgaat met het publiceeren zijner 
afwijkende opvattingen. En deze verkondigt, behalve ten opzichte van de 
leer der genade, nog andere afwijkin~en. 161) Maar hierover zal hij geen 
kwestie maken; want hij gevoelt hooge achting voor Amyraut. 162) Het twist~ 
geschrijf is hij moe; hij gaat zich thans tot rustiger arbeid zetten. 163) 

Nog éénmaal heeft hij echter aanleiding gevonden om over dit onderwerp 
te schrijven. Het was, toen te Genève de professoren Philippe Mestrezat en 
Louis Tronchin, die een mildere houding tegenover de Saumursche theologie 
innamen, de overheid naar hun zijde hadden weten over te halen. Dit streven 
ontmoette bij de overige predikanten ernstig en tegenstand. 164) Zij hebben 
daarbij steun ontvangen van Maresius, die den 28sten October 1669 een 
missive over deze zaak zond aan de V énérable Compagnie. 165) Inderdaad 

onvolledige bibliographische opgaven, met dat uit 1658 verward (zoo bijv. France Protest. 2. 

V, col. 329). De correctie is tekortgekomen, doordat de uitgever het werk vóór de aanstaande 
Frankfortsche markt wilde gereed hebben. Zie Maresius aan J. Buxtorf. 25 Juli st. loci 1660 
(zie Bijl. III 115), en 29 Aug. st. loci 1662 (zie Bijl. III 121). 

160) Maresius heeft in dit boek ook den tekst van een geschrift, dat in 1660 te KasseI was 
verschenen, vermeerderd met aanteekeningen van zijn eigen hand, opgenomen. Hij laat den 
naam van den auteur weg; en meent dat diens opvattingen verder gaan dan het standpunt 
van Daillé c.s.; verg. l.I., p. 154. De titel van bedoeld geschrift luidt aldus: Exercitatio de 
sufficientia et efficacia mortis Christi à reverendo. clarissimo et doctissimo vico, Dn. N.N .. 
S.S. Theologiae in il/ustrissima et ce/eberrima Academia ecclesiae reformatae in Gal/ia apud 
N.N. pcofessore. certis aphorismis ad amicam efflagitationem contexta. et manuscripta ex 
Gallia Cassellas transmissa 8. Martii anno 1659. Quá tota ista doctrina orthodoxe. accurate, 
placide ac pie discutitur, ut mens pia. si modo aitercandi studium absit. [aciie exemptis 
scrupulis. inturbata quiescere queat. Cassellis juris publicis facta. Typis Salomonis Schaduwitz. 
impensis 'ohannis Schutzen. anno 1660; verg. l.I .• p. 152; zie ook Dedicatio, p. XIV. 

161) l.I .. p. VII. Amyraut ontzegt aan Adam de justitia originalis; en hij ontkent dat onder 
den slang in het paradijs een dier moet worden verstaan. Zie ook Maresius, Syst. theolog .• 
1673, p. 256. 

162) l.I .. p. X. Est enim eloquio promptus, stylo facundus, Theologus subtilis, Orator et 
Concionator eximius, Disputator acutus, Philologus insignis, Philosophus non e trivio. Zie 
echter ook Defensio fidei cathol.. 1662, p. 319 s .. 

1(3 ) l.I .• p. XV s .. Maresius heeft ook daarna Placaeus, die tegen hem schreeF. niet be
streden; verg. Maresius aan J. H . H eidegger. 5/15 Febr. 1663 (zie Bijl. III 124) . 

1 64) Verg . Schweizer, Centraldogmen II. S. 467 f.. 
1 65 ) Maresius aan de Vén . Comp., 18/28 Oct. 1669 (zie Bijl. III 136). Zie boven. blz. 44 

(nr 17) , en G. Keizer, Fr. Turretini, p. 141 s. Wat Keizer niet bekend was, hoe Maresius 
namelijk zijn inlichtingen had verkregen, kan ik mededeelen uit een aanteekening op de 
copie van Maresius' brief in de Univ. bibl. te Amsterdam. Deze aanteekening, met andere 
hand da n die van den copiist geschreven, luidt aldus: Mr Elzevier ayant envoyé en commis
sion des Bibles de Desmarets à M. Burlamachi à Genève, Mr Burlamachi luy répondit qu'û 
se trouvoit peu de personnes qui voulussent faire une si grande dépense pour une BibIe, 
mais qu'il y a voit a Geneve divers Ministres qui en (voudraient?) debiter plusieurs exemplaires si 
Mr Desmare ts envoit une Iettre à la V . C. contre les nouveautez de la Grace Universelle. 
Mr Elzevier ne manqua pas de (demander) M. Desmarets d'écrire pour cela, et Mr Desmarets 
qui ne demandoit pas mieux que de se meIer dune querelIe Theologique pour laquelle il avoit 
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heeft zijn schrijven er blijkbaar mede toe bijgedragen, om de lijnen te Genève 
weer wat scherper te trekken. 166) 

Maresius heeft de gevaren der Saumursche theologie gezien, en om deze 
reden niet geschroomd zijn Fransche vrienden te bestrijden, terwijl hij zich 
plaatste aan de zijde van Rivet en Spanheim. 167) Later heeft hij echter uit 
persoonlijke motieven den strijdbijl begraven en eigen rust verkozen boven 
den strijd voor wat hem toch als de waarheid gold. 168) 

5 - Het Prae-adamitisme. 

In 1655 verscheen, zonder vermelding van auteur of uitgever, het gerucht
makende werk: Praeadamitae, waarin de voorstelling werd gegeven, dat er 
reeds vóór Adam menschen zouden hebben bestaan. 169) 

Een paar jaar tevoren had Maresius er reeds van vernomen, toen het werk 
als manuscript de rondte deed. Van den titel was hij toen erg geschrokken, en 
hij oordeelde dat de auteur bezield moest zijn met éénzelfden geest als de 
goddelooze schrijver van het boek "De tribus impostoribus". 170) Dat het van 
Salmasius afkomstig zou zijn, gelijk vermoed werd, had hij reeds toen met 
kracht tegengesproken. Na zijn publieke uitgave er van 171) heeft hij, na eenige 
aarzeling, tegen het boek een krachtige weerlegging geschreven. 172) Wel was 
het boek terstond door de Generale Staten gesupprimeerd, 173) maar daar-

déja écrit contre M. DailJe, ne manqua point d'ecrire là dessus. Ik zie geen grond om aan 
deze mededeeling te twijfelen. 

166) Verg. Schweizer, a.a. 0., S. 481. Vóór dien tijd was de Raad feitelijk reeds weer 
op zijn houding teruggekomen. Zie ook Maresius, Syst. theo/og., 1673, p. 373: meä etiam 
qualicunque opelJä. - Omstreeks dezen tijd verzekerde Maresius: Universalismus nullos in 
nostro Belgio patronos habet .... ; verg. MaresiU1i aan Joh. Zwinger, 27 Nov.!7 Dec. 1669 
(zie Bijl. III 137). 

167) Het moeten vooral de leerlingen van Maresius te Zürich geweest zijn, die geijverd 
hebben voor een breedere Formula consensus; verg. Schweizer, a.a . 0 ., S. 477 H.; G. Keizer, 
l.c., p. 150 s. Het is mij echter niet gebleken dat Maresius directen invloed bij den voorberei
denden arbeid voor de opstelling der Formula heeft uitgeoefend. 

168) De bedoelde motieven waren zijn vriendschap met Amyraut en de begeerte om zich 
aan anderen arbeid te kunnen zetten, waartoe vooral de bewerking der Fransche Bijbeluitgave 
van 1669 bij Elzevier heeft behoord; verg. Epicrisis the%g., 1661, p. XV. 

169) Praeadamitae sive Exercitatio super versibus 12, 13 et 14 capitis quinti Epistolae 
D . Pau/i ad Romanos. Quibus inducuntur primi homines ante Adamum conditio Zie Dr H. 
Bavinck Geref. Dogm. 2 Il, blz. 559; alwaar eenige litteratuur wordt opgegeven. Voorts 
Van der Aa, Biogr. Woord., XII, blz. 208; en Knuttel, Verboden boeken, blz. 93. 

170) Zie R.G.G.2, lIl, Sp. 206. 
171) Verg. J. I. Doedes, Vijf drukken van Is. de la Peyère's Praeadamitae, uit het jaar 

1655; in Stud. en Bijdr. IV, blz. 238 V.V .. 

172) Refutatio fabulae prae-adamiticae, 1656; zie mijn lijst, nr 68. Zie voor het gezegde in 
den tekst l.I. , p. I. Maresius hoorde er van door een landgenoot, "qui hac transiens in comitatu 
legati GaJlici ex Septentrione redeuntis, pro sua humanitate, me invisere dignatus fuerat." 
Hij kreeg een exemplaar van het boek toegezonden van zijn neef. Joh. Le Long, predi
kant te Middelburg, die op bestrijding er van aandrong. Maresius aarzelde, omdat het boek 
hem meer verachting dan beantwoording waardig scheen. Tóen het boek echter herdrukt werd en 
vertaald (! de eerste bekende vertaling is uit 1661), besloot hij echter het verzoek in te 
willigen. Ik citeer naar de eerste editie van Maresius' geschrift. 

173) De resolutie der Staten-Generaal. 26 Nov. 1655; l.I., p. XLI s.s. Maresius achtte het 
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naast moest men ook met argumenten werken. om te voorkomen zoowel dat 
1ibertinistisch-gezinde geesten er het oor aan zouden leen en als dat men die 
vreemde leerstellingen op rekening der Gereformeerden ging plaatsen. 

Omtrent den auteur. wiens naam hij met opzet onvermeld laat . weet Mare
sius te vertellen. dat hij wel niet ongeleerd is. doch dat hij de Hebreeuwsche 
en de Grieksche taal niet kent. 174) Hij constateert bij den schrijver gemis 
aan logica. voorts heel een reeks van kettersche gevoelens. en de onheilige 
geestesgesteldheid om alle fundamenten der Christelijke religie omver te 
werpen. 175) 

In 7 hoofdstukken vat Maresius zijn bestrijding van de la Peyrère samen. 
waarin hij aantoont dat Adam als stamvader van heel het menschelijk geslacht 
moet beschouwd worden; dat Genesis 2 niet over een andere schepping des 
menschen spreekt dan het eerste hoofdstuk dit doet ; dat de geschiedenis der 
wereld niet reeds vele eeuwen vóór Adam is begonnen; dat de schrijver zich 
ten onrech te beroept op Rom. 5 : 12-14 ; dat op het bestreden standpunt 
Adams zonde nooit aan de andere menschen kon toegerekend zijn; dat uit 
de onderscheiding . welke de Schrift maakt tusschen de Joden en de heidenen. 
niet behoeft te volgen. dat dezen niet uit Adam zouden .gesproten zijn; en ten
slotte dat de zondvloed ten tijde van Noach een algemeen karakter moet ge
dragen hebben en niet tot het J oodsche land is beperkt gebleven . 176) 

De grond fout van den voorstander van het Prae-adamitisme vindt Maresius 
in zijn geringschatting van de Heilige Schrift. 177) Daarom verdedigt hij in 
zijn voorrede opzettelijk de avrh:vûa der Schrift. De la Peyrère. zoo betoogt 

noodig op te merken. dat dit verbod was geschied vooral op aandrang van de provincie 
Utrecht en niet van den voorzitter J. Schulenborch, den afg evaardigde van Stad en Lande. 
"ne crederer ex occulto aliquid contulisse i11i proscriptioni"; verg. 1.1., p . III. Knuttel. t.a.p .• 
blz. 93. stelt de resolutie der Staten-Generaa l op la F ebr. 1656. 

1 H) Bijzonderheden omtrent den auteur kan Maresius, behalve uit Frankrijk . ook van zijn 
vriend David de Willem vernomen hebben, gelijk dit ook het geval is geweest met Ant. 
Hulsius uit Breda. die zijn tegengeschrift heeft opgedragen aan genoemden D e WiIlem: 
quod per te primum. . hominis cum quo ago. quemque coram ad sanam men tem reducere 
conatus es, nomen. institutum et liber mihi innotuerit; verg. diens Non-f!ns praeadamiticum. 
1656. 

175) l.I .• p. V s .. D e bewering. als zou de la Peyrère voor zijn gevoelens steun hebben 
gevonden bij de predikanten van Parijs. weerlegt Maresius door de aanhaling uit een brief 
van één hunner, van Jean Mestrezat, aan hem: II n 'y a aucun de nous qui ne Ie desteste .... 
Je prie Dieu qu 'iJ benisse vostre labeur contre cette impieté et qu'iJ vous conserve longues 
années à son Eglise avec toute prosperité, vos labeurs estans si utiles à J'advancement de 
son regne et à Ie defense de la verité; verg. l.I., p. XXXVIII s .. Later is de schrijver tot de 
Roomsche kerk overgegaan, alwaar men hem vriendelijk heeft begroet " paree que prosterné 
à ses pieds i! renonçoit à Ia communion des Reformés, en laquelle il ne pouvoit être souffert 
à cause de ses opinions extravagantes et de son livre pernicieux; verg . R,eponse somm. au 
livre de R,ichelieu, 1664, Préf. p. VIII. 

176) l.I .• p. 223s.s .. Maresius deelt mee dat hij bij Andreas Colvius, die een vermaarde 
bibliotheek bezat. gezien had een manuscript van M ylius (bedoeld zal zijn Cornelis van der 
M yle. de geleerde diplomaat. die in 1642 is overleden) "quo satagebat rationibus ex Geogra
phia et Sphaerica disciplina desumptis probare. quasdam Indiae partes. et si bene recordor 
nominatim tractum Sinensem. non sensisse Diluvium. adeoque isthic perrennasse nonnullos 
ex Caini progenie ... 

177) 1.1., p. VII. 

/ 
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hij, huldigt ten opzichte der Heilige Schrift een dualistische beschouwing . 178) 

Volgens hem zouden er in de Schrift duistere, verwarde, en gebrekkige zaken 
staan , terwijl herhalingen, weglatingen, verkeerde plaatsingen van den tekst 
en zelfs tegenstrijdigheden talloos zouden zijn. Maar bij een dergelijke op
vatting moet heel de Christelijke religie vallen, want men mist dan elke norm 
der waarheid. 179) Het gaat toch niet aan, om als er zich ergens in de 
Schrift moeilijkheden voordoen, terstond die gedeelten weg te snijden. Een 
dergelijke houding past niet bij de bescheidenheid en bij den eerbied, welke 
door Augustinus terecht zijn aangeprezen. De gansche Schrift moet als theo
pneust worden aanvaard. Dit geldt ook ten aanzien van den Pentateuch, 
welke door Mozes is opgesteld, al is het daarom niet uitgesloten dat er later 
invoegingen hebben plaats gehad. Maar ook deze latere gedeelten zijn in dat 
geval toch door een theopneust schrijver toegevoegd. Men moet niet, gelijk 
de Socinianen doen, aan tegenstrijdige gedeelten in de Heilige Schrift de 
Goddelijke autoriteit ontzeggen; maar het is de roeping van een Christen, 
dat hij zich terdege inspant om die moeilijkheden tot oplossing te brengen, 180) 

Die man, concludeert Maresius eindelijk, toont zich beter bedreven in het 
verdraaien dan in het uitleggen der Schrift. 181 ) 

Maresius liet er zich gaarne op voorstaan, de zaak der orthodoxie tegen 
de Praeadamieten gehandhaafd te hebben en de eerste geweest te zijn die een 
bestrijding in het licht had gegeven . 182) 

6 - Nieuwe profeten. 
Onder de benaming van "nieuwe profeten" vat ik hier een groep personen 

samen, welke Hylkema als " reformateurs" heeft getypeerd. 183) Tegenover 
sommigen hunner heeft Maresius in den loop der jaren positie gekozen. 

In 1646 heeft hij dit gedaan tegenover Adam Boreel. wiens anoniem ge
schrift: "Ad legem et testimonium", hem toen in handen was gekomen, 184) 

Bij de eerste kennismaking wist hij eigenlijk niet, met wat voor auteur hij te 

178) l .I. , p. VIII. Wat op de zaligheid betrekking heeft, zou dUidelijk zijn, maar van de 
overige dingen heet het: tantä incuriä et tanta caligine scripta fuisse, ut nihil plerumque intri
catius, nihil obscurius legi possit. 

179) l.I ., p. XI: quae sane in Spiritus S. amanuenses et eorum scripta, nobis divinitus 
commendata in norrnam infallibilem et canonem indeclinabilem veritatis, citra enorme crimen 
jactari non possunt. . . . .. At nisi toti Scripturae et singulis eius partibus sua constet divina 
authoritas, nullus dabitur certus character ex quo credenda à rejiciendis, salutaria à noxiis, 
dignoscantur. 

180) l.l., p. XXXIV: illa potius sacram exigunt industriam quä queant conciliari. 
181) Zie Maresius aan Joh. Buxtorf, 4/14 Jan. 1657 (zie Bijl. III 109). - Of Isaac de La 

Peyrère een verdediging tegen Maresius heeft uitgegeven, is mij niet bekend. Wel zijn mij 
twee manuscripten van hem bekend, waarvan het eene zich bevindt in het Musée Condé à 
Chanti/ly; Manuscrit nr 193: Réponse aux ca/omnies de D es Marais, ministre de Groningue; 
en het andere in bezit is van de Bib/. publ. de Dó/e, Man. nr 107: Réponse de La Peyrère, 
aux calomnies de Des Marais, ministre à Groningue. Geen van beide heb ik gezien. 

182) Verg. Joanna papissa, 1658, p. 342; Epicrisis theol., 1661. p. XI; Chiliasmus enervatus, 
1664, p. 25. 

183) C. B. Hylkema, Reformateurs, 2 stukken, 1900/'02. 
184) D e volledige titel van dit geschrift (1645) is te vinden in Biogr. Woord. v. Prot. 

Godg., I. blz. 500. Zie verder W. Goeters, Vorbereitung des Pietismus, S. 50; Dr J. Linde-
boom, Stiefkinderen v . het Christendom, blz. 342 v.v. 
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maken had. Is het een Jesuiet. zoo vraagt Maresius zich af. of een volgeling 
van Episcopius? Of wellicht een of andere Engelsche vrijgeest? 185) Of 
anders een nieuwe profeet van het soort van Weigel en Schwenkfeld? Het 
schijnt wel. alsof het iemand is. die aan hoogmoedswaan lijdt. In elk geval 
mag een bestrijding niet uitblijven; want het geschrift is niet zonder gevaar. 
Daarom bespreekt hij een der kwesties. door Boreel in geding gebracht. De 
beteekenis en de waardigheid van het predikambt in de Gereformeerde kerken 
moeten gehandhaafd blijven. 

Aldus Maresius in de opdracht van zijn tegengeschrift aan Rivet. 186) 

die hem kort daarna inlichtingen verschafte over den bedoelden schrijver. 187) 

Deze had de noodzakelijkheid en onmisbaarheid van den predikdienst, gelijk 
die in de Gereformeerde kerken gebruikelijk was, bestreden; hij wilde dat 
ieder, die door den Geest werd gedreven . zou spreken. Daartegenover betoogt 
Maresius nu . dat het volgens de Heilige Schrift de roeping is van de dienaren 
der Woords om het Evangelie te verkondigen; dat deze prediking noodzake
lijk is om het geloof te wekken; dat deze zelfde taak reeds door de apostelen 
is waargenomen. en sinds dien , zij het niet altijd in een even zuiveren vorm, 
door de ambtsdragers welke in hun plaats zijn getreden; dat de strijdende 
kerk het onmogelijk buiten de onderlinge samenkomsten. waar Gods Woord 
wordt gepredikt , kan stellen; dat men slechts op deze manier van de Schriften 
het grootste profijt kan trekken ; dat ook onder het Oude Testament de 
priesters een soortgelijke taak hebben verricht; en dat de instelling van dezen 
dienst teruggaat tot op de apostelen zelf. 188) Na deze thetische uiteenzetting 
volgt de bestrijding der argumenten, welke Boreel ten gunste van zijn ge
voelen had aangevoerd. 189) Zijn ernstigste bedenking was wel. dat in de 
Gereformeerde kerken niet het ontwijfelbaar ware Woord van God zou 
gepredikt worden. ] 90) Maresius, hierop ingaande, verklaart bij Boreel een 
scherpe probleemstelling te hebben gemist. 191) Wel geeft hij vervolgens toe . 
dat er een bepaald onderscheid bestaat tusschen de apostelen en de gewone 
dienaren des Woords . bij welke immers geen sprake is van de inspiratie der 
apostelen. Maar dit neemt niet weg . dat ook hun prediking met het volste 

185) Maresius meent dat Engeland aan een viervoudige kwaal leed. en wel van de 
Libertijnen. de Independenten. de Anabaptisten en de Seekers ("Quaesiti" of "Interrogantes"). 

186) Diss. theologica de usu et honore sacri ministerii in Ecclesiis reformatis. etc.; zie 
mijn lijst. nr 38. 

187) Verg. Maresius aan De Wil/em. 27 Jan./6 Febr. 1647 (zie Bijl. III 83). Maresius 
had de bedoelde inlichtingen toen juist in een brief van Rivet ontvangen. In den herdruk van 
zijn geschrift (zie mijn lijst. nr 38a) heeft Maresius van deze inlichtingen gebruik gemaakt. 
met verzwijging van Boreels naam. - Boreel had te Leiden onder Rivet gestudeerd; verg. 
Dr J. Lindeboom. t.a.p .• blz. 342. 

1 8) Diss. de usu et honore sa cri minis. 2. p. ) s.s .. 
189) l.I., p. 13 s.s .. Maresius brengt de argumenten van Boreel eerst zelf in een syllogisti

schen vorm onder. 
190) l.I .• p. 14. Boreel formuleerde aldus: öÀ.wç, insite et indubie verum Dei Verbrun. 
191) Maresius zelf meent dat er drie kwesties zijn te onderscheiden. Men moet nagaan. 

of er een prediking van het Woord Gods is: 1 ° voor wat betreft de partes essentiales dan 
wel tevens de partes integrales; 2° aln:oJ..ê~H dan wel ook deductive en quoad sensum; en 
3° materialiter dan wel ook formaliter. 
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recht als Gods Woord mag worden betiteld . Dit Woord, dat is het water 
des levens, bevindt zich in de Schrift als in een bron, in de Bijbelvertalingen als 
in een bekken met stilstaand water, en in de preek en als in een leiding, waar
langs het naar de harten wordt toegevoerd. 192) 

Zoo gaat Maresius alle 19 objecties van Boreel. stuk voor stuk, na om 
daarna met eenige practische opmerkingen te besluiten. 193) Boreel. die tegen 
private samenkomsten der geloovigen geen bezwaar heeft, zal op deze manier 
vanzelf tot de practijk, welke hij thans bij de kerk veroordeelt, moeten terug
keeren. Bovendien is die geringschatting der prediking zeer onverstandig; 
want men is nooit te oud om nog te leeren. 194) 

Toen Boreel dit geschrift ontving , moet hij , volgens Maresius, getierd 
hebben. Hij heeft met de uitgave van een 20-regelig .. Monitum" tegen 
Maresius ... bij wijze van een edict" gelijk deze het noemt, volstaan. Maresius 
heeft eerst in 1658 bij den herdruk van zijn boek. welks stof hij zelf .. Godde
lijk" noemde, 195 ) in een naschrift hierop gereageerd. 196) Daarna heeft hij 
deze polemiek niet meer voortgezet. 197) 

Het is vooral tegen de chiliastische verwachtingen, welke in den kring dezer 
nieuwe profeten leefden, dat Maresius in verzet is gekomen. 198 ) In dit opzicht 
heeft hij met Petrus Serarius en Johannes Amos Comenius den degen gekruist. 

Serarius 199) publiceerde, in verband met een conjunctie van alle planeten 
welke op den lsten December 1662 in het teeken van den Schutter 
plaats vond en die blijkbaar zeer de aandacht heeft getrokken , 200) een 

192) U .. p . 17 s.s .. Het water ka n zijn : in fonte , in latice et in rivo. 
193) l.I ., p . 37 S .. 

194) l.I., p. 38: Solon consenescendo ' semper discebat ; et Calvinus, at quantus ille vir, 
profitebatur se nullius unquam audivisse concionem ex qua doctior non discessisset. 

195) Verg. Maresius aan D e Willem, 1/1 I Nov. 1646 (zie Bijl. III 81 ). 
196 ) Verg. 1./., Mantissa, p. 39 s.s .. Men vindt hier het bedoelde Monitum van Boreel uit 

1647 overgenomen; de uitgave hiervan moet na begin Februari 1647 zijn gevallen, daar 
Maresius toen a lleen wist, dat de " Erotematicus scriptor" een antwoord gereedmaakte; verg. 
Maresius aan Rivet, 27 Jan./6 Febr. 1647 (zie Bijl. 11182). Maresius beschouwde Boreel 
ook als den schrijver van het in 1646 tegen Apollonius verschenen geschrift, getiteld Grallae; 
doch hierin heeft hij zich vergist (zie Biogr. Woord. v. Prot. Godg., I, blz. 200) . - Tegen 
Hoornbeek, die Boreel ook had bestreden, gaf Boreel in 1647 een driemaal zoo lang .. edict" 
uit: Pacis ecclesiasticae propempticon; verg. l.I., p. 42. In 1648 volgde tenslotte nog zijn 
Invitatio; verg. 1.1., p. 45. 

197) Boreel schreef tegen M a resius in 1664 zijn Protreptricon; verg. Biogr. Woord. v. 
Prot. Godg., I, blz. 500. Zie nog Maresius, Syst. theolog., 1673. p. 870. 

198 ) Zie over chiliastische verwachtingen uit dezen tijd: Dr K. Dijk, Het rijk der duizend 
jaren, blz. 66 v., 75 v.v.; en C. B. Hylkema, R eformateurs, 2de stuk, blz. 193 V.v .. 

199 ) Verg. over hem Chr. S epp, Polem. en Iren. Theologie, blz. 141 v.; alwaa r ook eenige 
litteratuur vermeld wordt. D e aldaar gegeven kenschetsing van Serarius is te vinden bij 
Maresius , Chiliasmus enervatus, 1664, p. 6 s .. Soms staat zijn naam aangegeven als Petrus 
Serrurier, zoo bijv. Van der Aa, Biogr. Woord., Lv .. Hij was indertijd afgezet als predikant 
wegens ..les erreurs fanatiques de Swenckveldius do nt il étoi t tout consu"; verg. P . Bayle, 
Dict. hist. et crit., 111, fol. 325. Zie verder, C. B. Hylkema. t.a.p., Register Lv.; en W. Goeters, 
Vorbereitung des Pietismus, S . 47. 

200) Maresius. Chiliasmus enervatus, 1664, p. 6, deelt mee, dat ongeveer 3 maanden 
tevoren in Groningen een pamflet verscheen onder den titel: Wat Nieuws ende Wonderlijclcs, 
gedrukt voor G . V. D. bij Aug. Eyssens, "ex observatione T heodori Hoen," welke vermaarde 
kalendariograaph beweerde dat zulk een conjunctie niet was gebeurd sedert den zondvloed, 
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boekje. 201) Aan dit feit, dat sedert den zondvloed niet weer zou zijn voorge
vallen, moest volgens hem een buitengewone beteekenis worden toegekend. 
Er zou een aanwijzing voor Christus' nabije wederkomst in liggen . 202) 

Een exemplaar van dit geschrift zond Serarius aan den Groningschen 
hoogleeraar toe, die daarna, op verzoek van een zijner studenten, den 30sten 
Maart 1663 over dit onderwerp een disputatie liet houden. 203) Maresius 
noemt het een gewoon verschijnsel. dat menschen uit hun eigen begeerten 
toekomstverwachtingen gaan opbouwen. 204) Een breede bestrijding der chi
liastische opvattingen, zoo verklaart hij, is thans niet noodig. Wel is het de 
moeite waard, stil te staan bij wat men uit genoemde conjunctie heeft gecon
cludeerd. Nu valt het niet te loochenen dat de meeste voorzeggingen van 
Christus en van Zijn apostelen reeds in vervulling zijn getreden en dat dus 
het einde der wereld niet meer ver verwijderd kan wezen. Maar dit heeft met 
wat de chiliasten droomen, niets uit te staan. In de eerste plaats is het reeds 
opvallend dat er onder die menschen zulk een gemis aan overeenstemming 
bestaat. En dan welk een dwaasheid om aan planeten moreeIe eigenschappen 
toe te kennen! Bovendien behoeft men in dergelijke verschijnselen niets merk
waardigs te zien; want het gaat alles toe naar de wetten der natuur. 205) 

Niet om als prognostische teekenen te dienen , doch voor het doel in Genesis 
1 : 14 genoemd , heeft God de sterren gegeven. Het is inderdaad juist dat om
streeks het jaar 1660 allerlei onverwachte gebeurtenissen zijn voorgevallen , 
doch dit feit kan men toch moeilijk met die conjunctie, welke pas twee jaar 
later is gevolgd , in verband brengen. Eerder zou men dan in de kometen of in 
een zoneclips iets eigenaardigs kunnen zoeken. Maar al deze dingen ge
schieden eenvoudig naar Gods wijze en ondoorgrondelijke voorzienigheid. 

Serarius bleef aan Maresius het antwoord niet schuldig. 206 ) Hoewel deze 
daarna weinig lust meer gevoelde om den strijd voort te zetten, en hij liever 

toen het geschied was, " in Aquario" . Voorts noemt hij een geschrift in Duitschland ver
schenen, getiteld: Prodromus. Zie voorts Knuttel. Cat. Pamfl., nr 8689, 8690, 8691 , waarvan 
het tweede (Naerder bericht wegens die groote conjunctie ofte f samenkomste van allen 
planeten, door Petrus Serarius, (1662) te onderscheiden is van het hierna te noemen geschrift 
van Serarius. Zie Hylkema, t.a.p. , blz. 205. 

2 01 ) Brevis dissertatio de fatali ct admiranda illa omnium planetarum in uno eodemque 
signo Sagittarii . .. . die 1 et 2 Decembris anno 1662, 1663; verg . Maresius, l.I. , p. 6. Ik heb 
geen exemplaar van dit pamflet gezien. 

202) Volgens Serarius had de conjunctie ten tijde van den zondvloed plaats gehad "in 
Piscibus". Ook wilde hij niet v an tweeërlei wederkomst van Christus weten ; 1.1., p. 7. 

203 ) Chiliasmus enervatus, 1664 (zie mijn lijst, nr 101), p. 1- 20: Disp. theol. de conjunc
tione omnium planetarum in Sagittario, fa cta, ut ferunt, 1 vel 11 . Decembris anni 1662 et iis 
quae per illam portendi dicuntur. 

204 ) Als voorbeeld noemt M aresius den Amsterdamschen Jood Menasseh met diens Spes 
l sraelis; en de door het volk met den naam " Humoristae" betitelde menschen; l.I., p. 1 S .. 

205) 1.l.. p. 12: id factum fuit ex regulari et ordinario eorum motu, quem Deus ah initio 
creationis illis indidit. Zie ook het excerpt uit een disputatie van Maresius "de stella quae 
Magis fuit visa", gehouden den 5den Juli 1665, in J. G. Graevius, Oratio de cometis; zie 
mijn lijst nr 118. 

206) Apologetica responsie ad S . Maresium super disputatione theolog. de conjunctione 
omnium planetarum in Sagittario, facta anno 1662; qua disseritur r de conversione Judaeo
rum, 2" de abolitione anti-Christi, 3° de regno Christi super terram et eius se.ssione super 
Davidis thronum , 4° num sit aliqua prima -resurrectio S anctorum ad hoc regnwn , 5° nunz 
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met zijn vriend Serarius niet in 
op aandrang van sommigen, 
streden. 207) 

het openbaar wilde kampen, heeft hij toch, 
diens geschrift, althans gedeeltelijk, be-

Maresius wil thans, zoo verzekert hij, op de kwestie van het Chiliasme, 
waarover den vorig en keer nog een discussie tusschen Serarius en Amyraldus 
gaande was, nader ingaan. 208) Eigenlijk kan hij om al die ijdele verwach
tingen der Chiliasten niet anders dan lachen. Wat nu het eerste onderwerp, 
door Serarius genoemd, namelijk de algemeene bekeering van het Joodsche 
volk, betreft, 209) zoo moet men de meerdere studie van het Hebreeuwsch en 
van de Judaica toejuichen; want hiervan kan een gunstige invloed uitgaan op 
de Joden; allicht dat er velen door getrokken zullen worden. Maar wat heeft 
dit met een terugkeer naar het Joodsche land en met een herbouw van Jeruzalem 
te maken? Natuurlijk zullen er Joden bekeerd worden; hierover bestaat geen 
verschil van meening. 210) Voorts kan men verschillend denken over het aan
tal van deze bekeerde Joden. 211) Maar er zijn daarnaast ook opvattingen , 
die beslist als dwalingen moeten verworpen worden. Dat is in de eerste 
plaats het geval met de gedachte als zou de bekeering der Joden algemeen 
zijn; 212) dan met de gedachte als zou hier een terugkeer naar Palestina 
mee gepaard gaan ; 213) en tenslotte met de gedachte als zouden de tempel 
en de Levietische eeredienst hersteld worden. 214) 

astra quicquam portendant, necne. Van een anonymus verscheen: Vox clamantis in Baby
lone, A 'dam, 1663. 

20ï) M a resius, Chil. enervatus, p. II s .. Van een bestrijding op alle punten zag Maresius 
af vanwege de dwaasheid dezer opinies, welke hem nog meer opviel, toen hij juist een boekje 
met een soortgelijken inhoud ontving, getiteld: E xcitabulum matutinum Judaeorum. Zie ook 
l.I., p. 21, 67. 

208) IL p. 22. H et geschrift van Amyraldus had M aresius niet gezien. 
209) Zie hierover J. F. A. de Ie Roi, Die evange/. Christenheit und die Juden , I. 
210) 1.1., p. 26 s.s .. Maresius zegt dat allen het eens zijn over de volgende zaken: 10 God 

heeft ook onder de Joden Zijn uitverkorenen; 2° deze uitverkorenen a lleen behooren tot het 
ware Israël; 3 0 vele Joden hebben den Christus beleden; 4 0 Christenen moeten onder hen zen
ding drijven, in welke richting Hoornbeek en Hulsius een goed voorbeeld hebben gegeven. 
Maresius dringt op dezen arbeid krachtig aan. en verstrekt enkele practische aanwijzingen. 
Zie ook G. Schrenk. Gottesreich und Bund, S. 278 H. 

211) 1.1., p. 30 s.s .. Maresius ontving toen juist een schrijven van een predikant uit Amster
dam "qui scribit tres catechumenos Judaeos in religione Christiana instituendos". Zie over 
Joodsche proselyten in Nederland J. F. A . de la Roi. a. a. 0 ., I. S. 159 U .. 

212) l.I., p. 35 s.s .. Maresius vraagt: zal die bekeering gebeuren simultanea of successive; 
door gewone of buitengewone dienaren ; zal zij voorafgaan aan een terugkeer naa r Palestina; en 
valt Christus' wederkomst vóór of na die bekeering? Ten aanzien van dit punt schijnt Maresius 
onder de Neder!. theologen van dien tijd vrijwel alleen te hebben gestaan; verg. J. F. A. de Ie 
Roi, a. a. O. I. S . 154. 

213 ) 1.1., p. 41 s.s .. Deze gedachte werd ook verdedigd in een disputatie te Franeker onder 
Maccovius, getiteld: Exercitium theologicum, continens restitutionem Judaeorum, cum inter
nam et spiritualem a morte ad vitam, tum extemam et temporalem, ex hac dispersione et 
servitute Romanorum in terram suam, nempe Canaan . M aresius. die 20 jaar geleden een 
exemplaar van deze disputatie ontving van wijlen den burgemeester Eybenius, vermoedt 
dat de disputatie "exercitii gratia" is gehouden, gelijk M accovius gewoon was te doen. In 
Groningen deed men dat echter niet. M aresius' bestrijding steunt op de argumentatie van 
Hendr. Alting in diens Theol. Pro bi. 

214) l.I. , p . 62 5.5 .. 
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Ook over het tweede onderwerp, dat handelt over den ondergang van den 
antichrist, geeft Maresius eenige opmerkingen, maar verwijst zijn tegenstander 
vooral naar wat hij vroeger over den antichrist heeft geschreven. 215) 

Maresius beschouwde de zaak hiermee als afgedaan; over dit onderwerp 
was hij niet van plan opnieuw te gaan schrijven. 216) Maar toen eenige jaren 
later door Jean de Labadie soortgelijke chiliastische verwachtingen werden 
geleerd, heeft Maresius hieraan den 26sten Juni 1668 een disputatie gewijd, 
welke in zijn strijd met Jac. Alting nog een bepaalde rol heeft vervuld. 217) 

In November van datzelfde jaar verdedigde hij de stelling, dat de aanhangers 
van het Chiliasme in strijd zijn met de leer der Gereformeerde kerken. 218) 

Om deze stelling nader te verdedigen heeft hij vervolgens in Januari en 
Februari 1669 een tweetal publieke disputaties over het eerste gedeelte van 
Openbaring 20 gehouden. 219) Als voorstanders van die "pest", gelijk hij het 
Chiliasme noemt, in Nederland wijst hij aan Jean de Labadie, den fanaticus 
Serarius en last not least Johannes Amos Comenius, 220) den man die in roem 
van geleerdheid hoog boven de twee anderen uitreikt. 221) De disputatie 
kwam Comenius in handen, wien zij, naar Maresius' zeggen, door Jac. Alting 
was toegezonden. 222) Comenius verweerde zich in een geschrift, dat men als 
"de wellicht meest boeiende en instructieve verdediging can het chiliasme" 
heeft gekenschetst. 223) 

2] 5 ) l.I., p. 69 s.s .. 
2Hi ) l.I. , p. IV: rcsiduum quod superest vitae melioribus occupationibus impendam, quam 

refutandis ejusmodi opinionibus, quae per se ipsas, et suas hypotheses e t suorum propugna
torum dissensurn, plus satis refutantur. Serarius liet het echter nog niet zitten; verg. J. Alting 
aan Otto WeseIlow, 30 Juni 1664: Serarium denuo in Maresium scribere doleo: cum parum 
fructus ex litibus redundet, maxime si constellationes porro urgeat, quae planetas viae duces 
constituant, in errorum ducturos qui his seducendos permittunt (Alting, Opera, V, fol. 359). 
Zie ook Maresius, Syst. thelog., 1673, p. 574, 794. Serarius wordt daar betiteld als een 
"homo Swenckfeldianus et Novatianus". 

2U) Disp. pubi. continens D uodecadem positionum theologicarum indubitatae veritatis, 
quas inter alias plures evertunt Chiliastae; verg. Syst. theol., 1673, p. 574. Zie ook Antirrhe
ticus, p. 18. Over den strijd met Alting handel ik afzonderlijk. 

218 ) Verg. 1.1., p. 574. Maresius deed het in een corollarium bij zijn Disp. de Sabbatho. 
219) Verg. Antirrheticus, 1669, p. 3; zie ook Syst. theolog., 1673, p. 574 s .. De bedoelde 

disputaties heb ik niet gezien. Van de eerste er van, welke den l3den Januari 1669 is ge
houden, moet een exemplaar bestaan; verg. R. A. B. Oosterhuis, Een 17e eeuwsch dispuut 
over het Chil., in St. des Tijds, XX, blz. 346, noot 2 (met verwijzing naar een Tsjechisch 
werk van Dr J. Hendrich). De titel er van vindt men in Neder!. vertaling aldaar, blz. 428. 

220) Zie over dezen het art. van Oosterhuis in N. Ned. Biogr. Woord. VIII. kol. 302 v.v .. 
Zie ook van denzelfden auteur Comenius' Stellung zu den Neo-Reformatoren, in: Ned. Arch. 
v. Kerkg., N. S., XXIII, blz. 43 v .v .. 

221) Dat Maresius Comenius' geleerdheid inderdaad erkende, blijkt o.m. uit het feit, dat 
hij reeds in 's Hertogenbosch diens Janua linguarum gebruikte en aanbeval; zie boven, blz. 161. 

222) Verg. Antirrheticus, p. 4. Alting, tegen wiens opvattingen die disputatie mede gericht 
was, zou er een Apologia hebben bijgevoegd en Comenius gevraagd hebben, dat hij den naam 
van hem of van zijn vader niet zou noemen bij zijn bestrijding van Maresius. Comenius 
zou in zijn geschrift de bedoelde Apologia meermalen hebben aangehaald. 

223) De zelo sine scientia et charitate. Admonitio fraterna J. A. Comenii ad D. Samuelem 
Maresium. Pro minuendis odiis et ampliandis favoribus. Amstelodami, 1669. Ik maakte gebruik 
van de vertaling door P. Serarius, Over den ijver zonder wetenschap en liefde, 1669. Een 
uitvoerige analyse van den inhoud vindt men bij R. A. B. Oosterhuis in Stemmen des Tijds, 
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Natuurlijk bleef Maresius het antwoord niet schuldig. Hij beperkte zich 
echter niet tot een zakelijke bestrijding, maar ontsierde zijn geschrift door felle, 
persoonlijke aantijgingen tegen Comenius. 224) In het eerste hoofdstuk ver
haalt hij de aanleiding, welke hem tot het uitgeven van dit geschrift heeft 
gebracht. Hij herhaalt tevens zijn bezwaren tegen Comenius' "Panortho
sia", 225) en schetst uitvoerig diens gebreken. 226) Dat Comenius over zijn 
heftigheid heeft geklaagd, 227) is, zoo meent hij , niet onbegrijpelijk. Altijd is 
het de gewoonte van nieuwigheidsdrijvers om te klagen over wie zich tegen 
hun dwalingen verzetten. Het tweede hoofdstuk brengt hem , na de beant
woording van eenige persoonlijke klachten, 228) op de argumenten, 229) welke 

XX, blz. 345 V.v., 427 v.v .. Deze geeft ook de bedoelde kenschetsing; aldaar, bh;. 347. Ook 
volgens dezen is het eerste gedeelte van Comenius' geschrift niet vrij van scherpte en ironie. 

22 4 ) Antirrheticus; siue defensio pii zelo pro retinenda recepta in ecclesiis reformatis doc
trina, 1669; zie mijn lijst, or 107. Hij begon met schrijven den Isten April 1669, terwijl het 
werk den 14den Mei verkrijgbaar was; verg. Alting aan Coccejus, IS Mei 1669 (Coccejus, 
Opera Anekd., 11, fol. 801) . Maresius' felheid is ten deele toe te schrijven aan het feit dat hij 
acher Comenius A1ting zag, die - zelf een "imbellis propugnator chiliastici delirii" - den 
eerstgenoemde had opgestookt en nu een rustig toeschouwer kon zijn van den strijd tusschen 
beide grijsaa rds; verg. aldaar, p. 3. Zie ook Oosterhuis, t.a.p., blz. 433. De toeschouwer 
schreef aan Ant. Perizonius, den 19den Mei 1669: D . M(aresius) uti Coccejum, ita quoque 
bonum Comenium excepit: vix potuit scribi virulentius; seil. stylo confodere decrevit quosvis 
contradicentes; verg. J. Alting, Opera, V, fol. 370. 

225) Verg. Oosterhuis, t.a.p., blz. 438. 
226 ) 1.1., p. 5 s.s .. Maresius prijst Comenius als een man "ingenii eximii et admodum in ven

tivi: ut nullum hoc saeculum tulit mysticum accusatorem illo subtiliorem, ita nullum protulit 
scriptorem in trichotomiis excogitandis foelieiorem. Maar daarnaast is er bij hem te vinden 
een "summa û"ewta", versterkt door zijn "constans 7wÀV71eaYfloavv'Y/, genus vitae des ul
torium, dxaraaraata perpetua" . De volgende gebreken somt Maresius op: 10 zelfoverschat
ting ; 2 0 ongestadigheid wat de religie betreft; 3 0 traagheid in het uitgeven van zijn " Pan
sophia" en ondankbaarheid jegens zijn Maecenas, De Geer en 4 0 vooral zijn visionaire preten
ties: Comenius is een "Fa na ticus, Visionarius et Enthusiasta in folio" . - Omtrent Comenius' 
persoonlijke omstandigheden kon Maresius goed op de hoogte zijn door zijn ambtgenoot 
Tobias Andreae, die een schoonzoon was van Lodewijk de Geer; zie 1.1" p. 8 S .. 

227) Tegenover den "zelus Judaicus et sine scientia", welke hem door Comenius was ver
weten, merkt hij op: Saltem cum huc transiret ante hos 13 annos, sensit meum qualemcunque 
zelum, sui respectu non destitutum fuisse charitate, quam non verbalem duntaxat sed realem 
expertus est; verg. l.I. , p. 12. Vermoedelijk heeft Maresius toen Comenius' bibliotheek, welke 
hij te Lissa had verloren, helpen aanvullen; want in 1656 bracht de rector in den senaat 
Comenius ' verzoek over "ut si quis DD. Professorum habeat nunnullos libros in bibliotheca 
sua, quibus carere queat, eos sibi ad instaurationem suae largiri velit" ; verg . A cta Sen. Acad" 
20 Aug. 1656. Comenius vertoefde toen te Groningen op zijn doortocht naar Amsterdam; 
verg. Oosterhuis, t.a.p., blz. 348. 

228 ) 1.1., p . 13 s.s .. Maresius erkent een geschrift van Comenius (zie Oosterhuis, t.a.p., blz. 
438), tezamen met zijn collega's, te hebben geapprobeerd; maar ook toen had hem reeds een 
gedeelte mishaagd; zijn opmerkingen had hij echter achterwege gelaten, om de uitgave van 
Comenius' werk te bespoedigen, waardoor de dwaasheid van diens plannen openbaar zou 
worden! Dat hij door Comenius als "theologus gloriae" is betiteld (Oosterhuis, t.a.p. , blz. 
349), beschouwt hij niet als een eer. 

229) l.I., p . IS s.s .. Dat Comenius nooit over het chiliasme zou geschreven hebben, is een 
geheugenfeil (zie cap. 11 van zijn Panorthosia). Voorts bestrijdt hij Comenius ' beroep op 
Piscator en Alsted: Piscator heeft niet gesproken van een terugkeer der Joden naar Palestina, 
en Alsted zou later zijn chiliasme hebben opgegeven (met beroep op diens Thesaurus chronol., 
1628, p. 380) . 
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Comenius ten gunste van zijn standpunt had aangevoerd. Hij toont aan, dat 
Comenius zich ten onrechte op verscheidene Schriftuurplaatsen heeft be~ 
roepen. 230) In het volgende hoofdstuk toetst hij het chiliastische gevoelen 
aan de geschiedenis en de rede. 23"1) Het vierde caput gebruikt hij in hoofd
zaak om den titel zijner disputatie tegen de ingebrachte bedenkingen te ver~ 
dedigen. 232) Daarna weerlegt hij de overige bezwaren, welke Comenius had 
ingebracht tegen zijn getuigen 233 ) en zijn beweren, dat de chiliasten op 
dezelfde principes zouden steunen als de Munstersche Wederdoopers. Hij 
betoogt vervolgens dat de Gereformeerde belijdenisschriften beslist anti~ 

chiliastisch zijn , wat eveneens het geval is met de Kantteekeningen der Staten~ 
vertaling. In het laatste of zesde hoofdstuk komen weer meer persoonlijke 
dingen aan de orde. Maresius gelooft niet aan Comenius ' profetische open
baringen, 234) en acht het een ernstige zonde, dat deze tot publicatie er van 
is overgegaan. 235) Hij is niet van plan Comenius' profetieën door te lezen; 
maar hij aanvaardt gaarne de hem toegestoken hand , zij het met behoud van 
zijn eigen gevoelen. Van een "traditionarius" behoeft hij niet meer te worden 
tot een " Scripturarius" , want dit laatste is hij reeds lang, zij het ook in een 
anderen zin dan Comenius aan die betiteling hecht. Ook Maresius ziet uit 
naar de komst van zijn Verlosser, doch niet op chiliastische wijze. Een profetie 
dat zijn dood niet meer ver af kan zijn , is overbodig , hij weet dat ook wel 
zonder zulk een aankondiging. 236) Intusschen hoeveel vriendelijker heeft 

230) Maresius ontkent dat het chiliasme slechts een problematische kwestie zou wezen; en 
betoogt dat door die dwaling de harten naar de aarde worden gewend. Comenius zou de 
door hem aangehaalde Schriftuurplaatsen "Judaice et Thalmudice" hebben uitgelegd (zie 
Oosterhuis, t.a.p., blz. 351 v.v.). 

231) I./., p. 29 s.s.; verg. Oosterhuis, t.a.p .. blz. 354 V.V .. 

232) l.I., p. 42 s.s .. Maresius wijst er op, dat hij tegen publieke dwalingen in verzet is 
gekomen; en dat het houden van disputaties niet is af te keuren, want: Disputando veritas 
reperitur, ut a1tercando amittitur. Tegen Comenius' beroep op Vives (zie Oosterhuis, t.a.p., 
blz. 428) zegt hij: Annus 44 labitur ex quo professionem theologie., non uno loco sustinui: 
semper autem abstinui à quotlibeticis illis et de lana caprina quaestionibus quas Vives 
insectatur. 

233) l.I., p. 52 s.s .. Het is Maresius niet te doen om roem in menschen. doch : glorior in 
Deo de meo consensu cum viris Dei et ecclesiae. 

234) l.I., p. 62 s.s.. Maresius verwijst hier naar zijn Videntes, sive diss. theolog. de 
prophetia et prophetis, 1659; zie mijn lijst, nr 85. Hij heeft in dit geschrift een voortreffelijk 
overzicht gegeven van de Schriftuurlijke gegevens over dit onderwerp. De profetie omschrijft 
hij als "facultas extraordinaria à Spiritu Dei et Patris luminum, nonnullis immeruate collata, 
qua divina. sublimia. arcana. potuerint certo cognoscere. et aliis dicto aut facto exponere. 
ad aedificationem ecclesiae"; 1.1., p. 7. Wat de profeten betreft, zijn de ware van de valsche 
te onderscheiden: 10 ex doctrinae sanctitate et conformitate cum Verbo et Lege Dei; en 
2 0 ex doctrinae ipsorum efficacia in ciendis affectibus. et suae veritatis ac originis per
suasione excitanda per illam veritatem intemam; l.I. , p. 43 s .. Voor het heden geeft de Schrift 
geen beloften omtrent het optreden van nieuwe profeten, wel van valsche; ook zegt de 
Bijbel niet dat er een vijfde rijk der Kwakers zal verschijnen; 1.1., p. 51 s.s .. Zie ook Syst. 
theolog .. 1673. p. 21, 33 en 399. 

235) l.I ., p. 66. Maresius spreekt van een zonde tegen de theologie. tegen den staat en 
tegen het volk. 

236) l.I., p. 71: Satis enim intelligo, mihi septuagenario brevi moriendum esse, neque mors 
Deo dante, vel inexpectata veniet, velopprimet imparatum. 

Maresius 22 
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Comenius Zwicker, dien vijand van Christus' Godheid, te woord gestaan 
dan hem. 237) Met dit al is hij tot verzoening bereid. Ten besluite ontvangt 
Comenius nog een maanwoord tot bekeering : 238 ) laten zij tezamen 
Christus' wederkomst verwachten tot verlossing Zijner kerk. 239) 

Door dit geschrift als een felien , persoonlijken aanval op Comenius te 
karakteriseeren, 240 ) laat men er geen voldoende recht aan wedervaren. Want 
het brengt, ondanks alle onsierlijke eigenschappen, een krachtige bestrijding 
van het chiliasme; het beweegt zich als zoodanig in de reformatorische lijn . 
Door Maresius' "gemelijke manieren" heen gloeit de liefde tot de Waar~ 
heid. 241 ) 

In dit verband zou ik tenslotte nog over Maresius' bestrijding van De 
Labadie moeten spreken. Maar zoowel de disputatie, waarin hij diens chiliasme 
heeft aangetast, 242) als een geschrift dat hij in 1670 onder den titel: "Pro~ 
pempticon" moet uitgegeven hebben, 2143 ) zijn buiten mijn bereik gebleven , 
zoodat ik met de bloote vermelding dezer feiten moet volstaan. Wel blijkt 
uit sommige uitlatingen van Maresius, dat hij tot de felste tegenstanders van 
De Labadie heeft behoord. 244 ) 

237) l.I., p. 71; zie ook p. 35. Over D aniel Zwicker zie men Chr. Sepp, Po/em. en hen. 
Theol., blz. 131 v.v., alwaar ook litteratuur wordt opgegeven. Zie ook Hylkema, t.a.p .. 2de 
stuk, Reg. Lv.; en J. C. van Slee, Gesch. van het Socin., Reg. Lv. D e Groningsche theo
logen hadden in dien strijd tegen Zwicker steun beloofd; verg. A cta theol. fac .. 21 Mei 1662: 
Honeste responsum ad litteras D . Comenii, quibus querebatur de Zwickhero, et nos invitabat 
ad hanc controversiam secum suscipiendam. Zie ook Maresius, Defensio fidei cathol.. 1662, 
Praef., p. IV s .. 

238) 1.1., p . 72. Laat Comenius zorgen voor de "i nstitutio" van zijn eigen gemeente. waar
van hij ver verwijderd was. en voor zijn eigen "reformatio". 

239) Het antwoord van Comenius is slechts onvolledig bekend; in het bekende gedeelte 
moet geen spoor van bitterheid of ironie voorkomen; verg. Oosterhuis. t.a.p., blz. 441. Ik 
meen zelfs het vermoeden te mogen opperen. dat het antwoord van Comenius nooit volledig 
is geweest en dat hij daarbij door den dood is overvallen; verg. Maresius. Syst. the%g., 
p. 673 en 399. 

240) Aldus Oosterhuis. t.a.p .. blz. 441. 
241) In 1670 heeft Maresius zich met Comenius trachten te verzoenen, verg. J. AIting aan 

Balth. Bekker, IS Juli 1670: Noster, ut audio. Amstelodami tentavit reconciliationem cum 
Comenio, ut amnestia simplici omnia condonarentur mutuum; sed hic pacis quidem amantissi
mum se professus est. verum quod citra omnem causam fama et vita et salute si potis se 
exuere voluisset. non aliter expiari posse dixit, quam publica ingenuaque confessione culpae 
(Alting, Opera V , fol. 377) . Comenius is kort daarop gestorven, toen hij van plan was naar 
Bohemen terug te keeren, vertelt Ma resius. naar zijn Moravische broeders: ut semper miratus 
fuerim ulJos sanae mentis homines istiusmodi naeniis, Dei V erbo contumeliosis et perniciosis 
ecclesiae reformatae. unquam capi potuisse; verg. Syst. theolog., 1673. p. 33. 

2J2) Zie boven, blz. 335. 
24;)) Propempticon ad J. Labadium exjesuitam autocraticon et heautontimoroumenon; zie 

mijn lijst, nr IlO. 
244) Verg. Syst. theolog., 1673. p. 377: homo pestilentissimus Joannes Labadias Jesuita, 

Missionarius, Adamita, ]ansenista, Canonicus. Carmelita. Reformatus ad tempus, Chiliasta. 
Donatista, Schismaticus, Turbo et Nebulo Nebulorum. Van Anna Maria Schuurman ver
klaart Maresius dat deze "virago celebris et bene docta" met De Labadie is meegegaan "cum 
insigni labe sui nominis"; verg . 1.1.. p. 151. Zie ook p. 154. 274; en Vindiciae Dissert. de 
abusu philos. Cartes., 1670, p . 35. - Niet Maresius. doch zijn zoons zijn de auteurs geweest 
van Hist. curieuse de la vie du Sr Jean de Labadie; zie boven, blz. 37. noot 40. 



Zesde Afdeeling 

POLEMIEK TEGEN ANDERE KERKEN 

- M aresius' Elenchtiek. 

Reeds te Laon heeft Maresius als predikant bijzondere aandacht ge
schonken aan de controvers met andere richtingen , speciaal met Rome. 1 ) 

De interesse voor deze studie is hem steeds bijgebleven, en is vooral niet ver
minderd nadat hij den katheder had beklommen. In zijn dogmatisch onderwijs 
was hij gewoon een ruime plaats aan de controvers te geven. Voor dit doel 
werden door hem zelfs speciale polemische colleges ingericht. 2) Door den 
arbeid, hieraan ten koste gelegd, is Maresius in staat gesteld een Elenchtiek 
uit te geven, welke een waardige pendant vormt van zijn dogmatisch hand-
boek. 3) . 

Dit werk, dat in twee lijvige kwatrijnen is verschenen, bestrijkt heel het 
gebied der polemiek welke de Gereformeerden met Rome en met de andere 
Protestantsche richtingen hadden te voeren. Dat hierbij echter de controvers 
met Rome in het middelpunt staat, vindt zijn oorzaak niet alleen in persoon
lijke voorkeur van Maresius zelf, doch ook in den eigenaardig en oorsprong 
van zijn werk. Want geheel origineel is dit niet. Maresius heeft bij de samen
stelling er van gebruik gemaakt van een lijst, welke de Jesuiet Jacobus Tirinus 
in zijn Antwerpschen Bijbelcommentaar had opgenomen. 4) Maresius heeft 
deze lijst, vooral ten opzichte van de dwalingen der Socinianen aangevuld, 
en aan de hand hiervan zijn eigen Elenchtiek, 5) waarvoor hij veel lof in
oogstte. 6) geschreven. 

1) Zie boven, blz. 73. 
~) Zie boven, blz. 212. 
3) Theologiae elenchticae nova synopsis, 1646/'48; zie mijn lijst, nr 37. Voor het eerste deel 

(zie Maresius aan Rivet, 24 Dec. 1645 / 3 Jan . 1646; zie Bijl. 11173; en 23 Oct. 1646; zie 
Bijl. III 79) , opgedragen aan den magistraat der stad Groningen, werd Maresius door burge
meesters en raadsheeren met 150 gulden vereerd; verg . Resol.. 24 Dec. 1646. Voor de spoe
dige uitgave er van had Maresius O.m. deze reden: ut nempe os iis occluderem qui ab aliquo 
tempore parum Christiane, eristicis suis et convitiosis libellis, aliisque artibus non bonis, me 
suspectum ac inutilem Foederato Belgio reddere annixi sunt; verg. l.I ., I. p. XVIII. Maresius' 
reis naar Frankrijk (zomer 1647) bracht vertraging in de uitgave van het tweede deel (Zie 
Maresius aan Rivet, 13/23 Oct. 1647 (zie Bijl. III 85). De opdracht hiervan (verg. Maresius 
aan Rivet, 22 Jan. 1648, st. Jul. zie Bijl. III 86; en 8/18 Maart 1648; zie Bijl. III 87) aan de 
Staten van het gewest bezorgde hem een vereering van 100 zilveren ducatons, terwijl op 
requeste van den boekdrukker 52 exemplaren der beide deelen werden aangenomen. tegen 
den prijS van 10 Caroli gulden voor ieder stel; verg. Res. Staten, 3 Maart 1648. 

4) Tirinus (1580-1636) stond gedurende 14 jaren aan het hoofd van de "missio Hol
landica" ; verg. l.I., I, p. XX. Zijn commentaar verscheen in 1622 in 3 tom. folio. met den 
Vulgaattekst in groote, en met de aanteekeningen in kleine letter. 

5) Verg. l.I., I. p. XXIII 5.5 .. Maresius prees dien Index controversiarum boven den index. 
welke voorkwam in den Fransehen bijbel van La Rochelle in 8 0

• en in de Londensche editie 
van het Grieksche N.T. in 8 0 van 1622. De bezwaren beletten hem niet "quominus Collegium 
Theol. Elenchticae propositurus me is discipulis , hunc Tirini indicem polemicum mihi deli
gerem, cuius in eo exercitio premerem vestig ia et methodo ilIi cuius iudicium fecit insisterem." 

6) Verg. G. J. Vossius aan Maresius, 25 Jan. 1647 (Epistolae, fol. 502) : opus doctum et 
laboriosum. Maresius had hem door middel van Hotton een exemplaar van het eerste deel 
toegezonden. 
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In 1648 waren reeds beide deelen verschenen. Op den grondslag van dit 
werk heeft Maresius zijn polemiek voortgezet. door het opstellen van ge
schriften van meer special en aard. 

2 - Tegen Rome. 

In Maresius' polemiek heeft , ook te Groningen, die tegen de Roomsche 
kerk de voornaamste plaats ingenomen . Want in Rome bleef hij zien de anti
christelijke macht bij uitnemendheid. 7) Door deze overtuiging heeft hij 
zich zelfs in zijn historisch oordeel op een dwaalspoor laten leiden. Dit was 
het geval, toen hij met veel geleerdheid de historiciteit van pausin Johanna 
trachtte te verdedigen. Blondel had die in 1647 reeds op goede gronden be
streden , maar toen Curcellaeus tien jaar later van diens werk een Latijnsche 
editie bezorgde, 8) heeft Maresius hiertegenover zijn " Joanna papissa resti
tuta" gesteld. 9 ) Historisch bepleitte hij in dit geschrift een verloren zaak. 10) 

Wat Maresius ' verdere geschriften tegen Rome betreft, deze laten zich 
voornamelijk in twee groepen onderbrengen. Tot de eerste groep reken ik 
de tractaten, waarin hij bepaalde Roomsche leerstellingen en practijken heeft 
bestreden. Soms heeft hij daarbij het wapen der satyre te baat genomen. 11 ) 

De afgodische vereering der hostie, welke hij in den god Mauzzim uit Daniël 
11 : 38 zag afgebeeld, 12 ) de superstitieuse practijk van het bidden voor de 
afgestorvenen en de ongerechtvaardigde onthouding van de kelk aan de 
leeken 1 3 ) vonden in hem een krachtig en bestrijde!". 14) Op de dwaasheid 
van de transsubstantiatieleer 15) en op de ongerijmdheid dat men in meer 

7) Verg. Theol . elencht., I, p. 227 s.s .. In dit verband is merkwaardig het judicium der 
Faculteit over het manuscript van Daniel Solingius "de Antichristo, quem statuat in Societate 
a communione Magica", welk tractaat weer aan den auteur werd overgereikt met de op
merking: Facultatem perstare in sententia Ecclesiae recepta de pontifice Romano; verg . 
Acta theol. (ac. , 20 Maart, 27 April 1655. 

8) Verg. France Prot. 2 , Il, col. 623 s.s. ; en N. Ned. Biogr. Woord., VII, kol. 143 v .. 
Zie voor Maresius' oordeel over Blondel zijn Theol . elencht., 1. p. XXVI, en Maresius aan 
Rivet, 19/29 Sept 1650 (zie Bijl. III 96) . 

9) Joanna papissa restituta, etc., 1658; zie mijn lijst , nr 80. Maresius ging op wat anderen 
hadden gezegd tegen Blondels standpunt niet in: satis habui premere àvaaxevaadxwc; 
vestig ia BlondeIli, et omnia illius Vetera-nova Inventa subvertere, quibus putavit se cornicum 
oculos confixisse ; verg. 1.1. , p. XI. Zie ook N. C. Kist, De pausin Joanna, in N ed. Arch. v . 
Kerkel. Gesch. nr, blz. 29.; Sepp, Godg. Onderw. Il, blz. 81. 

10) Maresius vond van verschillende kanten bestrijding. Zie o.m. het Judicium viri doeti 
anonymi, door Curcellaeus opgenomen in zijn Quaternio dissert. theol., p. 435-456 (van 
D. Zwicker). Maresius' voornemen om hiertegen in een herdruk van zijn werk Vindieiae 
te leveren (verg. Defensio fidei eath., 1662, Praef., p . XXXVIII). schijnt niet uitgevoerd te 
zijn. - Zie verder Franee Protest. 2, V , col. 329, en PRE 3 IX, S. 254. 

11) Diss. theolog. qua per saturam ostenditur variis exemplis, quomodo ex vitiosa gramma
tica (alsa Theologia nata sit, 1655; zie mijn lijst, nr 65. 

12) Maresius beroept zich hierbij o.m. op de Kantteekeningen. Zie ook zijn disp. over het 
misoffer in Syll. Disput., Il, 1663, p. 415 s.s. 

13) Zie ook een disputatie over dit onderwerp in Syll. Disput., 1. 1660, p. 232 S.S., waar 
Maresius spreekt van een "consuetudo tyrannica" . 

14) Deze drie onderwerpen worden behandeld in: Exorcista sive de exorcismis, 1648; zie 
mijn lijst, nr 43. Zie ook boven, blz. 163. 

15) Disp. Apolog. ex Scripturis, ratio ne et patribus de novitate et absurditate transsub-
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dan één stad Jezus' rok zonder naad beweerde te bezitten. 16) vestigde hij 
de aandacht. Waar hij de gelegenheid schoon zag. speelde hij gaarne de 
Roomsche theologen tegenover elkander uit . zooals ten opzichte van de leer 
der praedestinatie en van de onbevlekte ontvangenis der maagd Maria. 17) 

De leer van de goede werken 18) en van het vagevuur 19) werden door hem 
behandeld. maar ook sprak hij over de rozenkransen 20) en over de onder
scheidene zetels waarop de paus zich op den dag zijner inauguratie moest 
neerzetten. 21) Soms heeft hij in het algemeen een vergelijking tusschen de 
Roomsche en de Gereformeerde religie getrokken. 22) om dan weer speciaal 
stil te staan bij de verhouding, welke volgens die beide kerken tusschen de 
Schrift en de kerk bestaat. 23) 

Een tweede groep wordt gevormd door de geschriften, in welke Maresius 
zich tegen de Roomsche propaganda onder de Protestanten in Duitschland 
heeft gewend. In 1648 wijdde hij een tweetal disputaties aan de artikelen der 
katholieke leer, welke op het bekende godsdienstgesprek te Thorn (1645) 
door eenige Roomsche theologen waren ingediend. 24) Deze heeft hij, tien 
jaar later, eenigermate verbeterd en uitgebreid, opnieuw in het licht gegeven 
als een "Korte weerlegging van het pausdom". 25) Uit die proposities der 

stantiationis pontiticiae, 1656; zie mijn lijst. nr 69. Maresius bestrijdt hierin een Duitsch 
pamflet, dat hem was toegezonden door de graven van Bentheim en dat vermoedelijk ge
schreven was door den Jesuiet Witfeldius, die genoemd wordt "Monasteriensium primipilus"; 
verg. 1.1., p. I, 47. Maresius kon den Jesuiet, die blijkbaar zijn citaten uit de kerkvaders uit de 
tweede hand had, op vele vergissingen en onjuistheden wijzen. Zie ook Maresius aan Joh. 
Buxtort. 4/14 Jan. 1657 (zie Bijl. III 109). - Het bedoelde pamflet was gericht tegen Maresius' 
Exemptio scrupularum, 1655, welk geschrift ik nog bespreek. 

16) Syll. disp., Il, p. 261 ss .. Over de rok des Heeren had Maresius ook gesproken bij de 
promotie van Michael Wolferdus; zie boven, blz. 222, noot 195. 

17) l.I., Il, p. 324 s.s. en p. 715 s.s .. Maresius stelde Bellarminus tegenover de Molinisten en 
de J esuieten. 

18) Hij deed dit in een disputatie de gentilium virtutibus; verg. l.I., Il, p. 123 s.s .. Zie ook 
een disp. de lib. hominis arbitrio in 1.1., 1. p. 353 S.S .. 

19) 1.1., p. 140 s.s .. Hier vindt men de opmerking: Non infestive dicuntur milites quidam 
ab obviis Franciscanis hac formuia salutari Deus det vobis pacem, eos ista resalutasse, Deus 
auferat vobis purgatorium. 

20) l.I ., Il, p. 274 S.S. 
21) l.I., Il , p. 880 s.s. 
22) 1.1., Il, p. 144 S.S. 
23) 1.1., Il, p. 368 S.S. 
24) Zie boven, blz. 313. Op dit convent hebben ook de Gereformeerden een Confessie 

ingeleverd. Verg. ook Acta theol. {ac ., 9 D ec. 1645: Placuit dari IJl. D. Camerario observa
tiones conscriptas turn a D. Maresio turn a D . Widmario in Confessionem Ref. oblatam 
Thorunii, et approbatas a D. Pasore; suppressis tarnen nostris nominibus. Deze confessie 
was, volgens Maresius. in sommige opzichten gevaarlijk; zij gaf eerder aanleiding om onder 
de Gereformeerden twisten te verwekken dan om de controvers met Rome tot oplOSSing te 
brengen; verg . Maresius aan Rivet. 24 Dec. 1645/3 Jan. 1646 (zie Bijl. III 73). Zie ook 
Maresius, Epicrisis theoIog., 1658, p. CXXIV S .. 

25) Compendiosa papismi refutatio, per modum stricturarum et animadversionum brevium 
ad propositiones doctrinae catholicae (ut eas vocarunt) praesulum et theologorum communio
nis Romanae in conventu Thoruniensi anni 1645, 1658; zie mijn lijst. nr 84. In de voorrede 
heet het: in quo (sc. opuscu1o) circa controversias palmarias quae nobis intercedunt cum 
Theo1ogis communionis Romanae, confido habituros, et incipientes filum Ariadneum cuius 
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Roomsehen, zoo betoogt hij , is dUidelijk aan den dag getreden hun opzet 
om de Protestanten de leerstellingen van het Trentsche concilie te doen aan~ 
vaarden, met name ten opzichte van de leer der rechtvaardigmaking en der 
sacramenten. 26) Al die proposities zijn in strijd met de Heilige Schrift en 
ook met wat de kerkvaders hebben geleerd. Daarom heeft men niet het recht 
ze als .. katholiek" te betitelen. Van een vereeniging tusschen Protestanten 
en Roomschen kan geen sprake zijn, omdat dezen aan hun dwaze dogma's 
blijven vasthouden en de Roomsche kerk voor een reformatie niet vatbaar 
is gebleken. Alle geloovigen behooren deswege, in gehoorzaamheid aan het 
bevel van Openbaring 18: 4 , haar te verlaten. 27) 

Zoo moest het Maresius wel een doorn in het oog wezen, dat de Roomsche 
paters met hun propaganda-arbeid onder de Protestanten meermalen succes 
hadden. Veel gerucht heeft in dien tij d de overgang van landgraaf Ernst 
van Hessen-Rheinfels uit de Gereformeerde naar de Roomsche kerk ver
oorzaakt. 28) Voordat deze den beslissenden stap deed, had hij te Rheinfels 
een soort van religiegesprek laten houden. Aan deze conferentie had hij een 
viertal vragen voorgelegd, 29) van welker beantwoording hij , naar het heette, 
zijn beslissing afhankelijk zou maken. Naar aanleiding van dit feit heeft 
Maresius nu eenige disputaties laten houden, welke hij nog in den zomer 
van 1652 onder den gemeenschappelijken titel: Munimen orthodoxiae et 
perseverantiae Evangelicae, heeft uitgegeven. 30 ) 

ductu et ope tuto ex hoc Labyrintho se extricent, et provectiores haud omnino inconcinnum 
et ingratum Memoriae suae subsidium, cuius beneficio facilius eo rum recordentur quae diHu
sius alibi legerint et didicerint. Mijn aanhalingen geef ik verder uit de editie in Fasciculus 
myrrhae. 1660. 

26) Fasciculus myrrhae. p . 252. 
27) l.I .• p. 339. 
28) Verg. R. G. G. 2. Il, Sp. 288 f.; en verder Dr P. Ars. Jacobs, Die Rheinischen Kapu

ziner 1611-1725. Reg., i.v .. De brief van den landgraaf (6 Jan. 1652), waarin deze voor zich 
en zijn vrouw den pauselijken zegen verzocht, is door Maresius opgenomen in zijn Munimen 
orthod .• 1652, p. 151 S.; verg. ook p. 65. 

29) Deze vragen zijn: 1 0 Nos deliberaturi de vera religione capessenda, cumprimis sup
ponimus vi rum prudentem, scire debere ilium Christianorum coetum e multis, cui ceu Eccle
siae Christi velit se adjungere, quamve fidei doctrinam in ea profiteri teneatur; quapropter 
ante omnem disceptationem amice postulamus à Theologis Catholicis, Augustanis et Refor
matis, indicationem propriae Ecclesiae, ita lucidam ut si velimus alicui earum dare nomen, 
ea ultro nobis pateat; 2 0 nobjs sufficienter exponi iIIam docainam de fide, quae in cuiusque 
partium Ecclesiae sic proponitur credenda, ut illi qui contumaciter eam pernegant anathemate 
separentur; 3 0 decisionem quaestionum, quae inter Christianos ah aetate Lutheri periculose 
contravertuntur, factam redactamque in Iibros symbolicos, aut quomodolibet aliter usurpatos; 
4 0 daar bedoeld onderzoek uiterst bezwaarlijk is, of er niet iemand is die onfeilbaar gezag 
bezit; en zoo niet, "guid id sit unde Christiani sibi derivare gueant ac debeant doctrinam 
fidei. 

30 ) Munimen orthodoxiae. 1652; zie mijn lijst. nr 59. Dit geschrift is opgedragen aan stad
houder Willem Frederik, naar aanleiding van zijn huwelijk met Albertina Agnes (zie N . Ned. 
Biogr. Woord .• I, kol. 1574) . - Maresius verwijst naar de Acta disputationis habitae Rhein
felsae apud S . Goarem. Keulen, 1652 bij Paulus Metternich; verg . l.I .• p . 26. Dit is de Room
sche uitgave; die der Lutherschen verscheen te Gieszen; verg. P. Ars. Jacobs, a. a. 0 .• 
S. 31, N. 12. Van Luthersche zijde namen aan dit religiegesprek deel Haberkorn, Happel en 
Balth. Mentzer (zie PRE, XII, S. 636). De Gereformeerden hebben er niet aan deelgenomen. 
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Wat de bedoelde vragen aangaat . deze zijn. zoo betoogt Maresius, 3'1) 

niet steeds duidelijk en juist geformuleerd. Eigenlijk zijn het ook geen ernstig
gemeende vragen. want de landgraaf had reeds van te voren zijn antwoord 
klaar. 32) Dat antwoord is hem aan de hand gedaan door den Capucijner 
Valerianus Magnus. die hem de Roomsche kerk als de alleen-zaligmakende 
en onfeilbare kerk heeft voorgesteld. Maar die leer is een dwaling . 33 ) 

Verder maakt Maresius eenige theologische kantteekeningen bij den brief. 
dien de landgraaf. in verband met zijn overgang naar Rome. aan Georg 
Calixt ter rechtvaardiging van zijn houding had geschreven. 34) Het beroep, 
dat hierin op de Schrift en de historie . ten gunste van specifiek Roomsche 
dogma's en gebruiken werd gedaan. 35 ) weerlegt hij. Hij wijst op de noodzake
lijkheid om alle dingen te toetsen aan de Heilige Schrift en om die Schrift 
persoonlijk te onderzoeken . 36 ) Natuurlijk. zoo verzekert Maresius. is niet 
ieder Christen verplicht om met alle controversen op de hoogte te zijn of 
nauwkeurig te weten wat te Trente en te Dordrecht is beleden. maar wel 
bestaat er behoefte aan een persoonlijk geloof in Christus Jezus . 37) Verder 
is hij overtuigd. dat Calixtus naar den sirenenzang . welke ook hem naar 
Rome wil lokken. niet zal luisteren. 38) Laat het waar zijn dat de Protestanten 
de eenheid hebben verbroken. zij hebben het juk der tyrannie om geen andere 
reden afgeschud dan om de vrijheid hunner conscientie overeenkomstig Gods 
Woord te handhaven. De landgraaf heeft een verkeerden stap gedaan; hij 
had bij de Protestanten moeten blijven. 39) 

Aan de beide besproken disputaties gaat in Maresius' boekje een algemeene 
behandeling van de voornaamste voorwendselen. waarmee men een der
gelijken afval naar het pausdom verontschuldigt. vooraf. 40) Het ontbreekt. 
volgens Maresius. bij die menschen aan een behoorlijk onderzoek naar de 
controverse punten met Rome. want anders zouden zij de reformatie niet 
zoo gemakkelijk weer den rug toekeeren. 41) Zoo komt het dat zij zich laten 

31) Reflexiones Theologicae ad quatuor erotemata per Germaniam non ita pridem disse
minata, et eorum solutionem factam a P. Valeriano MagTID Capuccino; l.I. , p. 25 S.S .. 

32) Maresius wijst er verder op. dat de vorst moeilijk een decisie kon verwachten van 
een theologen-conferentie. "mag is eristica et polemica quam charitativa"; verg. l.I., p . 44. 

33 ) Verg. l.I. , p. 53 s .. 
~4 ) Literae quas .... Ernestus Hassiae landgravius ad Calixtum propria manu exaravit. 

Ex Germanico in Latinum sermonem traductae, et ad plurimorum petitionem typis descriptá 
Coloniae 8 Febr. 1652. Una cum Considerationibus Theol. ad ilias; l.I. , p. 55s.s .. 

35) Maresius vermoedt. dat de monniken hem den brief wel zullen ingegeven hebben; verg. 
l .I., p. 56 S .. 

36) l.I ., p. 62. Zie ook p. 49: auditio. lectio. meditatio frequens sacrarum Scripturarum. 
37) l.I., p. 61. 
38) l.I., p. 124. 
39) l.I., p. 130. 
40) Diatr. theol. de praecipuis praetextibus, quibus suam defectionem colorant, qui relictä 

Evangelicorum ac Protestantium communione, transeunt ad Papismum; 1.1 .. p. I s.s .. 
41) Die menschen zouden dan verstaan hebben "nullum a1iud dari purgatorium animarum 

quam sanguinem Christi I Joh. I: 7. non aliud meritum coram Deo quam ipsius satisfac
tionem et obedientiam Rom. 5: 19. non aliud sacrificium expiatorium quam eius mortem 
Heb. 10: 12. non aliam mediBtionem quam suam I Tim. 2 : 5. non aliam fidei regulam quam 
ipsius verbum I Cor. 4 : 6. non denique aliud nomen datum sub coelo per quod oporteat nos 
servari Hand. 4 : 12; verg. I.l.. p. 1. 
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meesleepen door wat de J esuieten en de andere propagandisten van Rome hun 
voorspiegelen. De eenvoudigen onder hen worden getrokken door de ver
wijzing naar de wonderen , welke Rome beweert dat bij haar nog geschieden, 
of naar de vele ceremoniën in haar eeredienst en naar den diepen ernst, 
die het leven van vele monniken in haar midden zou kenmerken. Anderen 
komen er toe om naar Rome over te gaan, omdat zij de wettige roeping der 
Gereformeerde predikanten in twijfel trekken. Weer anderen beroepen zich 
daartoe gaarne op de kerkvaders, 42) of zij vragen of in vroegere eeuwen 
de Protestantsche kerken wel hebben bestaan. Nog een andere groep wijst 
op de onvastheid welke aan de zijde der Protestanten wordt gevonden of 
op hun verdeeldheid. Sommigen ook. en tot hen behoort de landgraaf. meenen 
dat zij een onfeilbare kerk kunnen vinden alleen bij Rome. Dan zijn er ook 
nog die beweren , dat de Roomsche kerk , ondanks haar dwalingen, het funda
ment der waarheid heeft bewaard en dat men dus ook in haar midden nog 
de zaligheid kan verkrijgen; 43) of zelfs dat het onjuist is geweest zich van 
de Roomsche kerk af te scheiden. Nog anderen staan tegenover het onder
scheid tusschen Roomsch en Evangelisch geheel indifferent, 44) of willen 
slechts uiterlijk het Pausdom aannemen om in hun hart Gereformeerd te 
blijven. Maar al deze voorwendsels vormen slechts een dekmantel voor aller
lei vleeschelijke overwegingen, die bij den terugkeer naar Rome feitelijk den 
doorslag geven. Laat men daarom alleen naar het Woord Gods luisteren. 45) 

Tenslotte ziet Maresius nog de kwestie onder de oog en, waarom men 
in de dagen der reformatie de Roomsche kerk heeft verlaten. 46) Als voor
naamste redenen noemt hij: 1 ° het uitdrukkelijk gebod des Heeren, 
om Babel te verlaten (Openb. 18: 4); 2° de eisch om alle gemeenschap met 
een afgodischen cultus en met afgodendienaars te verbreken (1 Cor. 6 : 10, 
2 Cor. 6: 16 v.; 1 Joh. 5: 21); 3° de talrijke ketterijen, welke in strijd met 
Gods Woord door Rome werden geleerd; en 4 ° de tyrannieke macht, die 
de paus uitoefende. 

Maresius' geschrift 47) heeft aanleiding gegeven tot een voortgezette pole-

42} Maresius zegt: etsi eos (sc. Patres) nec legerint unquam nec expenderint; verg. l.I., p. 5. 
43} Zelfs al zou dit waar zijn, dan nog gaat niemand de Evangelische kerk verlaten: ex 

turbido fonte non bib at, qui ex limpido haurire potest; verg. l.I., p. 13. 
44} Maresius vindt echter bij Rome niet zoozeer "Christianismus" als wel "Marianismus" . 

Wel mag over iemands zaligheid daarom niet geoordeeld worden, want: multi in Papatu 
Papatum detestantur; multi in ilJo moriuntur non Papistae, sed Christiani, non sine formali 
aut saltem interpretativa detestatione eorum omnium quibus vulgus isthîc à Christo abducitur; 
verg. l.I., p. 16 s .. Zie ook boven, blz. 135. 

45) l .I., p. 23: ad ipsum vivae vocis Dei in Scripturis loquentis Oraculum. 
46) Diss. theol. de legitimis causis desedae à Praedecessoribus nostris, ae porro deserendae 

ab omni homine pietatis et salutis suae studiosa, communionis pontiticiae; l.I ., p. 131 s.s .. Deze 
disputatie is niet speciaal in verband met het geval van den Hessischen landgraaf opgesteld. 

47} In een Epistola peremptoria, 26 Febr. 1654 uit naam van den landgraaf aan Calixtus 
geschreven, werd Maresius' Munimen orthodoxiae voorgesteld als een verdediging van het 
indifferentisme. Een exemplaar van dit schrijven werd Maresius uit Amsterdam toegezonden 
met een begeleidend briefje van een onbekende (de onderteekening luidde: Iacques Philippe 
Flamant, Mattenburgi, 2 Aprilis 1654). Maresius verdedigde zich in zijn Observationes ali
quot Theologicae, welke zijn opgenomen in zijn Methodus o.fli-&oboç, -+654, p. 224 s.s .. 
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miek met Valerianus Magnus. 48) De Capucijner had, na zijn succes bij 
den landgraaf van Hessen-Rheinfels , 49 ) zijn pogingen om Protestanten te 
winnen voortgezet. Hij had voor dezen arbeid een bepaalde methode uitge
dacht en die ter kennis gebracht van den aartsbisschop van Mainz. 5C ) 

In verband met de uitgave dezer methode richtte toen prinses Elisabeth van 
de Pa ltz, door bemiddeling van Voegelinus, tot Maresius het verzoek dat 
hij dit boekje wilde weerleggen. 51 ) 

De Capucijner had er op gewezen , dat de verdeeldheid der Christelijke 
kerken een verderfelijke werking uitoefent op den staat, en dat het toch 
slechts subtiele kwesties waren , waarover de strijd liep. Nu wilde hij dat 
men alleen die geloofswaarheden , welke een "veritas facti " vereischten , zou 
aannemen. De bedoelde waarheden zou men uit oude geschriften door 
nauwkeurige lezing gemakkelijk kunnen opdiepen. Bij de practische uit
werking van deze methode werd de kerk der "Catholici" tegenover die der 
"Acatholici" 52 ) als de ware kerk voorgesteld . 

Maresius noemt dit een dwazen voorslag. 53 ) Want, zoo betoogt hij , de 
beslissing inzake geloofskwesties mag nergens anders gezocht worden dan 
in de Heilige Schrift. 54) De boeken der kerkvaders zijn trouwens uitsluitend 
voor de geleerden toegankelijk. 55 ) Verder wordt Christus ' kerk n iet uit de 
overeenstemming van haar leer met de oude concilies, doch met de aposto
lische prediking in de Schriften gekend. 5 6) Ook maken niet wonderen het 

48 ) Zie over dezen Capucijner monnik PRE 3. X , S . 54 ; en vooral Dr P . Arsenius Jacobs, 
Die Rheinischen Kapuziner 1611- 1725, Reg. , Lv. Maresius zegt van hem , dat hij niet thuis 
was in den Bijbel noch in de patres, dat hij een slecht Latijn schreef en dat het hem aan 
behoorlijke logica ontbra k; verg. M ethodus à.ut~ot5oç, Dedicatio. Ma resius deelt a ldaar ook 
mede , dat tegen V ale ri anus' Acatho/icorum credendi reguIa judicium door Comenius in 
1644, onder pseudoniem van Wricus de Neufeld, een korte, gematigde en toch krachtige 
weerlegging is geschreven, getiteld: Judicium de judicio Valeriani Magni Mediolanensis 
super Catholicorum ct A catholicorum credendi reguIa. sive Absurditatum echo. Hiervan 
verscheen in 1658 een tweede editie onder den titel : Absurditatum echo; eo quod meus à 
po/emicis abhorreret genius; verg. Maresius, Antirrheticus. 1669, p. 6. In 1669 verklaarde 
M aresius , dat Comenius lauw was in het verdedigen der Protestanten tegen Rome . 

49 ) Valerianus Magnus was toen bij den Landgraa f in ongunst gevallen ; deze was onder 
den invloed der Jesuieten gekomen; verg . M ethodus. Dedica tio; en p. 5 s., 225. Z ie P . Ars. 
Jacobs, a.a. 0 .. S. 96. 

50 ) l.I .• p. 1 s .. Als titel van dat geschrift geeft Maresius op: M ethodus revocandi acatho
licos ad ecclesiam catho/icam. oblata Rever. et Emin . principi ac domino D . Joh . Phil. 
archiepiscopo Moguntino. 1653. 12 MaiL 

51 ) Verg. Maresius, Valeriani Magni Capuccini M ethodus à.ut~o(joç et 19 nis fatuus. 
etc., 1654 (zie mijn lijst. or 63) ; Dedicatio. Maresius prijst Elisabeth vanwege haar ijve r, 
en hoopt dat alle Protest. theologen, met terzijdestelling van eigen twisten, zullen op
trekken "ad iIIam missiona riam pestem exigendam et extinguendam". Zie ook M aresius aan ? 
I/ I I N ov. 1654 (zie Bijl. 111 105) . - Zie ove r Elisabeth , de la tere abdis van H erford: 
R. G. G. 2 11, Sp. 113 f.. 

52 ) Elders betitelde Valerianus de Protestanten als "Biblistae"; dus, zegt M aresius, zijn 
de Roomschen: Abiblistae, of: Traditores, en de Protestanten: Scripturarii; verg. 1.I.. p. 13. 

53 ) l.I .. p. 10. Ma resius heeft den tekst v an V alerianus ' geschrift in zijn boek opgenomen 
en volgt dien op den voet. 

54 ) 1./., p. 21 s., 89 S.s ., 102. 
5S ) l.I .. p. 24 s.s., 96 s.s .. 
SU ) l.I .• p. 47 S.s ., 82 S.s., 11 9 s.s .. De Ge reformeerden voeren, volgens Ma resius, niet de 
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kenmerk der ware kerk uit, maar God wil integendeel Zijn macht tegen de 
daemonen daar , waar Zijn Woord zuiver wordt verkondigd, betoonen. 57) 

Tijdens het drukken van dit geschrift ontving Maresius van prinses Elisa
beth, ditmaal door middel van zijn oud-leerling Agricola , nog een boekje , 
waarin Valerianus Magnus zijn methode tegen ingebrachte bedenkingen 
verdedigde en nader uiteenzette. 58) Tegelijk heeft hij toen ook hiervan een 
weerlegging gegeven. 59) 

Ook in Westfalen waren de Roomsche missionarissen aan den arbeid ge
togen. In 1654 verscheen te Munster een pamflet , dat geschreven zou zijn 
door een bezwaarden Protestant, die daarin aan Luthersche en Gereformeerde 
theologen tal van "dubia " ter oplossing voorlegde. De auteur liet het voor
komen, alsof hij zich van Roomschen kant erg in het nauw voelde gedreven. 
Maar in werkelijkheid moet een J esuiet de auteur zijn geweest. 60) 

Hoewel Maresius aan het boekje weinig beteekenis toekende, heeft hij er , 
op verzoek van sommigen, een uitvoerige weerlegging tegen geschreven. Wel
licht dat hij, zoo meent Maresius, nog aan de zwakke broeders hiermee een 
dienst bewijst. 61) De voornaamste kwestie geldt de vraag naar de ware 
kerk. 62) Nu behoeft de eenheid der katholieke kerk niet uit te sluiten dat 
de kerken ten opzichte van bepaalde kwesties onder elkander verschillen, 
en dat de eene zuiverder is dan de andere. 63) Op den weg des verderfs 

pretentie, dat zij de heilige en katholieke kerk zouden zijn; zij zijn er slechts een deel van; 
zij zijn onder de "coetus visibiles Christianorum" in Europa de "pars longe sanior". 

51 ) l.I ., p. 124 s.s .. Vanwege de duisterheid der voorstelling heeft Maresius afgezien van 
bespreking van wat Valerianus had geschreven in het hoofdstuk dat getiteld was: Reguia 
argumentandi ex significatione historica; verg. l.I ., p. 149. 

58) Maresius geeft als titel op: Lux in tenebris lucens quam tenebrae non comprehendunt; 
indicante Va/eriano Magno [ratre Capuccino. Matth . cap. 5. Vos estis lux mundi: Superiorum 
permissu. Straubingae. Excudebat Simon Gallus. Anno MDC.LIV. 

59) l.I ., p. 154-223. Volgens zijn mededeeling in de Dedicatio heeft Maresius deze weer
legging gedurende de zomervacantie in 6 of 7 dagen geleverd. 

60) Maresius geeft in zijn hierna te vermelden tegengeschrift, p. 3 s., als titel van het in 
het Duitsch uitgekomen pamflet, dat hem door Ernestus Wilhelmus en Philippus Conradus, 
graven van Bentheim, was toegezonden, aan: Scrupuli conscientiae et dubia quae omnibus 
Protestantibus Theologis à quodam Protestantium religioni addicto, qui circa hodiernas 
multiplices re/igionis controversias in conscientia sua angitur, placide solvenda proponuntur. 
Excusum Monasterii in Westphalia apud Be.rnhardum Rasfe/dt. Anno 1654. De voorrede 
was gedateerd : 29 Juni 1654. Voor het lezen van dit Duitsche pamflet heeft Maresius gebruik 
moeten maken van een vertaler; verg. Denuntiatio amica ad Bernardum Rasfeldt. 1656, p. 5. 

61) E xemptio scrupulorum, quos Missionarii Pontificii iniicere conantur conscientiis Protes
tantium, ad eos seducendos etc., 1655; zie mijn lijst, nr 64. Voor het gezegde in den tekst 
zie men aldaar, p. 2 s.. Dit geschrift is opgedragen aan hertog August van Brunswijk
Luneburg, die kort tevoren in een brief aan Vegilinus van Claerbergen Maresius had laten 
groeten. Maresius prijst den vorst vanwege zijn inzicht in de waarheid. Verg. Maresius aan ?, 
1111 Nov. 1654, (zie Bijl. III 105); hij weifelde toen nog over de vraag, aan wien hij het 
geschrift zou opdragen. Zie over hertog August: PRE 3 I. S. 511, en XI, S . 682. 

62) Aldus volgens den auteur van de Scrupuli; verg. 1.1 .. p . 6. In dit geschrift keeren vele 
gedachten terug, welke reeds uit andere geschriften van Maresius werden aangehaald. Deze 
herhaal ik in mijn overzicht niet. 

63) l .I., p. 19 s.s .. Volgens Maresius mag de stelling, dat er buiten de kerk geen zaligheid 
is, niet beperkt worden "ad aliquam societatem particularem et communionem externam 
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bevindt zich hij. die van de eenigheid en waarheid des geloofs in de funda
mentalia is afgeweken. Maar dit mag men niet van alles wat een bepaalde 
kerk leert. laten gelden. Want niet zoozeer om de kerk als wel om de Waar
heid moet men zich bekommeren. Geen enkele kerk toch is immuun voor 
het gevaar van binnensluipende dwalingen. Heeft men in een bepaald geval 
verschil over de vraag welke kerk orthodox en zuiverder dan de andere is . 
dan moet de leer dier kerk aan de Heilige Schrift worden getoetst en zal 
hierdoor de zaak moeten beslist worden. 64) Wat nu de vraag betreft. of 
Luther en Calvijn een valsche dan wel een ware kerk hebben gerefor
meerd. 65) kan men beide antwoorden geven. Valsch was die kerk naar haar 
uiterlijk bestand. maar inzooverre was zij. ondanks alle ingeslopen bederf. 
nog een ware kerk te noemen. dat zij toch vormde een gemeenschap van 
Christgeloovigen . Zij had toen hervorming noodig . en het beste deel harer 
leden heeft deze reformatie ook begeerd en heeft het Babel. dat weigerde 
genezen te worden, verlaten. 66) Wat voorts het onderscheid tusschen Ge
reformeerd en Luthersch aangaat. dit is niet een fundamenteele kwestie. 67 ) 

Dat er onder de Protestanten geen algeheele overeenstemming bestaat. is 
een gevolg niet van de ongenoegzaamheid der Heilige Schrift. doch van de 
zwakheid des menschen. Voert dit standpunt dan niet tot de consequentie. 
dat het aan ieder vrijstaat om te gelooven wat hij wil? En zijn dan de lnde
pendenten in Engeland, die dit leeren . niet als de beste Christenen te beschou
wen? Wie dit beweert. vergeet in de eerste plaats dat alle dingen aan de Heilige 
Schrift moeten getoetst worden. en in de tweede plaats dat men in elke kerk aan 
de besluiten der synodes is gebonden . tenzij in geval van strijdigheid met Gods 
Woord . De oorsprong der secten zal men echter moeten zoeken in onkunde 
ten opzichte der Schrift. 68) Na nog eenige dwalingen der Roomsche kerk 
te hebben aangewezen en te hebben opgemerkt dat een geloovig Protestant 
veel rustiger kan sterven dan een Roomsche. 69) besluit Maresius met den 
wensch dat de Vader der lichten de oogen van allen die in de duisternis van 
het pausdom verkeeren. moge openen. 

Te Munster verscheen vervolgens tegen Maresius een anoniem pamflet. 70) 

Christianorum, licet forte coeteris puriorem.... ut quoad reliquas omnes praescindatur spes 
omnis salutis membris earum, ob naevos aliquos quibus laborarent" ; verg. l.I. , p. 20. 

6.) /./., p. 26: Sic non melius quam ex doctrinae conformitate cum Scriptura. cognosci 
poterit quaenam pars Iitigantium. Ecd. sit orthodox a et purior coeteris. 

65) De vraag. waar de Luth. en Geref. kerk vóór dien tijd waren geweest, is een "quaestio 
historiae, non fideÎ ' ; verg. l.I., p. 33. 

60 ) l.I., p. 48 5.5.. Maresius is het niet eens met degenen. die beweerden dat de kerk van-
wege haar dwalingen meer dan 10 eeuwen onzichtbaar was geweest; verg. aldaar, p. 38 5.5 .. 

67) IL p. 55 s.s .. 
68 ) IL p. 945.5 .. Zie ook p. 91 5 .. 
09) 1./., p. 1255.5 .. Zie verder boven, blz. 340. noot 15. 
10) Alt und jetziges ubereinstimmendes Pabstumb. Ausz den Schritften der heiligen Vaetter, 

welche in den eesten Puuntf odee Sechshundect Jahren nach Christi Himmelfahrt das Evan
gelium gelehrt, und gepeedigt haben, und H em Samueli Maresio Pcofessori zu Gconingen 
zu examiniren. und zu beantworten furgestelt von einem der Waeheit und seinee Seelen 
Seligkeit Liebhabee, 1656. Maresius kreeg één exemplaar .. sub involucro puro" toegestuurd; 
en nog een exemplaar van den }esuiet Abel Scherhorn te Munster, die het aan een zijner 
familieleden te Groningen had gezonden om het aan Maresius over te reiken. 
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Deze weigerde echter hierop in te gaan, tenzij dat de auteur zich vooraf had 
bekendgemaakt. 71) 

Van weinig belang schijnt de discussie geweest te zijn , welke Maresius 
met een Roomsehen geestelijke uit Mainz, die vroeger te Hanau predikant 
was geweest, A. G . Volusius geheeten, heeft gehad. 72) Hem verwaardigde 
Maresius althans, nadat van weerszijden geschriften waren gewisseld , niet 
meer met een nieuw antwoord. 73) Tevens verzocht hij zijn vriend Sohnius 
aan zijn vrienden in Mainz te willen schrijven, dat hij van verdere toezending 
van dergelijke quisquilia wenschte verschoond te blijven. 74 ) 

Volledigheidshalve vermeld ik nog een voorrede, welke voorkomt in een 
werk van R. de la Ruelle , dat Maresius blijkbaar op diens verzoek te Gronin
gen heeft uitgegeven. 7.5) Dit boek geeft een uitvoerige bestrijding van een 
tractaat dat Richelieu indertijd had geschreven, om de Hugenoten te bewegen 
tot de Roomsche kerk terug te keeren. Maresius heeft er zijn instemming mee 
betuigd. 76) 

Maresius heeft als polemist tegen Rome stellig zijn verdiensten gehad . 
Natuurlijk valt niet uit te maken , hoever zijn invloed in dit opzicht heeft ge
reikt. Maar dat hij door Rome als een gevreesd tegenstander werd be
schouwd, blijkt uit het feit dat terwijl reeds vroeger sommige zijner werken 

'i'l) Maresius eischte ook dat de auteur het geschrift in het Latijn zou vertalen, de vindplaat
sen bij de kerkvaders zou opgeven en een approbatie door den Roomschen clerus zou toonen 
"quä declarent eo libello conti ne ri primaria et praecipua suae causae adversus Protestantes 
columina, quibus labefactis vel eversis eam cadere necesse sit." Verg. zijn Denunciatio amica 
ad Bemardum Rasfcldt typographum Monastcciensem, 1656; zie mijn lijst, nr 73. 

n!) Volusius gaf een geschrift uit onder den titel: Aurora. Daartegen richtte Marcsius 
blijkbaar een disputatie: Disserfatio theologica ad Auroram volusianam, welke ik niet heb 
gezien. Zie ook boven, blz. 35, noot 37. Zie over Volusius: G. Mentz, Joh. Philipp von 
Schönbocn, Jena, 1896/99. 

73) Toen Volusius tegen Maresius' disputatie een Castigatio in het licht had gezonden, 
en de president van de militaire rechtbank te Groningen, Joh. Willem Sohnius, aan den 
hoogleeraar in de Kerstvacantie van 1665 een hem toegezonden exemplaar had doen toe
komen met de opmerking dat hij het pamflet geen antwoord waardig keurde, heeft Maresius 
een open brief aan Sohnius gericht: Epistola castigatocia ineptissimae castigationis quam 
A. G. Volusius, ex Ministro ecclesiae Evangelicae Hanoviensis Moguntinus sacrificulus, 
recens opposuit etc., 1666; zie mijn lijst, nr 102. Maresius zegt aldaar, p. 11. omtrent Volusius' 
geschrift : cuius vix ulla pagina caret soloecismis aut barbarismis. Sohnius was blijkbaar een 
familielid van den Gereformeerden theoloog Georg Sohn, hoogleeraar te Marburg en te 
Heidelberg (zie RGG2, V, Sp. 594); verg. aldaar, p. 7 ("tuus Georgius Sohnius"). 

74) l.I., p . 17. 
75) Reponse sommaire au livre de Monsieur Ie Cardinal de Richelieu, intitulé T I' a i tt e 

p 0 u I' con ve r t i I' C e u x g u i s e s 0 n t s e p a I' e z d e J' E g I i s e. Par Ie Sieur 
R. de la Ruelle. Avec une petite Preface de M . Samuel des Marets, 1664; zie mijn lijst, 
nr 100. Maresius noemt den auteur een edelman van goeden huize, en "au reste un homme 
d'epee, et gui fait profession plus particuliere des Armes gue des Lettres"; verg. aldaar, p. Il. 
Volgens France Protest. 2 V, col. 332, hebben wij te maken met een schuilnaam voor Theo
do re Maimbourg. 

76 ) Maresius prijst den eleganten stijl en de soliede argumentatie, en oordeelt dat de auteur 
zich heeft onderscheiden door "moderation" en "erudition"; verg . p. I. Merkwaardig is 
Maresius' opinie, dat het bestreden boek niet geheel van Richelieu kan wezen, omdat het 
zaken zou bevatten "contraires à ses veritables maximes et à la grandeur de son genie"; 
verg. p. lIl. Zie nog Syst. theolog. , 1673, p. 919. 
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op den index waren geplaatst. dit den 30sten Juli 1678 met al zijn ge
schriften gebeurd is. 77) Verder schijnt hij voor meer dan een. die uit de 
Roomsche naar de Gereformeerde kerk overkwam, een raadsman geweest te 
zijn. 78) Met name heeft men in sommige streken van Duitschland. in den 
strijd tegen het opdringend Romanisme. Maresius' hulp gaarne ingeroepen 
en gewaardeerd. 79) Een polemist van grootschen stijl gelijk verscheidene 
zijner lanndgenooten. op wie hij zich in zijn geschriften gewoon was te be
roepen . 80) is hij echter niet geweest. 

3 - T,egen de Socinianen en de Remonstranten. 

Behalve aan de polemiek tegen Rome heeft Maresius ook aan die tegen de 
Socinianen en de Sociniaansch-gezinde Remonstranten bijzondere aandacht 
besteed. Hij beschouwde haar als een onvermijdelijke taak. 81) Een enkelen 
keer heeft hij de Sociniaansche dogma 's zelfs verderfelijker genoemd dan de 
Roomsche. 8~) Een samenvattend werk. waarin de controvers met het Socinia
nisme principieel wordt behandeld . komt echter onder zijn geschriften niet 
voor. 83) Maresius heeft er zich toe bepaald . om sommige geschriften zijner 
tegenstanders met het ontleedmes van zijn dialectiek onder handen te nemen 
en ze. bijna van volzin tot volzin. te weerleggen. 

77) V erg . F. H. Reusch. Index der verbotenen Bücher 11 . S. 88. 94. 104. 
iS) Zoo had Maresius contact met Michael Ruckert. eertijds lector in de philosophie bij de 

Minderbroeders te Keulen. daarna predikant in Oost-Friesland (n.1. te Lützeburg. zie Jöcher. 
Gelehrtenlex. 111. col. 2283). die hem een zeer ouden codex van Martinus. uit Keulen mee
gebracht. toonde. in welken codex het verhaal van pausin Johanna werd gevonden; verg. 
]oanna papissa restituta, 1658. p. 22. Op grond van dit contact vermoed ik. dat het door 
bemiddeling van Maresius is geweest dat Ruckert te Groningen heeft uitgegeven: Constitu
tiones sive monita secreta Societatis ]esu publici iuris facta a Michae/e Ruckert. Groningae, 
apud viduam ]ohannis Nico/ai. 1654. Deze uitgave werd in 1657 gevolgd door: Monita 
privata Societatis ]esu. zonder aanduiding van den drukker; maar uitvoering en letter maken 
waarschijnlijk dat ook dit boekje op dezelfde pers te Groningen is uitgegeven. Een Fredericus 
Gobius uit Keulen. die. overgekomen uit de Roomsche kerk. solliciteerde als schoolmeester 
te Zutphen. verzocht Maresius om een aanbevelingsbrief; verg. A cta theo/. fac., 18 Nov. 
1661. - Ter synode pleitte Maresius voor Folkerus Besselinck Westerwoldius. die . eerst 
tengevolge van armoede tot het pausdom vervallen . daarna weer was terugg ekeerd; verg . 
A cta Syn . Gron., 1662. art. 36. 

iO) Zie ook Th. Crenius. Animadv. phil. et hist., XI. p. 124. die aldaar aanhaalt het 
oordeel van Paulus Colonius over Maresius ' geschriften; door dezen worden met name die 
tegen de Roomschen geprezen. 

0) Het zijn Ou Plessis-Mornay. Chamier. Mestrezat. Dumoulin. Drelincourt. Dallaeus. 
Rivet e.a .. Zie ook H. J. Honders. Andr. Rivetus, blz. 72. 

81 ) Verg. Hydra Socinian., I. 1651. Praef .• p. I: omnium Haereticorum faex. Zie ook 
Or W. J. Kühler. H et Socin., blz. 221 V.v .. 

82 ) Verg. Defensio fidei cathol .. 1662. p . 311. 
83 ) Verg. W. J. Kühler. t.a.p., blz. 224: de blik op het geheel ontbrak. Dit euvel was 

trouwens algemeen; slechts Heidanus maakte hierop een uitzondering. Maresius noemt onder 
de bestrijders van het Socinianisme vooral Hoornbeek. wiens Socinianismus confutatus in 
1650 begon te verschijnen (zie Biogr. Woord. v. Prot. Godg., IV. blz. 283) ; verg. Hydra 
Socin., I. Praef. p. I: qui in ea. meo judicio. solide ac foeliciter {}eoÀ.oyû. Zie ook 
Maresius aan Rivet, 19/29 Sept. 1650 (zie Bijl. 111 96). Voorts worden door hem genoemd 
Fr. Junius. Sibr. Lubbertus. Paulus Tarnovius. Joh. Junius. Alsted en Bisterfeld. 
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Het ~erste werk dat hij op dit gebied heeft geleverd, is de bestrijding van 
een brief , dien Andreas Dudith 84) indertijd aan den Poolschen edelman 
Johannes Lasicius 8 5 ) had geschreven en waarin het mysterie der heilige 
Triniteit werd aangetast. 8 6 ) Dudith had dit dogma als een menschelijk ver
zinsel voorgesteld en zich tegenover het Nicaenum en het Athanasianum be
roepen op de eenvoudige leer der Schrift. Maresius verdedigt hiertegenover 
niet alleen de leer der Drieëenheid, maar hij handhaaft tevens het goed recht 
der Belijdenisgeschriften. Ook wat door wettige consequentie uit de Schrift 
wordt afgeleid, moet als met haar conform worden aangenomen . 8 7) Tegen 
het beroep van Dudith op Calvijn, die het geloof niet op uitspraken van 
menschen of van concilies, doch alleen op de Schrift wilde doen steunen, 8 8 ) 

stelt Maresius in het licht dat men op deze manier een valsche tegenstelling 
in het leven roept. 89) Het beroep, dat de Gereformeerden op de uitspraken 
van concilies doen, heeft immers niet tot bedoeling om deze in oppositie te 
brengen met wat de Heilige Schrift leert , doch om daarmee hun beroep op 
de Schrift te staven. Zij willen juist de waarheid Gods bewaren en hand
haven, 90 ) zoowel tegen de Antitrinitariërs als tegen de Roomschen. Het 
standpunt van Dudith daarentegen moet vanzelf leiden tot religieus indiffe-

84 ) Dudith, ook Dudich (1533- 1589), vertegenwoordigde op het concilie van Trente den 
Hongaarschen clerus en werd in 1563 bisschop van Pécs, maar ging later in Polen tot het 
Protesta ntisme over; verg. PRE 3, V , S. 54; en R. G . G. 2, I, Sp. 2039. 

85 ) Lasicki, die met CalVijn bev r iend was, streefde naar de vereeniging van de Lutherschen , 
de Gereformeerden en de Boheemsche broeders; verg . P R E 3, XI, S . 291 f. ; en R. G . G . 2, 

lIl, Sp. 1492 f. 
86 ) Biga P anaticorum eversa, sive dissertationes duae theologicae, quamm pdor continet 

v indicias pro SS. Trinitatis mysterio, adversus epistolam Andreae D udithii quondam Quin
quecclesiensis episcopi; posterior exhibet refutationem XXVIII objectionum D.N.N . contra 
varia religionis Christianae capita, 1647; zie mijn lijst, nr 40. Ik breng dit geschrift hier ter 
sprake, omda t de bestreden opvattingen in hoofdzaak a ntitrinitarisch zijn; ve rg. ook Maresius 
aan Rivet, 17/27 Apr. 1650 (zie Bijl. III 95) . Zie ook M aresius aan D e Wil/em, 1/11 Nov. 
1646 (zie Bijl. III 81). De brief van Dudith was in 1590, waarschijnlijk door de Socinianen, 
uitgegeven (p. 2), maar Maresius heeft gebruik gemaakt van een ma nuscript, dat hem ver
strekt was door Ludovicus Camera rius (p. IX) . Indertijd had Beza aa n Franc. Junius ver
zocht om dezen brief te weerleggen (wat blijkt uit een brief van Junius aa n Joachim Camera
rius, den vader van Ludovicus, 20 April 1594); waarom Beza dit had verlangd en Junius 
het niet had uitgevoerd, wist Maresius niet (p. 17 s.s.) . De brief (gedateerd Crac. 9 Jul. 
1571; zie l.l.. p. 222) is een afwijzend antwoord op het pogen van Lasicius om hem van 
zijn dwaling terug te brengen (p. 16) . Maresius betwijfelt echter, of Dudith wel tot het einde 
toe in zijn dwaling heeft volhard, vooral vanwege het bericht omtrent zijn Christelijk af
sterven (p. 14 s.) . Maresius mocht terecht verklaren: Igitur quod olim ab homine Gallo pro
fessionem orthodoxae Theologiae in Foederato Belgio sustinente petitum fuit , nunc eiusdem 
nationis, eiusdemque in Belgio conditionis, cum bono D eo, praesta re aggredior; verg. l.l., 
p. 19. Zie ook Poeder. Belgium orthod., 1652, p. 140 s .. - In dit geschrift bestrijdt Maresius 
verder de verwarde beschouwingen van den ongenoemden Franschman, welke hij in Sedan 
had leeren kennen; zie boven, blz. 92. De bedoelde man wordt door hem genoemd een "Aca
demico-scepticus"; verg . 1.1 .. p. 397. 

87 ) l.l., p. 27 s.s .. 
88 ) Ca lVijn zou dan ook in tegenspraak met zichzelf zijn gekomen, door over de Triniteit 

te "disputeeren"; ve rg. l.I., p . 146. 
89 ) 1./., p . 147 s.s. 
90 ) Maresius verwijst naar Calvijns brief in diens Institutio aan den koning van Frankrijk; 

verg. /.1., p . 153. 
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rentisme; 91) en de loochening der Drieëenheid maakt dat men ophoudt een 
Christen te zijn om geheel aan de Turken gelijk te worden. 92) 

Vrij spoedig na dit geschrift heeft Maresius het eerste deel van zijn be~ 
langrijkste werk op dit gebied, onder den titel: Hydra Socinianismi expugnata, 
in het licht gegeven, waaraan hij in vervolg van tijd nog twee deel en heeft 
toegevoegd. 93) Hij leverde hierin een bestrijding van een der meest gezag~ 
hebbende geschriften der Socinianen, namelijk dat van Johannes Volkelius 
over: De ware religie. 94) Als zoo danig kan het als baanbrekend worden 
beschouwd; want met het werk van Volkelius had men zich tot dien tijd toe 
nog slechts weinig ingelaten. 95) Het was Maresius , volgens zijn eigen ver~ 
zekering, bij deze bestrijding meer om soliditeit dan om fraaie inkleeding te 
doen. 96) In dit streven naar duidelijkheid , naar Schriftuurlijkheid en naar 
juisten betoogtrant is hij in het algemeen geslaagd. Ook heeft hij zich zoo 
goed als geheel bij zijn onderwerp weten te houden . 97) Terecht heeft men 
dit werk van Maresius geprezen. 98) 

Volgens Maresius ' oordeel leverde het Socinianisme een ernstig gevaar op 
voor de religie. Want de kennis en de dienst Gods werden er door vernietigd. 
Nog te gevaarlijker was het, doordat zijn aanhangers hun "atheisme" onder 
het voorwendsel van een veel zuiverder religie dan men elders kende, tracht~ 
ten te verbreiden. 99) Vandaar dat hij geen moeite heeft gespaard om dit 

91) 1.1 .• p. 218 s .. Ook tracht Maresius aan te toonen, hoe Dudithius ' positieve beschouwing 
consequent moet heenleiden tot de belijdenis der Triniteit; verg. 1.1.. p. 159 s.s .. 

92) l.I .. p. 222 s.s .. Ter illustratie herinnert Maresius aan den Heidelbergschen predikant 
Adam Neuser, die in Konstantinopel Mohammedaan was geworden; hij had dit gelezen in de 
E cclesiast. historia (toen nog in manuscript) van Hendr. Alting. Zie PRE 3. XX, S. 352. 

93 ) Hydra Socinianismi expugnata: sive Johannis Volkelii Misnici. de vera religione (ut 
talso inscribuntur) libri quinque. etc., 1651. 1654, 1662; zie mijn lijst. nr 53. In 1649 was 
Maresius reeds bezig met de bestrijding van Volkelius; verg. zijn opdracht aan de Curatoren 
in de tweede editie van zijn Col!. theolog .• 1649. Zie ook Xenia Academ .• 1650, fol. Il , en 
p. 1- 32; men was toen bezig met het drukken van het eerste deel; verg. Maresius aan Rivet. 
20 Febr. / 2 Maart 1650 (zie Bijl. 111 93). Zie over de benaming "hydra" zijn Hydra Socin .• 
I. Dedic., p . Il. 

9.1) D e vera religione. in 1630 posthuum uitgegeven door Joh. Crell, die er zelf een nieuw 
hoofdstuk: De Deo et eius attributis, aan toevoegde. De Socinianen beschouwden dit boek 
zelf als gezaghebbend ; verg. Maresius 1.1 .. I. Praef. , p. Il. Zie ook PRE 3. XVIII, S. 463. 
Maresius heeft den tekst van het geschrift geheel in zijn boek opgenomen. Zie Dr J. A. 
Cramer, De theol. taco te Utr .• blz. 435, noot 4; en J. C. van Slee, Gesch. van het Socin .• 
blz. 255 v .. 

95) Verg. l.I .• I, Praef., p. Il s .. Maresius zelf kende alleen de Concertatio Anti-Volkeliana 
van Polyander. Hij zal hiermee bedoeld hebben diens Disput. contra Joh. Crellium et totidem 
contra Joh. Volkelium. 1643; verg. W . J. Kühler, t .a.p .• blz. 222, noot 2. Een werk dat Alsted 
tegen Volkelius zou uitgegeven hebben, had Maresius niet gezien. 

90) 1./ .• I. Praef. , p. IV. 
97) Afwijkingen van dezen regel vindt men 1./ .• I, p. 402 (over het supralapsarisme); 11, 

p. 49 (over het Independentisme) , en p. 412 (over den antichrist). 
98) Verg . Sepp, Godg. Ondecw .• Il , blz. 84. - Ook in dit opzicht verdient dit werk lof, 

omdat het, in onderscheiding van de meeste geschriften van Maresius, voortreffelijke Indices 
bezit. Zijn studenten hebben hem hieraan geholpen. 

99) l.I .• lIl, 1662, p. IV. Zoo wijst Maresius op een geschrift, dat toen kortgeleden was 
verschenen, onder den titel : De apostasia Chcistianorum. en dat door Petrus Serarius in een 
Nederlandsch geschrift was bestreden. 
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respectabele werk van drie zware kwatrijnen, in het belang der waarheid, 
tot stand te brengen. 1(0) Volgens zijn eigen verzekering was hij hiertoe 
gedreven door ijver voor de glorie Gods, uit liefde tot Christus , uit bezorgd
heid voor de kerk en uit een diepgevoeld ambtsbesef. 1,01 ) 

In 1662, toen het laatste deel verscheen, kwam tevens een ander geschrift 
van de pers, dat de afsluiting bracht van een polemiek met Curcellaeus, den 
Remonstrantschen hoogleeraar te Amsterdam, die in Maresius ' oog weinig 
minder was dan een Sociniaan. 102) 

Curcellaeus had aan de uitgave van Blondels tractaat over de pausin 
Johanna in 1657 een voorrede laten voorafgaan, 103) waarin hij dezen even
als zichzelf verdedigde tegen de beschuldigingen, welke door Maresius in 
diens " Epicrisis " tegen Dallaeus terloops waren uitgesproken. 104) Maresius 
heeft toen Curcellaeus niet alleen ten opzichte van deze persoonlijke kwesties 
van antwoord gediend in een aanhangsel dat hij aan zijn boek over de pausin 
Johanna toevoegde, 105) maar tevens in een afzonderlijk tractaat zijn Soci
niaansche gevoelens blootgelegd. 1(6) Hij deed dit naar aanleiding van de 
voorrede, welke Curcellaeus in de uitgave van Episcopius' Opera had ge
plaatst. Deze had betoogd dat termen als "Drieëenheid", "wezen", " persoon", 
"ó,.wovaloç" en dergelijke, overbodig en nutteloos waren. Maresius toonde 
daartegenover aan, dat hoewel die termen niet absoluut onmisbaar waren, 
ze toch op het oogenblik goede diensten deden, in het bijzonder ook om 
allerlei ketterijen bloot te leggen . 

100) l.l .. lIl , p. 879. Zie ook D efensio fidei cathol.. 1662, p. 5. 
101) l.I., J, Dedic., p. IV. - Vanwege de gevaarlijkheid der dwalingen meende Maresius 

dat de overheid de vrijheid der Socinianen moest inperken; verg. l.l. , Ir. 1654, Praef .. 
Zie ook Epicrisis theol., 1658, p. CXXI; Defensio fidei cathol.. Praef., p. II S.S.; en vooral 
Syll. Disp .. 1663, p. 289 s.s. (Se/ectae quaedam pos it. theol. de conscientia). 

102) Hij wordt door Maresius' betiteld als een "Sociniano-Remonstrans" (zie J. C. van 
Slee, Gesch. van het Socin. , blz. 117) . Zoo deed Maresius reeds in zijn T heol. e/encht., r. 
1646, p. 480 S.S., waar hij hem evenals Placaeus bestrijdt vanwege de loochening der erf~ 
zonde. Zie over Maresius' relaties met Curcellaeus nog: Maresius aan Rivet, 30 Juni 1638 
(zie Bijl. III 33); Joanna papissa, 1658, p. 282 S.S.; en Syst. theol., 1673, p. 350, 363. Hij 
noemt Menasseh Ben Israel den "fidus Achates" van Curcellaeus; verg. Oef. Eidei cathol.. 
1662, p. 455. - Maresius spreekt over de eigenlijke Arminianen in veel gunstigeren zin; verg. 
Defensio tidei cathol .. 1662, Dedic., p. lI; en Praef., p.r.Zoo heeft hij ook de practijk der 
Waalsche kerken om de Remonstranten als leden der kerk toe te laten, verdedigd; verg. 
Jonathan Helosii hyperaspistes, 1651. p. 91. - Ook Hoornbeek maakte een soortgelijk onder~ 
scheid tusschen "enkel Arminianen" en "Arminiaansche Socinianen"; verg. Biogr. Woord. 
v. Prot. Godg., IV, blz. 279. 

103) Voor den titel van dit geschrift zie men Biogr. Woord. v. Prot. Godg., lI , blz. 338. 
Volgens Maresius zou die voorrede de eigenlijke bedoeling van Curcellaeus met zijn uitgave 
van Blondels tractaat zijn geweest; verg. 'oanna papissa, 1658. p. 211. 

104) Zie boven, blz. 323. 
105) Joanna papissa, p. 241-252. Sepp, Godg. Onderw., Il, blz. 202, vindt bij Maresius 

"doorloop ende vrij hatelijke aanmerkingen." Hij had echter hetzelfde ook van Curcellaeus 
kunnen zeggen. - De gegevens uit dit aanhangsel heb ik op verschillende plaatsen in mijn 
boek gebruikt. 

106) Diss . theolog. de vocibus Trinitatis, essentiae, personae, óf.toovaiov, et similibus 
in ecclesia retinendis, met aparte pagineering opgenomen in 'oanna papissa, 1658. Zie ook 
l.I., p. 298. 
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Nadat Curcellaeus op deze en andere reeds vroeger door Maresius ter
loops uitgesproken beschuldigingen was ingegaan in een geschrift. waaraan 
hij nog op zijn sterfbed de laatste hand heeft gelegd. 107) verscheen in 1662 
Maresius' antwoord. Hierin handhaaft hij zijn aanklacht van Socinianisme en 
adstrueert deze in den breede. alzoo leverende een "Verdediging van het 
katholiek en orthodox geloof". 108 ) Wel heeft hij. in verband met Curcellaeus' 
overlijden. aanvankelijk geaarzeld om tot deze uitgave te besluiten. doch hij 
meent uit plichtsbesef en uit ijver voor de zaak der waarheid dit niet te 
mogen nalaten. Hij hoopt intusschen zorg te dragen dat Curcellaeus ' persoon 
gespaard blijft. 1 09 ) In de eerste plaats bespreekt hij diens opvatting inzake 
het dogma der Triniteit. 110) Voorts handhaaft hij de toerekening van Adams 
zonde; deze is door Curcellaeus verworpen om des te gemakkelijker de vrij
heid van den menschelijken wil te kunnen loochenen. aan de toerekening 
van Christus' gerechtigheid te kunnen wrikken en de praedestinatie op zij 
te kunnen zetten. 111) Daarna stelt hij in het licht. dat de kennis van Christus 
onmisbaar is voor het verkrijgen der zaligheid. 112) om tenslotte de recht
vaardigmaking uit het geloof alleen . met uitsluiting van alle wetswerken. 
tegenover Curcellaeus' critiek te handhaven. 113) 

1 07) St. Curcellaeus. Quaternio dissedationum theologie .• 1659. Verg. voor het opgemerkte 
in den tekst aldaar. p. III s .• XLVIII. Wat den inhoud der 4 disputaties betreft. verwijs ik 
naar het tegen geschrift van Maresius. dat volgt. Bedoelde Quaternio is gesupprimeerd. op 
aandrang mee van de deputaten der synode; verg. Knuttel. Acta IV. blz. 227 (Syn. van Gorkum. 
1661). Zie ook het judicium in gelijken zin van de theol. fac. te Utrecht. 12 Nov. 1659. 
bij Or J. A. Cramer. D e theol. fac. te Utrecht. blz. 434 V . V .. De uitspraak van het Hof van 
Holl. en Zeel. (I Juli 1661) heeft Maresius opgenomen in de Praefatio van zijn te noemen 
werk. p. 11. Zie ook J. C. van Slee. De gesch. uan het Socin .• blz. 286. noot 3; en Knuttel. 
Verboden boeken. blz. 33. 

:1;08 ) D efensio fidei catholicae et orthodoxae de S.S. Trinitate. peccato originali. salute 
per solum Christum. justificatione ex illius fide . opposita Quaternioni St. CurceIlaei. etc.; 
zie mijn lijst. nr 96. Het geschrift is opgedragen aan de kerkeraden der Geref. kerk te Am
sterdam " utraque lingua." Maresius prijst Amsterdam ("ocellus ille non Belgicae modo sed 
Europae totius" ) vanwege haar magistraat en haar bloeiende kerk; maar ook groeit er. zoo 
voegt hij aan dezen lof toe. het getal en de stoutmoedigheid der sectariërs. "ut tota Rakovia 
nunc Amsterodamum adnatasse videatur" ; tegelijk ligt er echter een zegen in die ketterijen: 
had Curcellaeus hem niet aangevallen. hij had ook deze fundamenteele waarheid niet be
hoeven te verdedigen. Na de opdracht volgt nog een voorrede. waarin Maresius zijn geschrift 
rechtvaardigt en de Paraenesis van Curcellaeus beantwoordt. 

1(9) l.i.. p. 1. In strijd met het bedoelde voornemen heet het echter al terstond: Sed cum 
ingenium mansuetum semper prae se tulisset. visus est quicquid unquam collegerat splendidae 
bilis in hoc suo scripto effudisse. abundeque comprobavit quod vulgo dici solet ferae morientis 
ui ti mum morsum virulentissimum esse; verg. l.I .. p . 2. Zie ook de Praefatio. p. XI S •• XIX S.S •• 

UO) l.I .• p. 1-312. Dit gedeelte wordt gevormd door een herdruk van de reeds genoemde 
Diss. theol. de uocibus Trinitatis etc .• vermeerderd met een anticritiek op Curcellaeus' ver
dediging. Maresius merkt op. dat Curcellaeus applaudiseerde. toen hij tegen Voetius schreef. 
maar toen hij ook Curcellaeus ging aanvallen. "tum bidental visus est tetigisse. quod inter
cesserit c1anculariis Curcellaei consiliis circa synodi Oordracenae subversionem et Remon
strantismi restitutionem in integrum. quam cum suis amiculis moliebatur" ; verg . l.I .• p. 9. 

lll) l.l .• p. 313 S.S •• Zie ook de Disp. theol. de pecc. originalis existentia et natura. in: 
Syll. Disput .• I. 1660. p. 644 S.S . . 

ll2) l.I .• p. 567 S.S. Curcellaeus had de onmisbaarheid van die kennis geloochend in zijn 
Aduis d' un personnage desinterressé. 1638 (tegen Molinaeus) . 

11.3) l.I.. p. 666 S.S.. Dit gedeelte bestaat uit een vroegere disputatie over het aangegeven 

Maresius 23 
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4 - Tegen de Luthersehen. 

Tegen de Lutherschen of de aanhangers der Confessio Augustana heeft 
Maresius slechts weinig gepolemiseerd. Gelijk ons gebleken is, zocht hij zoo
veel mogelijk toenadering tot de Lutherschen. 114) Daarom schaarde hij zich 
aan de zijde van Calixtus en de zijnen, die door de strengere partij onder de 
Lutherschen op vaak heftige wijze werden bestreden. Zoo heeft hij het voor 
Calixtus opgenomen, toen deze vanwege zijn syncretisme door den Straats
burgschen theoloog Dannhauer werd aangevallen . 115) Wel was Maresius 
het niet in alles met Calixtus eens en kon hij z.ich met diens groote toegeef
lijkheid ten opzichte van de Roomschen niet vereenigen , 116) maar hij kon 
aan den anderen kant ook niet in alles met de strengere Luthèrschen in
stemmen. Tegenover hen wilde hij de waarheid der Gereformeerde belijdenis 
verdedigen. 11 7) 

Het belangrijkste strijdpunt tusschen de Gereformeerden en de Lutherschen 
is van het begin af de Avondmaalsopvatting geweest. Maresius noemde dit 
zelfs de eerste en eenige controvers tusschen beide kerken . Hierover heeft hij 
eenige disputaties geleverd, naar aanleiding van wat de Deensche theoloog 
Jesper Rasmussen Brochmand 11'8 ) in zijn dogmatisch handboek had ge
schreven. 11 9) Maresius verdedigde de Gereformeerde Avondmaalsbeschou
wing 120) en trachtte aan te toonen dat de Luthersche opvatting consequent 
moest voeren tot een eten van Christus ' lichaam in den " Kapernaietischen" 

onderwerp. waaraan toegevoegd zijn Scholia brevia per modum stricturarum ad quanam 
dissert. Curcellaeanam. Zie Syll. Disput., 11, 1663, p . 313 s.s .. 

114) Zie boven, blz. 315 V.v .. 
ll5) Disp. theoi. partim eienchtica, partim apoiogetica de tribus symboiis apostolicis, scil. 

Lutheranorum, uti se vocant, Pontificiorum et Reformatorum, nuper à Theoiogo quodam 
Argentoratensi editis; in: Syil. Disp., 1. 1660, p. 700 s.s .. Bedoeld is Johann Coorad Dannbauer 
(zie PRE 3, IV, S. 460 ff.) . die bekend is om zijn scherpe polemiek tegen de Roomschen en 
de Gereformeerden. en van wiens polemiek verzekerd wordt dat ziJ overal vrij was "von 
persönlichen Invektiven und Verdächtigungen. wie sie sonst in der Luft der Zeit lagen"; 
verg . a.a. 0., S. 461. Maresius geeft als titel van diens werk op: Sigaiium; verg. l.i., p. 703. 
Zie over de onderscheiding tusschen " molliores" en " rigidiores" Lutherschen ook Syst. 
theoiog. , 1673. p. 918. 

U6) 1.1., p . 702. 
117) Maresius zegt dat hij omtrent de Lutherschen erkent: Ecclesiam esse, et Ecclesiam 

Christi; sed nec sola est; verg . l.i., p. 710. Dannhauer heeft in zijn Hodomaria tegen Maresius' 
geschrift eenige "Stricturae" geplaatst, maar deze weigert hierop in te gaan en spreekt den 
wensch uit dat God Dannhauer van die "hodomaria" moge afbrengen; verg. 1.1., p. 770 s .. 

1.'l18 ) Verg . R.G.G.2, J. Sp. 1260. Brochmand was sedert 1638 bisschop van Seeland en 
stierf in 1652. 

119 ) Synopsis quaestionum de coena Domini, etc. , in: Senio sacrarum dissertationum, 1653 
(zie mijn lijst, or 60) . p. 37 s.s .. Volgens Maresius stelde Brochmannus de Calvinisten op 
één lijn met Sodnianen en Anabaptisten; verg. l.i., p. 38. - In dit geschrift is ook opgenomen 
een Diss. theoiog . ... qua demonsfratur, 1. Cyrillum Alexandrinum ... haereseös circa perso
nam Christi non posse insimulari; 2. N estorium .. . ab haeresi non posse liberari; 3. B. Virgi
nem Mariam EJeo'lo"o'JI . . . posse ac debere appellari. Maresius bestrijdt hierin een deel van 
een anoniem geschrift. dat eenige jaren tevoren verschenen was onder den titel: Disputatio 
de supposito, waarin Cyrillus van A1ex. van ketterij werd beschuldigd en Nestorius verde
digd. Maresius noemt dit ongehoorde beweringen. 

120 ) i.i., p . 38 s.S. 



POLEMIEK 355 

zin, 121 ) ook zelfs door ongeloovigen . 122) Verder drong hij aan op ver
draagzaamheid en op eensgezindheid tusschen de twee groepen van Pro
testanten. 123) 

5 - Tegen andere richtingen. 

Tegen de Anabaptisten heeft Maresius zelf geen geschriften uitgegeven. 
Wel komen er onder zijn disputaties een tweetal, zelfs verdienstelijke ver
handelingen voor, welke de controvers met deze richting bespreken. Maar 
wat de eigenlijke stof betreft, zijn deze, gelijk Maresius zelf mededeelt, niet 
van hem afkomstig ; de studenten hebben er zelf voor gezorgd. de eene door 
hiervoor de papieren van zijn vader te gebruiken, 124) de ander door zijn 
eigen studie van de desbetreffende bronnen. 125) 

Tegenover de Deïsten en de Libertijnen heeft Maresius de theopneustie 
der Heilige Schrift verdedigd. 126) 

12 1 ) l.I ., p. 75 S.S .. 

122) 1.1., p. 103 s.s .. 
123) l.I., p. 132. Maresius wilde ten opzichte van practische kwesties, als het gebruik van 

ongezuurd brood (p. 114 s.s.), het breken van het brood (p. 122 s.s. ) of het aannemen van het 
brood met de hand (p. 120) geen kwestie maken. - Verder noem ik nog een Disp. de 
omnipraesentia siue ubiquitate corporis Christi, in: Syll. Disput., I. 1660, p. 501 S.S .. 

124 ) Deeas select. quaestionum theologie., in: S yll. Disp., I. ·1660, p. 268 s.s.. Deze dispu
tatie is gehouden door Corn. Geestdorp van Leeuwarden, "ex schedis R. sui Pa tris". 

125 ) Disp. theol. anti-anabaptistiea; l.I., p. 283 s.s .. Joannes Takens heeft deze disputatie 
gehouden "suo Marte" . 

126 ) Disp. theol. de S acra Seriptura; l.I., 11, p. 109 s.s .. 



Zevende Afdeeling 

STRIJD TEGEN CARTESIAANSCHE EN 
COCCEJAANSCHE NIEUWIGHEDEN 

1 - Cartesiaansche tendenzen. 

Maresius heeft zich in 1669 met Voetius verzoend, om voortaan gezamenlijk 
tegen de Cartesiaan sc he en Coccejaansche nieuwigheden te strijden. Hier komt 
dan allereerst de vraag aan de orde, of hij zelf niet in den voorafgaanden tijd 
het Cartesianisme heeft begunstigd. In de litteratuur ontmoet men dien
omtrent tweeërlei beschouwing. Soms wordt Maresius naast Maccovius 
en Voetius onder de vereerders van Aristoteles geplaatst. 1) Maar anderen 
stellen hem als een adept van het Cartesianisme voor, die pas later met deze 
philosophie zou gebroken hebben. Niemand heeft dit zoo kras uitgesproken 
als Jac. Koelman, volgens wien hij een dergenen zou zijn "die allermeest 
Cartes en zijn Philosophie in Neerlandt hebben in aanzien gebracht". 2) 

Nu valt het niet te ontkennen, dat Maresius den persoon van Descartes 
altijd hoog gewaardeerd, en zich steeds in loffelijke bewoordingen over hem 
uitgelaten heeft. Zelfs voor den tijd na zijn verzoening met Voetius ontbreken 
dergelijke uitingen niet. 3) De verklaring voor deze milde waardeering meen 
ik te mogen zoeken in het feit dat Descartes zijn landsman was, en in de 
tweede plaats vooral hierin dat de strijd tegen Voetius hen als bondgenooten 
had samengebracht. 4 ) 

Voorts is het bekend, dat de Cartesiaansche philosophie aan de Academie 
te Groningen een gunstig onthaal vond. 5) De bepaling in de wetten, dat 
men zich bij het onderwijs moest houden aan Aristoteles, 6) verhinderde niet 
dat sommige professoren zich in dit opzicht eenige vrijheid veroorloofden. 
Tobias Andreae geldt als een der beste vertegenwoordigers van de Carte
siaansche scholastiek, en hij stond tot Maresius in vriendschappelijke relatie. 7) 

Gaan wij Maresius' geschriften uit dien tijd na, dan laten zich hierin inder-

1) Zoo bijv. J. A. Cramer, Abraham Heidanus, blz. 2. Zie ook G. Schrenk, Gotfesreich 
und Bund, S. 21. Terecht zegt echter 0, RitschI. Dogmengesch. des Protest., lIl, S. 392: 
kein Vertreter der eigentlichen scholastisch en Methode. 

2) Verg. Jac. Koelman, Het vergift van de Cartes. philos. grondig ontdekt, blz. 549 v.v .. 
De aanhaling in den tekst, aldaar, blz. 551. Zie ook J. Bohatec. Die cartes. Scholastik, S. 48. 

3) Verg . Maresius, De abusu philos. Cactesian., 1670, p. 2: Prout autem in hunc usque 
diem mihi gratulor, quod gavisus fuerim illius Heroïs et notitiä et amicitiä quoad vixit, sic 
nunquam me poenitebit aliquid ad honoris sui propugnationem et vindicias contulisse. 

4) Verg. Maresius aan De Wil/em, 12/22 Febr. 1644 (zie Bijl. 11167). Omgekeerd achtte 
ook D escartes Maresius hoog; verg. Descartes, Oeuvres, IV, p. 230 (in verband met het 
aldaar aangehaalde geschrift van Maresius, Ult. patientia, moet die brief m.i. na Oct. 1645 
worden gedateerd), en V , p. 11. In 1644 vereerde hij Maresius een exemplaar van zijn Pcinc.; 
verg. Maresius, Vindiciae dissert., 1670. p. 23 s .. Vaak hebben zij elkander echter niet ont
moet; verg. Descartes. l.c., VIII. sec. partie, p. 247: car ie n'ay iamais parlé que deux fois 
à celuy dont iJ (sc. Voetius) me reproche particulierement I'amitié. 

5) Verg. J. Bohatec, a.a. 0 .. S. 47 U .. 
G) Zie ook Maresius, De abusu philos. Cartes., 1670, Praef., p. 8: in iis nempe in quibus 

Aristoteles non ree edit a Dei verbo et fide orthodoxa. 
7) Maresius verheugde er zich ook in, dat Groningen in Deusing een vertegenwoordiger 
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daad ook Cartesiaansche tendenzen bespeuren . Ik wijs in de eerste plaats 8) 
op het feit dat Maresius zich . bij het aangeven van Voetius ' paradoxen. 
soms uitdrukkelijk op Cartesius heeft beroepen. 9) Voetius leerde. volgens 
hem. namelijk dat er "spatia imaginaria" zijn buiten het heelal en dat God 
daarin is. en dat God ook vóór de schepping der wereld ergens geweest zou 
zijn. Hij noemt dit echter een verzinsel der Marcionieten; ook is die gedachte 
in strijd met den aar~ der ruimte. welke. gelijk Cartesius terecht leert. altijd 
meetbaar. uitgebreid en eindig is. 1 0 ) En toen Voetius hiertegenover stelde 
dat Maresius zijn meening onjuist had opgevat. en dat hij . om Gods vol~ 
maaktheid en oneindigheid te laten uitkomen. wilde zeggen dat God ook al 
zou er buiten dit heelal nog een schepsel zijn. Hij ook daar tegenwoordig 
zou zijn. 11) ging Maresius toch voort; hij betoogde in den breede dat men 
van zulke denkbeeldige ruimten niet kan spreken . Onder meer maakt hij 
hierbij de opmerking dat Cartesius ' gezag hem niet minder zwaar weegt dan 
dat van een Suarez. met wien Voetius zoo hoog wegloopt. 12) Bij de be~ 
spreking van een andere paradox . welke Maresius bij zijn tegenstander meende 
te kunnen aanwijzen. treffen wij een soortgelijke uitlating aan. Het betrof de 
kwestie of het feit dat er slechts één wereld is. door middel der natuurlijke 
rede te bewijzen valt. Voetius ontkende dit: zou wat Aristoteles niet eens is 
gelukt. thans door Cartesius en Maresius tot stand zijn gebracht? Niemand 
buiten dit tweetal. die er in gelijken zin over denkt. of het moest zijn Abae~ 
lard. 13 ) Goed. zoo luidt hierop Maresius ' tegenbetoog. laat Voetius een 
leerling van Aristoteles en van de J esuieten wezen. hij geeft er de voorkeur 
aan dit te zijn van Christus en van de gezonde rede. Een mathematisch bewijs 
is in dit geval wel niet te leveren . doch heldere en klare bewijzen heeft hij 
toch voor zijn opvatting naar voren gebracht. 14 ) 

In de tweede plaats heeft Maresius zich ook in de geschriften. welke hij 
met den verstokten Aristoteliaan Adam Stuart 15) gewisseld heeft. 16) onder 

der Cartes. philosophie zou krijgen; verg . Maresius aan De Wil/em. 13/23 Jan. 1644 (zie 
Bijl. III 65) . 

8) Misschien heeft ook bij de keuze van het onderwerp voor zijn inaugureele oratie. waar~ 
in Maresius zoo veel nadruk legde op de beteekenis der rede (zie boven. blz. 198 v . ) . de 
invloed van Cartesius meegesproken . al stem ik toe dat de Gereformeerde theologie algemeen 
de waarde der rede heeft erkend. 

9) Zie ook een aanhaling uit een brief van Schoock aan Voetius (21 Jan. 1645) bij P. Voet. 
Tribunal iniquum. p. 40 S. : Aestimari eum (Cartesium scH.) inter studiosos haut miraberis. 
si videris eum cum elogio summi viri in disputatione (theologicä Maresü) quam mitto ad 
partes vocari. 

10) Verg. Theol. elencht .• 11. 1648. p. 10525 .. 
11) Voetius. Disp. theo/. de select. problem .• Pars I. Th. II (Sel . Disput .• V. p. 5745.) . 
1:2) Theol. paradoxus. 2 p. 50s.s. ; vooral p . 60. 67. Zie ook Syll. Disput .. Il. 1663. 

p . 214 s.s .. 
13) Voetius. l.I .. Pars I. Th. IV (Sel. Disput .• V . p. 581 s.) . 
14) l.I .• p. 74 s.s .. Maresius kent vooral beteekenis toe aan het volgende bewijs : bestond 

er meer dan één wereld. dan zou de ruimte hiertusschen óf reale óf imaginariurn zijn; en 
beide is onmogelijk; 1.1 .. p. 81. Voorts betoogt hij . dat Gods wil. die slechts één wereld heeft 
gewild . niet cUoyoç is. en men daarom ook een reden moet kunnen geven, .. quae convin
een do aut persuadendo homini sapienti, nec eristici ingenii, abunde sufficiat" ; l.I .• p. 87. 

15) Verg. J. A. Cramer, AbT. Heidanus. blz. 62. 
16 ) Zie boven. blz. 261 v .. 
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zekere reserve ten gunste van het Cartesianisme uitgelaten. Deze had hem 
ingedeeld bij de secte der Cartesianen. 17) Maresius geeft hiertegenover te 
kennen, dat hij zich in de eigenlijke philosophische kwesties, door Cartesius 
opgeworpen , nooit heeft gemengd. 18) Maar andere stellingen, welke op de 
theologie betrekking hebben, aanvaardt hij zonder bezwaar. Hij erkent met 
Cartesius, dat er is een aangeboren Godsbegrip; dat er geen "vacuum" be
staat; dat het wezen des lichaams bestaat in uitgebreidheid; dat hiermee on
afscheidelijk de kwantiteit is verbonden en dat de accidentia niet buiten hun 
subjecten kunnen bestaan. Waarom zou ook de Aristoteliaansche philosophie 
boven het Cartesianisme te waardeeren zijn? Daarin zijn toch heel wat meer 
dingen, welke in strijd zijn met de Christelijke religie. 19) In gelijken geest 
moet Maresius zich in een zijner strijdschriften tegen Paulus Voet hebben 
geuit. 20) 

Tenslotte memoreer ik nog het feit dat Maresius het boek van Wolzogen: 
De interpretatione Scripturarum, dat een beslist Cartesiaanschen geest 
ademde, in 1669 heeft geapprobeerd en tevens verklaard dat hij de be
strijding daarvan niet begreep. 21) 

Er zijn dus ontegenzeggelijk bij Maresius Cartesiaansche tendenzen aan-

17) Verg. A. Stevartus, IfJnorantia elenchi Maresiana, p. 6 s.s. Aan het slot verzekerde 
hij den weg Gods te hebben gewezen, daar hij bereid was de kwestie aan het oordeel der 
kerk te onderwerpen; Maresius bewandelde echter den weg van ketters en schismatici; 1.1.. 
p. 192. Stevartus verdedigde de volgende stellingen: 1. Per potentiam Dei absolutam idem 
numero corpus in duobus locis partialibus collocari posse. 2. Per eandem hominem sine cibo 
et potu conservari posse. 3. Itemque sine diffusione Spirituum influentium per universum 
corpus. 4. Suppositalitatem non esse principium radicale actionum omnium. 5. Justitiam 
originalem non fuisse habitum naturà suä congenitum; sed per accidens infusum. 6. Peccatum 
originale non esse habitum natura sua congenitum; sed partim ex pactö, partim vi gegenera
tionis (sicl) nobis debitum. 7. Christum generatione univocä esse filium Mariae. 8. Nullum 
dari habitum naturä suä congenitum, quo in statu peccati, sine uIl is Chris ti meritis, homo 
irregenitus novit Deum esse. 9. Christum et Adamum ante lapsum potuisse per vires suas 
naturales, sine ullo habitu, Deum nosse et sine difficultate non esse Atheos. 10. NulJum dari 
habitum principiorum congenitum. 

18) Maresius, Jon. Helosii hyperaspistes, 1651. p. 74 s .. Zie ook Maresius aan Rivet, 12/22 
Nov. 1650 (zie Bijl. 111 97): Cartesianis philosophematis me nolo immiscere; imo nunquam 
ea mihi in solidum placuerunt. 

19) Wat de stellingen van Stuart betreft, hier was Maresius het voor een deel mee eens, 
voor een ander gedeelte vond hij ze duister, terwijl hij de overige 'als absurd bestreed; verg. 
1./., p. 75. 

20) Diss. theol.-hist. de spaer. precat., 1656; zie boven, blz. 269. Zelf heb ik dit geschrift 
niet gezien, maar uit J. Bohatec, a. a. 0 ., S. 47, n. 6, geef ik deze aanhaling: Id sane lau
dandum in Cartesio, quod dei existentiam et animae independentiam a corpore comprobare 
studuerit; quod plurima naturae phenomena, ac totam doctrinam Dioptrices et Meteorum 
multo melius quam quisquam alius antea explicaverit; quod de loco, de corpore, de vacuo, 
de quantitate et qualitate, ea perspicue et solide tradiderit, ex quibus evertitur transsubst. 
pontifica, qua sola ratione Jesuitis eius philosophandi ratio probari non potuit; quod liberi 
arbitrii naturam et doctrinam solide et accurate exposuerit, procul a ]esuitarum et Pelagia
norum indifferentia ad opposita; quod etiam affectuum et pathematum motus, quatenus per 
corpus et in ilIo cieri solent, revera ingeniose proposuerit. Zie ook Wittichius, Theol. pacit., 3 

1683, p. XXXV S .• 

21) Zie Maresius ' approbatie in: Lettres sur la vie et sur la mort de Mons. Louis de 
WolzofJue, p. 82 S.S., 87 s.s .. Zie ook de bevestiging hiervan bij Maresius, Vindiciae dissedat., 
1670, p. 21; wel voegt Maresius er dan een restrictie bij. Zie ook Syst. theol. , 1673, p. 154, 
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wijsbaar. Maar als een overtuigd aanhanger van deze philosophie mag hij 
toch ook niet worden voorgesteld. Zelf heeft hij immers aan Adam Stuart 
verzekerd. zich lang niet in alle opzichten met Cartesius te kunnen vereenigen. 
Te Leiden had Stuart in zijn nabijheid ook menschen. bij wie Cartesius in veel 
hooger aanzien stond dan bij hem. Maresius. 22) Voorts was er een bepaalde 
overweging. welke hem voor sommige Cartesiaansche stellingen zoo toeganke
lijk deed zijn. Hij meende namelijk dat ze hem in zijn bestrijding van Room
sche dwalingen. sPlciaal van de transsubstantiatieleer. goede diensten kon
den bewijzen. 

Aanvankelijk heeft hij echter. naar het schijnt. aan een bestrijding van het 
Cartesiaansche rationalisme niet gedacht. Voor het gevaar. dat hierin inder
daad school. zijn zijn oogen blijkbaar pas later opengegaan. Dit is gebeurd. 
toen hij in 1667 een anoniem geschrift. waarin op rationalistische wijze over 
de uitlegging der Heilige Schrift werd gesproken. las. Dit geschrift was af
komstig van den Amsterdamschen dokter L. Meyer. een vriend van Spi
noza. 23) In een reeks disputaties heeft Maresius hiervan toen een bestrijding 
geleverd. 24) De geniale poging van Descartes. zoo betoogt Maresius. om 
overal naar dezelfde klaarheid en duidelijkheid te streven welke hij in de 
mathematische bewijzen vindt . is niet ten volle gelukt. 25) Ook heeft hij wel 
gelijk met zijn .. cogito ergo sum". waardoor alle scepticisme kan worden 
afgewezen. en met zijn onderscheiding tusschen geest en lichaam; 26) doch 
ten opzichte van andere stellingen geldt dit niet. Zoo is het onjuist dat de 
dieren als automaten zouden bewogen worden. dat de zetel der ziel zich in 
de pijnappelklier zou bevinden en dat de aarde zich om de zon zou be
wegen. 27) Verder moet men Cartesius' methode ook niet op theologisch 
gebied overbrengen;· trouwens zelf heeft hij hiertegen bezwaar gehad. 28) 

Het kan hier in het midden worden gelaten. of men in de philosophie met 
den twijfel moet beginnen; maar in elk geval is er ten opzichte van de 

237 (..0. Volzogius. ut ut implicitus factioni Cartesianae"). Zie over Wolzogens geschrift 
W. Goeters. Vorbereitung des Piet., S. 226 U .. 

22) Jon. He/osii hyperaspistes, 1651. p. 75. Maresius noemt als zoodanig Heereboord en 
Heydanus. en zegt van Heydanus: qui et maiorem coluit cum Cartesio familiaritatem dum 
viveret. et longe pluris facit Cartesium ejusque principia et philosophandi rationem omnem 
quam unquam Maresium. cui non vacavit tam accurate in illa penetrare. Zie J. A . Cramer. 
Abr. Heidanus, blz. 156 v .v .; en Bohatec. a. a . 0., S. 22. Zie ook boven. blz. 251. noot 81. 

23) Philosophia S . Script. interpres. 1666. Zie N . Ned. Biogr. Woord .• V . kol. 344. 
Dit geschrift is op verzoek van de deputaten der synode door den magistraat van Gro
ningen gesupprimeerd; verg. Not. Dep. Syn. Gron. 1667/'68. art. 21 (5 Oct. 1667). Zie voor 
dergelijke maatregelen in andere provincies Knuttel. Verboden boeken, blz. 91. 

24) 6 Disput. theolog. re[utatoriae Libelli de philosophia interprete Script. , 1667; zie mijn 
lijst van Disp. praes., or 1-6. 

25) 1.1 .. Disp. 1. p. VIII. 
26) Deze stellingen waren. volgens Maresius. en hij doelde hierbij met name op het .. cogito, 

ergo sum." niet nieuw. gelijk dit door den medicus Ludovicus de la Forge nog kort te voren. 
vooral uit Augustinus. }v.as aangetoond; verg. l.I. , p. IX. 

27) Maresius heeft later meegedeeld dat Cartesius meermalen had verzekerd ( .. etiam 
a1iquando apud me"). dat hij het bovenvermelde gevoelen slechts beschouwde als een werk
hypothese; verg. De abusu philos. Cartes., 1670. p. 26. Zie ook Hydra Socin., 1. 1651. p . 11. 

28) Cartesius zou dan ook nooit met den anonymus hebben ingestemd; verg . 1.1., p . XIII. 
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zaken des geloofs voor zulk een twijfel geen plaats. 29 ) De Heilige Schrift 
geeft ons in de mysteriën des geloofs een veel grootere zekerheid dan men 
zich ooit ten aanzien van physische zaken kan verwerven. 30) Het standpunt 
des geloofs moet gehandhaafd blijven. En wanneer men de Schrift a ls het 
Woord Gods aanneemt. dan volgt daaruit dat zij haar eigen uitlegster moet 
zijn 31 ) en dat aan de rede niet de plaats mag worden gegeven welke de 
anonymus wil. Anders zou de philosophie boven de Heilige Schrift worden 
verheven en zou deze haar gezag verliezen. Zij zou ophouden .. judex con~ 
troversiarum" en norm des geloofs te zijn. 32 ) 

Uit al deze gegevens meen ik te mogen concludeeren. dat er, vóór zijn 
verzoening met Voetius . bij Maresius wel bepaalde Cartesiaansche tendenzen 
hebben gewerkt. maar dat hij niet in den eigenlijken zin een aanhanger dezer 
philosophie is geweest. 33 ) Ook moeten wij aannemen . dat hij aanvankelijk 
voor de gevaren, welke deze philosophie, met haar sterk-rationalistisch en 
inslag . voor het geloof en de theologie inhoudt, blijkbaar niet genoeg oog 
heeft gehad. Zijn oogen zijn daarvoor eerst opengegaan. toen hij de conse~ 
quenties zag waartoe haar aanhangers geraakten. 

Een bevestiging van dit resultaat meen ik te vinden in het feit, dat Maresius ' 
Aanteekeningen op de toen veel gebruikte .. Distinctiones" van Castaneus. 
welke hij in 1658 heeft uitgegeven. geen Cartesiaansche trekken vertoonen. 34) 

29) l.I .• p . XIII: sed quae fide diviná semel percepimus in dubium nunquam sunt revocanda. 
et si quae dubitationes oboriantur. illae non foveri debent. sed potius cordate expugnari. et 
ceu ignita tel a satanae per oppositum fidei clypeum penitus restingui. Bovendien wie iets 
clare et distincte ziet. bemerkt dit alleen voor zich. niet voor anderen. 

30) l.I .• p. XV: De philosophie kent dan ook geen martelaren; ook is bij wat clare et 
distincte wordt geweten. dwaling niet uitgesloten. tengevolge van het bederf door de zonde. 
Maresius herinnert tevens aan de Latijnsche vertaling. welke zijn oudste zoon toen deze 
nog weifelde tusschen zijn advocatuur en de theologie. in 1650 had geleverd van Descartes. 
Traité des passions (zie Ch. Adam. Vie et oeuvres de Descartes. p. 577 s.s.) . en waarin deze 
terecht had gewaarschuwd dat Cartesius den mensch beschouwde .. philosophico more". en 
dat hij niet doordrong "in nativam illius corruptionem horum motuum anomalorum et eccen
tricorum in nobis faecundissimam matrem. quae Theologicae est disquisitionis". Zie ook 
De abusu philos. Cartes .• 1670. p. 21 S .. 

31) l.I .• p. XXI. 
32) l.I .• Disp. VI. p. VIII s .. Maresius. Antirrheticus, 1669, p. 9. deelt mee dat ook Serarius 

tegen bovenvermeld geschrift heeft geschreven. en dat dit terecht door Comenius. aan wiens 
goedkeuring hij het onderwierp; was geapprobeerd. Maresius neemt echter aan Comenius 
kwalijk. dat deze tegelijk tegen Cartesius en diens philosophie zoo was uitgevaren. Zie ook 
Syst. theo/og .• 1673. p . 9 s.s .. 

33) Verg. Maresius. Antirrheticus. 1669. p. 9: Cartesianus non sumo sed Christianus, et 
nulli me sectae mandpavi in philosophicis. Zie J. du Boys. Schadelickheyt van de Cartes. 
philos .• 1656. Voorrede. blz. XI (zie Or J. A. Cramer. De theol. [ac. te Utrecht. blz. 74v.): 
Heeft Maresius oyt geschreven voor yet dat Cartesiaens is. hij heeft wederom op andere 
plaetsen de Cartesiaensche gronden om verre geworpen; gelijck als wanneer hij uyt Godes 
H. Woart en met reden steldt en bewijst dat Godt de Aerde in 't midden van de werelt 
onbeweeghlik gestelt heeft. . ... is sulk een man al mede een Cartesiaen. so salder Doct. 
Velthuysen noch wel duysenden vinden. 

34) Celebriorum Distinctionum tum philos. tum theo/og. synopsis. 1658; zie mijn lijst. nr 81. 
Maresius verdedigt in zijn voorrede het gebruik dezer Distinctiones. al verwerpt hij alle 
.. mataeologia scholastica". Verder omschrijft hij de certitudo salutis niet als een certit. 
evidentiae. doch als een certit. adhaesionis sive fidei ; verg. l.I .• p. 40. Hij verwerpt de 
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Het waren de consequenties dezer philosophie waartegen hij heeft gestreden, 
maar ook na zijn verzoening met Voetius is hij tegenover verschillende stel~ 
lingen van Descartes zelf een waardeerende houding blijven innemen. 35 ) 

Naar het schijnt heeft hij ook toen nog niet het verkeerde beginsel van deze 
philosophie zelf doorzien. 36 ) 

De voorstelling van Koelman, Y pey 37) en Bohatec, 38 ) als zou Maresius 
inderdaad een overtuigd Cartesiaan zijn geweest, meen ik echter in haar 
algemeenheid te moeten verwerpen. Wel is er dit juiste element in , dat 
Maresius bepaalde tendenzen uit die philosophie heeft aanvaard en eerst na 
verloop van tijd meer oog voor haar gevaren heeft gekregen. 38a ) 

2 - Strijd tegen Wittichius. 

Maresius heeft zelf tegengesproken dat zijn verzoening met Voetius zou 
gesloten zijn met de bedoeling om tegen anderen den strijd aan te binden. 
Er was immers niet de voorwaarde aan verbonden, dat hij in het vervolg 
het Cartesianisme zou moeten loslaten of bestrijden . 39 ) Hoe dit moge zijn , 
al spoedig nadat deze verzoening tot stand was gebracht , heeft Maresius 
den aanval op het Cartesianisme geopend. Over "het misbruik der Carte~ 
siaansche philosophie" heeft in 1670 een geschrift uitgegeven , waarin hij 
Christ. Wittichius bestreed. 40 ) 

Wittichius was een vroegere leerling van hem, dien hij indertijd ook bij 
Crocius had aanbevolen voor een professoraat te Marburg. 41) Weder~ 

distinctie van Cartesius tusschen de "res ipsa" en de "rei modus"; verg. l.I., p. 66. - Zie 
over Henr. Ludov. Casta neus (La Roche-Pozay) Jöcher, Gelehrtenlex., i.v .. Tot gouverneur 
heeft hij gehad Daniel Tilenus; verg. H aag, France prot., IX , p. 383. 

35) Zie D e abusu philos. Cartes., 1670, p. 1 5.5., p . 25: absit enim a me ut quicquam velim 
detractum post mortem justis illis laudibus quem vivum amavi et colui. 

36) Maresius heeft nog in 1672 beweerd dat de Cartesiaansche philosophen aan de Gro
ningsche Academie in de theologie geen verwarring hebben aangericht en dat de theologen 
hen hebben getolereerd; verg. De aftlicto statu, p. 16. 

37) Verg. A. Ypey, Gesch. der system. godgeleerdh., 11, blz. 110 (zie ook blz. 91). 
Hij beroept zich er o.a. op dat Maresius in zijn Manes Cartesii defensi, dezen nog na diens 
dood heeft verdedigd. Maar deze verdediging raakte niet Cartesius' philosophie, doch diens 
geding met Voetius; zie boven, blz. 269 v .. 

38) Verg. Bohatec, a.a.O., S. 48. Hij spreekt van Maresius als van een "Konvertit" , die 
later tegen "die Philosophie seines "älten Menschen" kämpfte" . 

38a) Ook Wittichius, Appendix ad Theol. pacif.3, p. 465., is van oordeel dat er in 
Maresius' houding tegenover het Cartesianisme zich een verschuiving heeft voorgedaan. 

39) De abusu philos. Cartes., Praef., p. IV. Uit de door Van der Waeyen gepubliceerde 
briefwisseling mocht men niet afleiden "Christianam hanc reconciliationem in praejudicium 
ullius tertii processisse, aut alio spectasse quam demonstrando, nihil Theologicum veIle nos 
à nobis abesse, praeterquam odia Theologica, quae alias in adagium cum nostri Ordinis 
probo insigni, abiisse videntur". Zie echter Maresius aan Joh. Zwinger, 27 Nov. 17 Dec. 1669 
(zie Bijl. 111 137): Spero jam foeliciter confectä recondliatione meä cum D. Voetio, nos con
junctim senilia pectora grassantibus novitatibus opposituros. 

40) De abusu philosophiae Cartesianae. 1670; zie mijn lijst. nr 111. Wittichius ' naam ver
zweeg hij echter, "quod eum semper amaverim, et magis gratum discipulum debuerim ex
spectare"; verg. l.I .• Praef. , p. IV. Zie ook Maresius aan Joh. Zwinger. 15/25 Maart 1670 
(zie Bijl. III 138). 

41) Verg. Christ. Wittichius, Theologia pacifica 3, 1683, p. XIV. De Academie van 
Marburg zou toen , in 1650, hersteld worden. 
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keerig gevoelde ook Wittichius bijzondere hoogachting voor zijn leermeester; 
en zoo was hij gewoon op zijn colleges het dogmatisch handboek van Maresius 
te gebruiken. Te Nijmegen , waar hij sedert 1655 professor was, gaf hij bij 
de bespreking van dit handboek zijn eigen opmerkingen. 4.'2 ) Een dictaat 
hiervan is door een zijner studenten aan Maresius in handen gekomen. 43 ) 

Deze heeft toen vooral in dit feit aanleiding gevonden, om het bedoelde 
geschrift op te stellen. 44) Want hij achtte het zijn taak om de Gereformeer
den te waarschuwen tegen een bouwen van de theologie op den grondslag 
der Cartesiaansche philosophie, gelijk Wittichius dit had gedaan. 4 5 ) 

Alle Gereformeerde kerken in Nederland, tot welke hij zich richt in zijn 
voorrede , roept hij tegen deze nieuwlichters te wapen. Natuurlijk moet er 
vrijheid zijn om te philosopheeren; en zoolang men met de aanhangige kwes~ 

ties op het eigen terrein der philosophie blijft, kan dit worden getolereerd. 
Zoo is totdusver de toestand geweest. en gevaar voor de kerken heeft deze 
niet opgeleverd. Maar nu blijkbaar deze "pest" ook op de katheders der 
theologie binnendringt, wordt het anders. Zwijgen zou thans beteekenen 
verraad plegen aan de zaak der orthodoxie. 46) Wat Cartesius' volgelingen 
thans ondernemen, zoo betoogt Maresius dan in zijn boek, is ook in strijd 
met wat Cartesius zelf heeft geleerd. 4 7) In dezen valt inderdaad heel veel 
te waardeeren, en hij mag dan ook niet als een "atheïst" worden voor~ 

gesteld. 48 ) Toch kan men tegenover hem niet critiekloos staan. Zijn groote 
fout is geweest , dat hij met den staat des verderfs , in welken de mensch 
is een dienstknecht der zonde, geen rekening heeft gehouden. Verder dat 
hij theologie en philosophie van elkander heeft gescheiden, zoodat men in de 
theologie dingen zou moeten gelooven, welker tegendeel door de rede "clare 
et distincte" wordt ingezien. 49) Ook bestaat er gevaar dat men bepaalde 
ten deele twijfelachtige, ten deele zelfs valsche hypothesen van Descartes 
als onbetwij felbare waarheden accepteert. 50) Vooral moet men echter letten 

42) Verg. Wittichius, Theol . pacifica 3, p. VII s.s .. Wittichius gebruikte dit handboek: 
quod nullum aliud nossem, quod adeo succincte, nervose et plene contineret medullam totius 
Theologiae, atque adversariorum religionis reformatae fundamenta praedpua everteret. 
Zie over de 111. school te Nijmegen: Dr H . H. Kuyper, De opleiding, I. blz. 590 v .. 

43) Verg . l.i., p. X; en Appendix, p. 21 s .. 
44) l .I., Praef., p. IV. Daarnaast noemt Maresius nog als aanleiding de kennismaking met 

eenige Corollaria, te Leiden onder praesidium van Coccejus verdedigd, waarin Gods alom~ 
tegenwoordigheid zou bestreden zijn, alsmede de lezing van eenige theses uit het buitenland, 
welke de noodzakelijkheid van den twijfel in de theologie propageerden. ' 

45 ) l.I., p . 5. Maresius prijst daarom een decreet van de Protestantsche kantons in Zwitser~ 
land, waarbij het gebruik der Cartesiaansche philosophie aan alle scholen werd verboden; 
verg. l.i., Praef., p. VI. Zie ook Maresius aan Joh. Zwinger, 27 Nov. 17 Dec. 1669 (zie 
Bijl. 111 137) : De Cartesianismo extirpato apud vos, est quod gratulemur vestris Ecclesiis; 
en 2/12 Maart 1671 (Zie Bijl. 111139) . Wittichius geeft echter een andere voorstelling van 
de zaak; verg. Theo/. Pacif. , p. XXVI s.; en Appendix, p . 31 S . . 

46 ) l .I., Pra ef., p. II 5 .. 
47) l .I., p . 10 S . . 

48) l .I., p . 1 S.S •• 

49) l.i ., p. 22 s .. Cartesius zou op deze wijze het geloof aan de transsubstantiatie hebben 
willen redden. 

50) 1.1., p . 265.5 .. Hij noemt als zoodanig de theorie van de dubbele beweging der aarde 
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op de onjuiste gevolgtrekkingen welke door zijn aanhangers. die zich gaarne 
voor kinderen des lichts uitgeven. 51) uit zijn gevoelens worden op
gemaakt. 52) Want door dergelijke beschouwingen wordt de weg naar het 
pausdom geëffend. Ten bewijze hiervan haalt Maresius niet minder dan 134 
stellingen uit Wittichius ' dictaten aan. 53) Hij zegt dat deze zijn handboek 
hiermee van zijn calvinistisch en inhoud heeft beroofd. 54) Als de groote 
Gereformeerde theologen van vroeger eens in het leven konden terugkeeren. 
zouden zij zich buiten de Gereformeerde en de Christelijke wereld verplaatst 
gevoelen. 55) 

Naar aanleiding van dit geschrift heeft er zich een vinnig debat ont~ 
wikkeld tusschen den Utrechtschen hoogleeraar Regnerus van Mansveld en 
Maresius. Gene gaf onder den schuilnaam Petrus ab Andlo een pamflet uit, 
waarin hij trachtte aan te toonen dat Maresius in verscheidene opzichten 
valsche beschuldigingen tegen Descartes en diens volgelingen had ingebracht 
en meermalen hun philosophie had misverstaan. 56) Binnen twee weken na 
ontvangst hiervan had Maresius reeds zijn weerlegging klaar. 57) De zaak 
der Cartesianen. zoo meent hij. is bij dezen strijder al in even slechte handen 
als die der Anticartesianen het onlangs is geweest bij Jean de Labadie. Want 
hij . Maresius. heeft het uitsluitend over het misbruik der Cartesiaansche 
philosophie gehad. en dan nog alleen op theologisch gebied; en dat mis~ 
bruik is een onloochenbaar feit. 58) Hij moet daarom zijn boekje onverzwakt 

en die omtrent den oorsprong der stoffelijke dingen. Zie ook Syst. theolog., 1673. p. lil. 
124. 188 S.s .• 204 s.s .. 

51) /.1 .• p . 9. Zie ook Syst. theolog., 1673. p. 508: quem (sc. Heydanum) licet C a rtesio
maniä laborantem. ut prior suos Cartesianos tilios lucis, sed inter pocuIa. appellarit. 

52) l.I., p. 39 s.s .. Cartesius heeft onderscheiden tusschen indefinitum en infinitum; zijn 
aanhangers spreken echter ook van de wereld als infinitum. Verder noemt Maresius de dwalin
gen. welke uit de Z.i. onschuldige onderscheiding tusschen geest en lichaam als cogitatio en 
extensio voortvloeiden. Zie ook Syst. theolog., 1673. p. 213. 237. 

53 ) l.I., p. 82 s.s .. Maresius verwijst verder naar de aanteekeningen in de nieuwe editie 
van zijn Systema, welke hij in bewerking heeft ; verg. l.I., p. 114. 

54) 1.1 .. p. 83: voluit enim Systema meum non tam exmaresianisare. quam excalvinificare. 
et servato ordine materiarum. ad novos suos conceptus totius orthodoxae theologiae eversivos 
reform are. Zie hiertegen Wittichius. Theol . pacif.3, p. XII. 

55) /.1 .. p. 115. Maresius noemt de volgende theologen: Calvijn. Beza. Martyr. Junius. 
Trelcatius. Rivet. Gomarus. Alting. Paraeus. Spanheim en Molinaeus. 

50) Petri ab Andlo Batavi Specimen contutationis disserfationis quam Samuel Maresius 
edidit, 1670. Met de algemeene opvatting. dat onder dezen schuilnaam 'Mansveld moet worden 
verstaan (zie N. Ned. Biogr. Woordenb. IX. kol. 647). ga ik mee. De schrijver kende 
Wittichius' dictaat niet; /.1., p. 16. en behandelde daarom dat gedeelte van Maresius' aanval 
niet. Voorts hield hij vol. ondanks Maresius' tegenspraak. dat de verzoening met Voetius 
tot stand was gekomen mee om het Cartesianisme te bestrijden: beide veteranen wilden als 
dictators optreden; 1.1., p. 5. - Maresius vernam dat ergens in Zeeland een predikant die 
schoonzoon was van Coccejus. van dezen naam moest wonen; maar deze zou het geschrift 
wel niet hebben opgesteld. want de approbatie der classis ontbrak en de predikanten in 
Zeeland waren veel te orthodox om een dergelijk geschrift toe te laten; verg. Vindiciae 
Dissertat., p. 67. De bedoelde schoonzoon heette echter Anselaer; verg. Petri ab Andlo 
Animadversiones. p. 7. Vandaar Maresius' verontschuldiging in C/ypeus orthod .. 1671. p. 6. 

57) Vindiciae dissertationis suae nuperae; zie mijn lijst, nr 112. Voor het gezegde in den 
tekst zie p. 66. 

58) l.I., p. 4. Dat misbruik signaleert Maresius o .m. bij Spinoza in diens Tractatus the%
gico-po/iticus pro /ibertate philosophandi. 
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handhaven. De Cartesiaansche geleerden , die hem verzekerden aan het pam
flet van dien duisterling geen deel gehad te hebben, dankt hij , en hij ver
ontschuldigt zich vanwege de al te heftige beweringen, welke hem misschien 
zijn ontvallen. Hij laat gaarne ieder in zijn eigen philosophie , mits men van 
de Gereformeerde theologie afblijft. 59 ) 

Zijn tegenstander gaf hem echter geen kamp. In een nieuw geschrift be
toogde deze , dat Maresius feitelijk Cartesius zelf en diens opvattingen had 
bestreden. 60) Toen heeft Maresius zijn standpunt nogmaals verdedigd in zijn 
"Schild der orthodoxie"; 61) want zijn bestrijder kon volgens hem onmogelijk 
een Gereformeerde wezen. Het is uitnemend , zoo verzekert hij , dat men op 
Cartesiaansche manier wil philosopheeren. Maar het gaat niet aan, dat die 
philosophie dienst zou moeten doen om nieuwe dogma's in de religie te 
vormen. Ook in de zaken der philosophie behoort men het gezag der Heilige 
Schrift te erkennen . 62) Overigens is hij er van overtuigd de bedoeling van 
Cartesius juist te hebben weergegeven. 63) Vol vertrouwen onderwerpt hij 
deze controversen aan het oordeel van alle Gereformeerde Kerken en Aca
demies. 64) 

Maar intusschen had ook Christ. Wittichius zelf zijn zaak verdedigd. In 
1671 maakte hij zijn aanteekeningen op Maresius' handboek , onder den titel: 
Theologia pacifica, openbaar, terwijl hij in een breede voorrede Maresius 
beantwoordde. 65) Deze heeft toen aanleiding gevonden om in een "Lijst der 
belangrijkste controversen" niet minder dan 353 dwalingen bij Wittichius 
te signaleeren. 66) Wittichius heeft vervolgens in 1672 een .. Appendix" bij 
zijn vorig geschrift laten verschijnen, 6 ï) waarin hij met de stukken aan-

59) l.I., p. 63. Zie ook p. 66: Ut nolim, si mihi ita per vos liceat, alium Cartesianismum 
censeri adortus quam nothum et spurium. 

60) Petri ab Andlo Batavi Animadversiones ad vindicias, 1671. Zie vooral p. 15. De 
auteur geeft zijn eigen standpunt omtrent de verhouding van philosophie en theologie aldus 
weer: de Heilige Schrift, welke de philosophie ver te boven gaat, stelt de credenda voor, 
terwijl .. in naturalibus" het Woord Gods, .. naturä nobis a Deo inditum", niet kan verschillen 
van het geopenbaarde Woord Gods; verg. l.I., p. 14. 

61) Clypeus orthodoxiae sive vindiciarum priorum vindiciae; zie mijn lijst, nr 113. Ontving 
Maresius de Animadversiones den 19den Dec. 1670 (hoewel het titelblad het jaartal 1671 
droeg), zijn tegengeschrift was 3 Januari 1671 gereed, terwijl de drukker den 31sten Januari 
gereed kwam; verg. /./., p. 80. 

62) l.I., p. 12 S.S.: Fateor veros concept us philosophicos corrigi non posse ex Theologia 
orthodoxa, sed ex Theologia orthodoxa constare potest eos qui saepe tales jactantur, non 
esse veros, vel absolute, vel secundum quid. 

63) l.I. , p. 21. Maresius voegt er aan toe: prout etiam olim illam ex ipsius ore percepi. 
64 ) l.I., p. 79. Petrus ab Andlo dupliceerde in zijn Specimina Bombomachiae Samuelis 

Maresii se defendentis Clypeo. Van dit geschrift kwam mij geen exemplaar onder oogen. 
65) Theologia pacifica, 1671. Een exemplaar hiervan bevindt zich in het Mus. Meermanno

Westreenianum (' s Gravenhage) . 
66) lndiculus praecipuarum controversiarum, 1671; zie mijn lijst, or 114). Het werk zelf 

geeft 344 dwalingen; de overige 9 worden in een M antissa er aan toegevoegd. Zie ook 
Sepp, Godg. Onderw., 11, blz. 366. In Maart 1671 was Maresius met de samenstelling van 
dit geschrift bezig; verg . Maresius aan Joh. Zwinger, 2/12 Maart 1671 (Zie Bijl. III 139) . 

67) Appendix ad Theologiam pacificam, 1672. Een ex. hiervan bevindt zich in het 
Mus. Meerm.-Westr. ('sGravenhage). Ik gebruikte van Wittichius' werken de derde 
editie. welke in 1683 is verschenen. Uit deze Appendix van Wittichius laat zich Maresius' 
I ndicu/us voor een groot gedeelte reconstrueeren. 
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toonde dat Maresius in meer dan tweehonderd kwesties een onjuisten "status 
controversiae" had gegeven. 68) 

Uit Maresius' tractaat over den droeven toestand der kerken , dat in 1672 
het licht zag, blijkt dat hij in dezen niet van meening is veranderd. 69) 

Bohatec heeft Maresius' bestrijding van het Cartesianisme van oppervlakkig
heid beschuldigd. 70) Ik geloof dat dit oordeel niet onbillijk is. Want nergens 
heeft Maresius op deze philosophie een principieele critiek geleverd; en ter
wijl hij de consequenties bij haar aanhangers op theologisch gebied bestreed, 
wilde hij haar zelf toch voor het minst tolereeren en haar de vrijheid gunnen. 

3 - Een gedachten wisseling met Coccejus. 

Bij Maresius' verzoening met Voetius heeft de bedoeling voorgezeten, om 
voortaan gezamenlijk ook tegen de Coccejaansche nieuwigheden te strijden. 

Aanvankelijk stond Maresius met Coccejus op goeden voet. 71) Beiden 
zonden elkander soms hun geschriften toe, "n2) terwijl Maresius zich in zijn 
werken wel eens op Coccejus beriep. 73) Van bezwaren aan Maresius' kant 
tegen zijn collega te Franeker vernemen wij niets. Alleen is het bekend, dat 
toen Cloppenburg uit Franeker bij gelegenheid zijn Groningsche collega 's 
bezocht, zij zich, in hun tafelgesprekken, tezamen over Coccejus' duistere 
uitdrukkingswijze vroolijk hebben gemaakt. Het ging over diens tractaat 
.. De Gog et Magog"; Cloppenburg verzocht aan Maresius, Widmar en Pasor 
dat zij hem dit geschrift wilden uitleggen, waartoe dezen zich terstond be
reid verklaarden, mits hij den sleutel van den auteur zelf had meegenomen 
en hun dien vooraf wilde geven. 74) Maresius heeft zich trouwens, naar het 
schijnt, niet bijzonder ingespannen om het standpunt van Coccejus te leeren 
kennen. Want nog in 1663 verklaarde hij van diens .. Summa doctrinae" geen 
kennis te hebben genomen . 75) Maar toen Coccejus in 1650 naar Leiden 

68) l.I., p. 48 S .. 

69) Tractatus brevis de afflicto statu, 1672, passim, vooral p. 32 s .. 
10) Bohatec, a.a . O., S. 48. 
Tl) Zie over Coccejus vooral Biogr. Woord. v. Prot. Godg., I1, blz. 123 v.v.; en G. 

Schrenk, Gottesreich und Bund im älteren Protestantismus. 
12) Coccejus zond aan Maresius zijn commentaar op Job toe; Maresius dankte hem hier

voor (25 Mei 1.644): Nihil enim in eo genere accuratius, Iimatius, utilius, maiori eruditione 
refertum hucusque videram: nemoque hactenus interpretum veterum et recentiorum tantam 
lucem huic intulerat libro; verg. Coccejus, Opera Anekd. Il, fol. 658. Hij zond Coccejus 
daarna (3/13 Nov. 1645) een exemplaar toe van zijn Ultima patientia, wel wetende dat een 
dergelijk geschenk bij diens karakter niet paste, maar een beter stond hem op het oogenblik 
niet ter beschikking; verg. l.I., fol. 664. 

73) Bijv. Concordia discors, 1642, I, p. 100; I1, p. 427. Zie ook Epist. ad Coccejum, 1663, 
p. 5: in quibus (Sc. scriptis) a1iquando honorificarn tui fed mentionem: nam id putem pertinere 
ad officium viri boni, nunquam dissimulare per quos profecerit. 

74) Verg. Maresius, Syst. theolog., 1673, p. 981. 
75) Verg. Epistola ad Coccejum, p. 5: sincere professus sum et bona fide me tuum Systema 

in ilIum usque diem non vidisse, ut neque hactenus mihi visum est. Coccejus zal van zijn 
kant zich bewust zijn geweest van het onderscheid tusschen zijn eigen Summa en Maresius' 
Systema, waarop Martinus Hundius hem wees in een brief van 21 Oct. 1655 (Coccejus, 
Opera Anekd. , 11, fol. 697) . 
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verhuisde om daar den katheder. dien Maresius zichzelf had toegedacht. 76) 
in te nemen . schreef deze aan Rivet over bedenkelijke uitlatingen welke hij in 
Coccejus ' tractaat "De Foedere" had aangetroffen. 77) 

Sinds dezen tijd schijnt de verhouding tusschen beide mannen verkoeld 
te zijn. 78) Van een conflict was echter vooreerst geen sprake. Nog in 1659 
was Coccejus belangstellend naar het oordeel dat Maresius omtrent zijn ge
schrift over den Sabbath zou hebben . ~9) En pas in 1663 is het tot een 
botsing gekomen. 

Den 21sten Januari van dat jaar liet Maresius een disputatie houden naar 
aanleiding van 83 vragen. welke hem door een student omtrent den staat der 
kerk onder het Oude Testament waren voorgelegd en die ontleend waren 
aan een disputatie. door Willem Momma eenige maanden tevoren onder 
Coccejus ' praesidium te Leiden gehouden. 80 ) Het laatste was hem. naar 
zijn zeggen. onbekend. In een epiloog verzekerde hij den oorsprong noch de 
strekking van bedoelde vragen te weten. 81 ) En later heeft hij verklaard. 
dat bij hem nooit het vermoeden was gerezen. dat hij in die vreemde para
doxen met de opvattingen van een ernstig theoloog gelijk Coccejus was. te 
maken zou hebben. 82) Te Groningen verbreidde zich echter al spoedig het 
gerucht . dat Maresius Coccejus had aangevallen. En deze heeft het verhaal 
over dien "vrager" in twijfel getrokken. 83 ) In het begin van Maart gelukte 

76) Verg. Maresius aan Rivet. 17/27 April 1650 (zie Bijl. III 95). 
77) Verg . Maresius aan Rivet. 19/29 Sept. 1650 (zie Bijl. III 96) : in cuius (sc. Cocceji) 

tractatulo de Foedere occurrunt nonnulla quae favent satis aperte patronis gratiae universalis: 
vult enim Christum se dedisse in impendium pro reprobis sed in hostiam tantum pro electis. -
2 Jaar tevoren (16/26 Sept. 1648) had Maresius voor de toezending van het bedoelde tractaat 
Coccejus in een uitbundigen dankbrief geschreven: eas (sc. disputationes) leg i eo avidius et 
maiori cum voluptate. quod priusquam ad manus meas pervenissent. salivam de illis mibi 
move rat celeberr. noster Rivetus; verg. Coccejus. Opera Anekd., II . fol. 677. 

78) Dat Coccejus reeds lang vóór 1663 Maresius ' Vriendschapsbetuigingen niet als oprecht
gemeend beschouwde (Biogr. Woord. v. Prot. Godg., II. blz. 134. noot 2) . is een onbewezen 
stelling. 

79) Coccejus verzocht den predikant Joh. Martinus naar Maresius' oordeel te informeeren 
(11 Febr. 1659) ; verg. Opera. VI. fol. 32. Martinus kon hem echter geen bescheid geven. 
omdat hij Maresius en Widmar weinig ontmoette (18/28 April 1659) ; verg. Coccejus. Opera 
Anekd., Il. fol. 709. Den 4den Juli 1659 schreef Coccejus vervolgens aan Joh. Martinus: 
Adrianus Pauli non est assecutus D. Maresium; verg. Opera, VI. fol. 33. 

80 ) Deze disputatie. welke onder den titel: D e oeconomia temporum. een samenvatting gaf 
van Coccejus' foederaaltheologie. werd den 9den Sept. 1662 gehouden ; zij is te vinden bij 
Crenius. Exercit. philolog.-histor., fasc. III. p. 1-76. Zie ook Sepp. Godg. Onderw" II. 
blz. 315. - Zie over Momma: H . Boonen. De strijd tegen W. Momma. in Kerkhist. Arch .. 
IV. blz. 292 v.v. 

1) Dezen epiloog heeft Coccejus in de voorrede van zijn Animadversiones ad LXXXIII 
quaest. opgenomen. 

82) Verg. Epistola ad Coccejum. p. 5: Quaestiones iIlae non sunt directe ad me missae ...• 
sed ad aliquem Academiae nostrae dvem. studiosum doctum et probum. cui cum ista dubia. 
ut jacent. solvi peteret. et una disputationem theologie. de illis conscribi optaret. per offidum 
professorium id denegare nefas fuit . Zie ook zijn S yst. theolog" 1673. p. 387 s.s .. 

83) Toen Coccejus later van den zoogenaamden vrager een verdedigingsgeschrift had ont
vangen. deed hij hiervan aan Joh. Martinus in dezer voege mededeeling (17 Juli 1663) : 
Quaesitor ad me miserat epistolam apologeticam. scilicet Ea venit ad me Delfis. quum D. 
Maresius ibi esset. Ipsa nee nomen habuit nec locum; verg. Opera. VI . fol. 48. Zie ook de 
Praefatio in Opera, I. p. XIV. 
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het hem eindelijk, de bedoelde disputatie van Maresius in handen te krij~ 
gen. 84) Hij schreef er zijn " Animadversiones" tegen en zond dit geschrift, 
tezamen met een eigenhandigen brief. den 8sten April aan Maresius toe . 85) 

Tien dagen later lag reeds het antwoord van Maresius op de pers, 86) 

dat den 23sten van diezelfde maand in Coccejus' bezit kwam. 87) Hij ver~ 
klaart diens schrijven met denzelfden Christelijken, broederlijken geest en 
met gelijke vredelievende gezindheid te hebben ontvangen als waarmee deze 
het zijne had afgezonden. Dankbaar is hij vooral, dat Coccejus naar het 
stoken van anderen niet heeft geluisterd, 88) en geen aanleiding heeft ge~ 
vonden om over deze kwestie te gaan twisten. Want daar houdt hij, Mare~ 
sius, niet van. 89) Met niemand der Leidsche hoogleeraren begeert hij te 
twisten, en had hij de bedoelde disputatie met het gezag van anderen willen 
dekken, dan zou hij zich juist heel goed op hen, ook op Coccejus zelf, hebben 
kunnen beroepen. Opzet is er niet in het spel geweest; en een eigenlijke be~ 
strijding van Coccejus' theses heeft hij niet geleverd. 90) Liefst neemt hij aan, 
dat ook die "Animadversiones" feitelijk niet tegen hem zijn gericht. 91 ) 

V oorts is hij het geheel eens met Coccejus' gezegde, om namelijk slechts dat~ 
gene te onderwijzen wat overeenstemt met de gezonde leer. Maar omdat 
de Schriften vaak verdraaid worden, heeft hij voor zich er altijd de voorkeur 
aan gegeven om in de belijdenis der kerk zijn steunpunt te zoeken. Nieuwig~ 
heden brengen allerlei gevaren met zich mee; 92) daarom is het ook blijk 
van Christelijke wijsheid om daartegen op zijn hoede te wezen. Een herziene 
uitgave van zijn disputatie stelt hij vervolgens in uitzicht. 93) Met voldoening 

84 ) Verg. Coccejus, Animadvers., Ad lectorem: Interim Groningä scriptae Iiterae nunciant, 
rumorem ibi vagari, esse eas quaestiones desumtas ex disputatione nostra, et me per eas pet i. 
Inspexi. miratus sum neque attinet dicere, quid cogitaverim. 

86 ) Animadversiones ad LXXXIII quaestiones de vetere testamento et lege Mosis, 1663 
(Opera, VII) . Coccejus schreef den lOden April aan Franc. Burmannus: Accipies cum hisce 
Iibellum LXXXIII quaestionum; ad quas post D. Maresium respondi. Occasionem iIIam 
rapui, ut de quibusdam modis loquendi, quibus uti soleo cum Scriptura, omnibus satisfacerem; 
verg. Opera Anekd., I1, fo!. 733. Hier vindt men eveneens den brief van Coccejus aan 
Maresius opgenomen. Zie verder Maresius, Epistola ad Coccejum, p. I . 

86 ) Epistola ad C. V . D . Johannem Cocceium, tam de suis responsionibus ad LXXXIII 
quaestiones, sibi praepositas etc.; zie mijn lijst, nr 98. 

87) Verg. Coccejus aan Gulielmus Anslarius, 23 Apr. 1663: Maresium quod attinet, ab eo 
hodie accepi epistolam impressam inclusam scriptae (Opera Anekd., I1 , fo!. 734) . 

88) l.l., p. 3 s.: Tanto autem magis tibi pro isto munere gratias ago et habeo, quam possum 
maximas, quanto tristior me perculerat rumor, cudi Leydae à Coccejo fulmen brevi intor
quendum in caput Maresii. 

89) l.I ., p. 4: nihil sollicitius caveam, quam studio et datä operä incurrere in concept us 
aliorum. 

90) l.l., p. 5; ook p. 3: in qua (sc. Disputatione) conscribenda et defendenda, ne per 
somnium quidem, de ipso vel suggillando vel impetendo cogitaverat (sc. Maresius). 

91) U., p. 7: Nam quod optas me judicem et arbitrum inter quaesitorem ... et defendentem 
tuum, nescio qui facias. Maresius kent n.!. geen van beiden. 

92) l.I., p. 8: subinde multum parit (sc. novitas) tum offensionis tum suspicionis, in nostra 
TheoIogia. 

93) l.I., p. 10: Debebo tune meas responsiones ad proposita erotemata paullo accuratius 
deducere, et expendere quid facere queant i1Iis vel ilJustrandis vel forte emendandis, tuae 
doctae observationes, ubi et quousque eas potero assequi: quaedam enim in iIlis mihi primo 
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constateert hij . dat er onder hen ten aanzien van de hoofdzaken overeen~ 
stemming bestaat. 94 ) Dat Coccejus steeds in bijbelsche termen zich tracht 
uit te drukken. ontmoet bij hem op zichzelf geen bezwaar; doch men kan het 
evenmin buiten andere. technische en philosophische termen stellen; 95 ) anders 
zou men in de methode der Socinianen vervallen. Tenslotte moge Coccejus 
weten. dat nu hij van Momma's theses zelf inzage heeft genomen. deze hem 
toch niet bijzonder begrijpelijk zijn gebleken. Hij vraagt Coccejus ' vriend~ 
schap . al mag er dan ten aanzien van sommige punten eenig verschil van ge~ 
voelen bestaan. een vriendschap zooals hem steeds . tijdens diens leven . met 
Coccejus ' broeder heeft verbonden. 96 ) 

De bedekte beschuldiging in dezen brief. dat hij een nieuwigheidsdrijver 
zou zijn. heeft Coccejus wel gevoeld. ~7 ) Om des vredes wil en omdat hij 
door zijn arbeid in beslag werd genomen. heeft hij de discussie met Maresius 
echter niet voortgezet. Ook toen vrienden hem een tegengesteld advies gaven. 
is hij daar niet op ingegaan. 9 8 ) Hij wilde de eensgezindheid bewaren. gelijk 
hij aan Maresius. die hem in Mei 1663 op straat te Leiden aansprak. zelf 
verzekerde. Toen Maresius daarop verklaarde dat het hieraan bij hem niet 
zou ontbreken. luidde het antwoord: het begin is niet bepaald gunstig . Ma~ 
resius merkte op dat aan zijn kant de schuld niet lag . En nadat Coccejus hem 
nog had toegevoegd: God weet het. gingen beiden uiteen. Coccejus was wat 
onthutst. terwijl Maresius zich bij Heidanus beklaagde over zijn toornigheid 
en zijn koele ontvangst. Deze wees hem toen terecht. waarop Maresius be~ 
loofde zich rustig te zullen houden. Maar de uitnoodiging om den volgenden 

obtutu c5voYórj1:a apparent. Naar aanleiding hiervan schreef Coccejus aan Anslarius. 
23 April 1663: Exspectabo tranquillus. Me solatur bona conscientia et bonorum virorum 
benevolentia; verg. Opera Anekd. Il . fol. 734. Voorzoover ik weet. heeft Maresius zijn voor
nemen niet uitgevoerd. 

94 ) l.I .• p. 11. Als hoofdzaken noemt Maresius: 1 0 het essentieele onderscheid tusschen 
wet en E v angelie; 20 de werken der wet zijn niet alleen ceremonieel. doch ook vooral 
moreel; 3 0 die werken worden in het natuurverbond als eisch gesteld; 4 0 de geloovigen des 
Ouden Testaments ontvingen door Christus de beloften des heiIs; 5 0 de ceremoniën der 
wet hadden zoowel een .. legalis usus" als een .. E v angelicus usus". 

95) l.I., p. 12: censendus est nobis Iibertatem reliquisse ea quae dixit (sc. Deus) exprimendi 
a1üs verbis et vocibus. ut occasio postulat et res. 

96 ) 1.1" p. 14. Bedoeld wordt Gerhard Coccejus. hoogleeraar in de rechten. die 27 Juli 1660 
was overleden. Zie ook p. 4: siquidem inter me. fratis tui p. m. collegam, vicinum et amicum, 
eumque integerrimum. et te nul la est offensio. - Feitelijk is Maresius in dezen brid op de 
kwesties zelf niet ingegaan; zie ook G. Schrenk. a.a. O .. S. 5. 

91) Verg . Coccejus aan Anslarius, 23 April 1663: Vult videri amicus. Sed tarnen non 
potest abstinere ab aculeis et scommatis. Ingenium est satyricum (Opera anekd .• 11. fol. 734); 
en aan Joh. Martinus, 7 Mei 1663: is (Sc. Mar.) litera!> ad me scripsit honorllicas et aulicas. 
Qualis autem sit ea epistola. quam edidit. tu et alii judicabitis. Ego constitui de ea nihil 
dicere (Opera. VI. p. 45 s. ). In dit schrijven vindt men eenige kantteekeningen op Maresius ' 
brief. Zie ook Coccejus aan Madinus, 17 Juli 1663 (Opera. VI. fol. 47) . Ook van den 
anonymen .. quaesitor" ontving Coccejus een schrijven ; verg . Opera anekd., Il. fol. 736. 

98 ) Verg. Coccejus aan Fr. Burmannus. 18 Juni 1663 (Opera anekd .. 11. fol. 735) ; en 
Opera, ! , Praef .. p. XV. H et niet-voortzetten van het debat was wel in overeenstemming 
met den wensch van zijn v riend Joh. Martinus ; verg . Opera. VI. p. 47. Zie over dezen 
karaktertrek van Coccejus: G. Schrenk. a.a.O .• S . 9 f.. 
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dag tezamen met Coccejus bij Heidanus te komen eten, sloeg hij af: hij kon 
niet langer blijven. 99) 

Gedurende den zomer van dat jaar heeft Maresius een privaat-college 
gehouden, waar hij zijn bedenkingen tegen Coccejus' "Animadversio
nes" aan een tiental studenten uiteenzette. 100) Na eenige maanden heeft 
hij dezen arbeid weer afgebroken, uit begeerte naar rust gelijk Coccejus 
meende te weten. 101) En sedert dien heeft er tusschen beide hoogleeraren 
ook inderdaad, voor het uiterlijk, rust geheerscht, totdat de kwestie tusschen 
Maresius en Alting aan de Groningsche Academie zelf de aanleiding werd 
tot een nieuw conflict. 

'4 - Het conflict met Jacobus Alting. 

Jacobus Alting, 1'02) die zijn hoog leeraarsambt in de letteren aan de 
Academie op denzelfden dag aanvaardde als Maresius, had vele jaren in 
behoorlijke verstandhouding met dezen samengeleefd. Er bestond aanvanke
lijk zelfs een band van vriendschap. 10'3) Niet het minst zal tot deze goede 
betrekking hebben bijgedragen de omstandigheid dat hij de zoon was van 
een vader, voor wien Maresius steeds bijzondere waardeering heeft gevoeld. 
Van moeilijkheden of conflicten is ons uit den eersten tijd niets bekend. 
Het streven om de eerste beginselen der oneenigheid tusschen beide hoog
leeraren zoo ver mogelijk terug te dateeren, is niet gerechtvaardigd. 104 ) 

99) Verg, Coccejus aan Anslarius, 28 Mei 1663 (Opera Anekd., 11 . fol. 736). Zie ook 
Jac. Alting aan Ant. Perizonius, 21 Mei 1663: Clarissimus Maresius rediit ex Hollandia; 
congressus eius cum D. Coccejo admodum brevis fuit. et unde vix praesagio pacem. Quam 
tarnen hic non turbabit (Opera, V. fol. 358). Zie Sepp, Godg. Onderw .. 11, blz. 313 v .. 

100) Verg . Coccejus aan Joh. Martinus, 17 Juli 1663: Et de vestro hodie accepi nuncium, 
eum super Animadversionibus meis instituisse Collegium dictatoriurn. En van den "quaesitor" 
heet het: Silui. Quia silui. Quaesitor sibi justurn putavit. eam epistolam etiam edere. In ea 
epistola hoc ag it. ut me et Respondentem meum suspect urn faciat, quasi desereremus Con
fessiones nostras. Dit geschrift van den "Quaesitor" is mij verder niet bekend. 

101) Reeds den 27sten Aug. schreef J. H. Heidegger aan Coccejus : Nunc etiam cum 
voluptate audivimus, Cl. Maresium tibi reconciliatum esse; verg. Opera Anekd., 11, fol. 735. 
Zelf schreef Coccejus aan Anslarius, 10 Sept. 1663: De Maresio sum dfJoé(!lfJoVOÇ. Hodie 
habui apud me Gallum. qui testabatur se ipsum audivisse publice aliquoties me laudantem. 
Igitur, dixi, ero imposterum Scepticus, et putabo me amari ab ipso. etiamsi mordeat; aldaar, 
fol. 736. En midden October moet Maresius zijn collegium anti-Coccejanum, hebben af
gebroken; verg . Coccejus aan Anslarius, 29 Oct. 1663: Vult Maresius videri id face re studio 
q;tÀ'YJOVXtäç (aldaar, fol. 737). 

102) Zie P. H. Roessingh, Jac. Alting; en Biogr. Woord. v. Prot. Godg .. I. blz. 119 v.v .. 
In zijn beoordeeling van Maresius gaat Roessingh niet geheel billijk te werk, gelijk reeds 
G. Mees Azn .. De verzoening van Sam. Maresius met Alting, blz. 253. heeft opgemerkt en 
ten deele aangetoond. 

103) Verg. G. Mees, De la etste weecke. blz. IX. waar deze de verwachting uitspreekt dat 
hij tusschen Maresius en Alting de verzoening tot stand zou brengen "te meer alsoo voor 
desen hare vrientschap soo groot geweest waer, als onder broederen konde zijn". - Alting 
verstrekte "pro sua humanitate" aan Maresius de "manuscripta ecclesiastica" van zijn vader; 
verg. Maresius, Biga fanaticorum. 1647. p. 223 S .. 

104) Zoo doet Roessingh, die bijv. omtrent Maresius ' lijkrede op Hendr. Alting opmerkt: 
Maresius kon. hoewel hij later als ambtgenoot van Jac. Alting met dezen streed over be
ginselen, reeds in Hendrik Alting verborgen. ni e t n a I a ten (spat. van mij) in de lijk-

Maresius 24 
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Toch bleef het op den duur aan Maresius niet verborgen, dat zij in hun 
zienswijze eenigermate met elkander verschilden. Dit trad aan den dag, 
toen Alting in 1660 ~ een bewijs van beider goede verstandhouding op 
dat moment ~ hem een tractaat over de Sabbathskwestie ter beoordeeling 
toevertrouwde. 105) Maresius had toen vrij wat critiek, waarom hij dan 
ook publicatie van het manuscript afried. Niettemin ontbrak de lof even~ 
min. En dat bij hem geen gedachten aan ketterjagerij voorzaten, blijkt wel uit 
zijn latere mededeeling, dat hij het geschrift toen niet nauwkeurig had ge~ 
lezen. 1'06) 

Na dezen heeft Maresius Alting blijkbaar voor een geheimen aanhanger 
van Coccejus gehouden. 1Q7) Maar het is zeer de vraag, of dit ooit tot een 
conflict zou geleid hebben, wanneer de primarius van de faculteit der letteren 
niet tevens als hoogleeraar in die der theologie was opgenomen. Dit is, 
gelijk wij gezien hebben, in 1667 op aandrang van Maresius en Widmar 
gebeurd. 10'S) Men heeft er Maresius een verwijt van gemaakt, dat ook 
hij hiertoe zijn medewerking heeft verleend, terwijl hij toch Altings af~ 

wijkende meeningen kende. Geheel verklaarbaar is deze houding van Mare~ 
si us zeker niet. Maar zooveel is wel duidelijk, dat hij in 1667 nog niet 
den indruk heeft gehad dat Alting in die mate met hem van inzicht verschilde 
als naderhand is gebleken. Had hij het toen reeds geweten , nooit zou hij, 
volgens zijn eigen verzekering, in een benoeming van Alting tot hoogleeraar 
in de theologie hebben bewilligd. 1 (9 ) Bovendien hebben hij en Widmar 
vooraf de bezwaren genoegzaam overwogen en hebben deze beiden het plan 
opgevat om Alting een verklaring te laten onderteekenen, dat hij zich van 
alle nieuwigheden zou onthouden, doch op Maresius' aanraden is de Facul~ 
teit op dit voornemen weer teruggekomen. 110) 

rede te zeggen dat deze geweest was een uitnemend godgeleerde, gloeiende voor de waar
heid. 

105) Maresius ' schrijven, gedateerd 30 Juli 1660, is opgenomen in de korte levensbeschrij
ving van Jac. Alting voor diens Opera, I. Zie ook Biogr. Woord. v. Prot. Godg. 1. blz. 122. 

106 ) V erg. Audi alteram partem, 1669, Tertium script. (20 Jan. 1669) , Scbolia ad prae fat. 
rescripti Altingii: Eas (sc. chartas) equidem accurate non perlegi, varie occupatus, sed quan
tum permisit otium, oculo percurri, non sine aliqua animi voluptate. En verder: Nec poteram 
amplius aut sincerius in scripto amici professoris et collegae qui nec meae Fac. tum erat, 
nec meam censuram qua Theologi expetebat, sed tantum meum privatum de suo lahore 
amicum judicium. 

1 0 7) Verg . Roessingh, t.a.p., blz. 39 v .. Dat Maresius in 1662 gezegd zou hebben dat hij 
Alting nooit als collega zou dulden, heeft deze beslist tegengesproken ; verg . Audi alteram 
partem, Tertium scriptum, Scholia ad conclus. rescripti Altingii. Ik wijs nog op een uitlating 
van Maresius uit 1664 over Alting, op wien Serasius zich had beroepen voor diens, gelijk 
Maresius het uitdrukt, " naenia à quibus tamen dubio procul remotior (sc. Altingius) est quam 
coelum a coeno"; verg. Chiliasmus enervatus, p. 42. Voorts noem ik als een disputatie, waarin 
Maresius waarschijnlijk op Alting heeft gedoeld: Disp. theol., num Adam illo die lapsus sit 
quo creatus fu erat, gehouden den Isten Maart 1665; verg. Syst. theoL 1673, p . 265. 

108 ) Zie boven, blz. 208. 
109) V erg . Audi alteram partem, Primum scriptum (3 Nov. 1668) : . ... sperans in ipso (Sc. 

Altingio) et commodum ac concordem Collegam et fidelem amicum; non facturus si tales eum 
fovere opiniones credidissem. 

nO l V erg . Audi alteram partem, Tertium scriptum, Scholia ad conclusionem rescripti 
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Maresius' motieven in dezen kennen wij niet. Maar dat hij over alle 
bezwaren is heengestapt. is dunkt mij bewijs genoeg. dat hij de beteekenis 
der toen bestaande verschillen niet al te hoog heeft aangeslagen en dat hij 
blijkbaar goede hoop heeft gekoesterd dat hij met Alting inderdaad naar 
wensch zou kunnen samenwerken. 1'11) Gedurende het eerste jaar schijnt 
het ook gegaan te zijn. althans van bepaalde moeilijkheden bemerken wij 
niets. Zoolang Widmar in leven bleef. werd de eendracht in de Faculteit 
niet verbroken. 1'12) Maar zood ra was deze niet overleden . of de toestand 
wijzigde zich in ongunstig en zin. In zijn lijkrede op Widmar veroorloofde 
Maresius zich eenige uitlatingen. waardoor zijn collega pijnlijk werd ge~ 
troffen. Maresius wees er namelijk op . hoe Widmar er altijd naar had 
gestreefd. om in de Faculteit de orthodoxie te handhaven . En ter illustratie 
hiervan ging hij vervolgens omstandig de wijze. waarop Alting tot hoog~ 
leeraar in de theologie was gekozen . vertellen . 113) 

Door dit feit is echter het conflict nog niet terstond uitgebroken. 1104) 

Want gedurende de eerstvolgende maanden bleef de gemeenschappelijke 
arbeid nog intact. Pas in October 1668 is hieraan een einde gekomen. 115) 

Den 26sten Juni had Maresius een disputatie gehouden tegen de Chiliasten. 
Alting had hierin blijkbaar aanleiding gevonden. om het voor het chiliasme 
en voor eenige andere. gelijk Maresius het noemt. paradoxen op te 
nemen. 116) Aan den anderen kant was de publicatie van Altings tractaat 
over den Sabbath oorzaak dat Maresius op zijn colleges. sinds den aanvang 
van het nieuwe academiejaar. de daarin voorgedragen beschouwingen aan 

Altingii: postea persuaserim R. D. Widmario. ut hoc consilium deponeremus. Het gedeelte. 
da t op deze zaak betrekking heeft. is uit de Acta der Faculteit verwijderd. 

111) Verg. Audi altecam pactem. Primum script.: Quod sincero et plane fraterno affectu 
me gesserim in procuranda et promovenda R. D. Altingii vocatione ad Fac. Theol. . sperans 
in ipso et commodum ac concordem collegam et fidelem amicum. Zie ook Roessingh. t.a.p .. 
blz. 40 v.. Dat zijn keuze op Alting zou zijn gevallen. om dusdoende de benoeming van 
Bertlingh te verhinderen. wordt door Maresius ontkend; verg. Audi altecam pacfem. Tertium 
scripturn. Scholia ad conclusionem. 

l"l.2) Alting deelt omtrent zijn eerste disputatie mede: Nuper primam disputationem habui. 
cuius exemplar in specimen mitto. Coactus tunc fui per opponentes quaedam aperire. quae 
meliori servabam occasioni. Attamen veritatem occultare ausus non fui. aut dicere ea. quae 
illi minus censeo consentanea; verg. Alting aan Ant. Perizonius. 17 Juli 1667 (Opera. V. 
fol. 365). 

113) Ocatio funebcïs. 1668, p. 19 s .. Van de door hen gevoerde besprekingen zegt Maresius 
O.m.: Ecquis enim existimet virum pium et eruditum (sc. Altingium). ilium alium imitaturum 
alias celebrem et bene doctum qui suos quosdam doctos errores chronologicos. in praejudi~ 
cium textus Hebraici. propugnaturus. sus deque habet sibi objici patris sui. viri longe doc~ 
tissimi. sententiam in contrarium. Ook komt in de rede voor een tirade tegen de theologen. 
die een afkeer hebben van "termini technologici"; l.l .• p. 17. 

114) Verg. Al/di altecam pacfem. Tertium scriptum. Ad conclus.: Quaesivit praetextum 
offensionis in mea oratione funebri.... etsi nullam ideo vel per se vel per alium querelam 
apud me instituerit. 

115) Zie boven. blz. 209. 
116 ) Syst. theol .• 1673. p. 574. Althans ik vermoed dat Alting wordt bedoeld met den "vir 

doctus". van wien Maresius vertelt: Disputatio haec visa est animum pupugisse. cuiusdam 
viri docti eä leprä infecti (etsi nescirem eum in iIla haeresi esse cum eam sustinui) ut coeperit 
i1Iius et nonnullorum aliorum paradoxorum defensionem suscipere. Zie ook boven. blz. 335. 
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een duchtige critiek onderwierp. 117) De toestand werd van dien aard, dat 
de deputaten der provinciale synode 118) er zich mee gingen bemoeien. Een 
tweetal hunner, die den 12den en 13den October de auctie van Widmars 
bibliotheek bijwoonden, deden daar aIlerlei geruchten op omtrent differenten 
onder de theologische hoogleeraren, "hoorende daer van publique discoursen 
onder de studenten." Terstond hebben zij toen de beide hoogleeraren ont
boden, om den 15den October, des morgens te acht uur, met hen te con
fereeren. 119) 

Maresius nam in zijn kwaliteit van decaan het eerst het woord. Hij ver
klaarde "van jalousye eygentlijk niets te weten"; het eenige was, dat Alting 
over het gezegde in de lijkrede op Widmar verstoord was; maar hij had 
daarmee niets anders gedaan dan Alting juist van alle verdenking bevrijden. 
Hij , Maresius, was daarna tot de ontdekking gekomen, dat Alting aan de 
Academie ongehoorde nieuwigheden leerde. 120) Over die zaken had hij 
toen met zijn collega ten huize van Tobias Andreae in tegenwoordigheid 
van den raadsheer Alting en een predikant, door Jac. Alting aan te wijzen, 
willen confereeren, maar deze had het aanbod afgewezen. 121) Vervolgens 
kwam de beurt aan Alting om zich uit te spreken "niet sonder ontsteltenis 
des gemoets". 122) Maresius, zoo verklaarde hij, heeft gedurig twist gezocht, 
gelijk heel Nederland wel wist; hij ging in tegen hen, die "het met de 
Schriften hielden ende sijn Scholastijke Theologie niet en wilden volgen"; 
doch hijzelf, Alting, die "verbleef bij de Schrifture" , moest het ontgelden. 
Deze verklaringen leidden er toe, dat men met de punten van geschil voor 
den dag moest komen. Zoo kwamen ter sprake: 1 0 het Chiliasme, dat door 
Maresius werd bestreden vooral met beroep op de Kantteekeningen, terwijl 
Alting betoogde dat hieraan slechts menschelijke autoriteit toekwam, dat 

1:17) Bedoeld is Sabbathum mere Evangelicum ecclesiae utriusque Testamenti proprium 
(Opera V, fol. 5-104) . A1ting schreef aan Ant. Perizonius, die hem tot de uitgave van dit 
tractaat had aangespoord (14 Oct. 1668): Atqui collega me us illi sententiae adeo infestus 
infensusque est, ut inde ab Augusti fine vix aliud in Lectionibus et Collegiis agat, quam 
ut eam oppugnet. Quando et quomodo viam quam ingressus est sit deserturus, Deus novit ; 
verg. Opera, V, fol. 368. 

1.18) Het is dus minder juist wanneer men opmerkt dat de synode er zich mee heeft be
moeid. Ter synode zelf is de kwestie niet aan de orde geweest. 

119) Verg. Audi alteram partem, p. 220, alwaar een Extract uit de Notulen der deputaten 
voorkomt. Maresius vroeg om dit extract reeds den 25sten Nov. 1668; hij ontving het den 
29sten Maart 1669, nadat A1ting geweigerd had aan het verzoek der deputaten om hem van 
alles op de hoogte te stellen, te voldoen; verg . Not. Dep. Syn. Gron. 1668/69, art. 24, 25, 34, 
36, 40, 44. 

120) 1.l., p. 221: Edoch dat hij na ende door brieven, daer over aen hem geschreven ende 
oock andersints bemerkte, dat tusschen haer Hooch Eerw: verschil over eenige leer-poincten 
waer, doordien de Heere Altingius eenige nieuwicheden leerde, die in dese Academia on
gehoort waeren, waervan sijn Hooch Eerw: eenige staeItjes voortbrachte. 

121) Zie ook Audi alteram partem, Primum scripturn : Confidebam enim me tunc ex eius 
mente revulsurum sinistram omnem suspicionem de meo affectu erga se, et forte una leniter 
abducturum à plerisque istis novitatibus: aut saltem ea propositurum, unde circa ilias suas 
opiniones, vel ipse censeret ampliandum. vel eius amici earum animadversä falsitate et nov i
tate iIIum suis consiliis in viam tritam revocarent. 

122) Zie ook Audi alteram partem. Primo scriptum: in tanto fuit fermento et a marore, ut 
nihil audire voluerit. sed in rixas illico proruperit. 
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zij veel contradicties inhielden en ook door de Staten niet waren geappro~ 
beerd; 2° de oorspronkelijke staat des menschen, van welken Alting ont
kende dat God met Adam een "verbont des wets" had opgericht, waardoor 
hij , volgens Maresius, o.m. in strijd geraakte met de voorrede der revisores 
op het Nieuwe Testament, 1 23 ) van welken staat Alting eveneens leerde dat 
Adam geen belofte van een hemelsch leven had gehad, en dat ook de lichame~ 
lijke dood niet een bezoldiging der zonde was ; 3° de val. die volgens Alting 
geschied was op denzelfden dag als de schepping ; 4° de Sabbath , die 
volgens Alting zou zijn een "sacramentum commune" ; 5° Christus ' voldoe~ 
ning . waarvan Alting leerde. dat zij gedurende de drie~urige duisternis aan 
het kruis was verricht . en waarvan dus Christus ' lichamelijke dood geen 
deel had uitgemaakt; 124 ) 6° de beteekenis der belijdenisschriften. waar~ 

mee volgens Maresius zijn tegenstander niet accordeerde. en waarvan Alting 
verklaarde ze onderteekend te hebben "soo hy die verstaet . en voorts dat 
die van menschen gestelt waeren ." alsmede dat er aan den Catechismus 
sommige zaken waren toegevoegd " uyt menschelijke driften". 1 25 ) 

Op de kwesties zelf zijn de deputaten blijkbaar niet ingegaan . Wel hebben 
zij . vóór het scheiden . de hoogleeraren vermaand tot vrede en eendracht. 
Hiervan kon op deze wijze echter moeilijk sprake zijn . De zaak werd toen 
door de Curatoren ter hand genomen . die de beide professoren tegen den 
30sten October voor zich ontboden . 12 6) In verband hiermee zond Mare~ 
sius terstond een exemplaar van de disputatie. welke hij . een week later. 
over den Sabbath dacht te houden. aan de Curatoren toe. 127 ) Behalve deze 
disputatie heeft Maresius in November nog een andere weten door te zetten, 
waarin eveneens sommige kwesties met Alting werden behandeld. hoewel 
dit hem heel wat moeite heeft gekost. 128) Want het was de bedoeling 

12:3) Maresius noemde onde r de revisoren v ooral Hendrik Alting . den vader van zijn teg en
sta nder. 

12~) J. van der W aeyen. De ceconcil. Voet ii et Maresii, p. 23. spreekt er zijn verwondering 
ov er uit dat men aan Maresius deze beschuldiging heeft kwa lijk genomen "cum id non solum 
exerte statuerit (Sc. Altingius) sed serio coram tribus iil is. quos Clariss. Maresius fide dig
nissimos dicit. p robare ac defendere sit annisus." - Voorts kwam bij dit punt ter sprake 
Jezus' lijden in Gethsemane en de beteekenis van den engel die aldaar bij Jezus was. 

12;; ) Als zooda nig noemde Alting v r. en antw. 36. die Olevianus zou hebben opgenomen 
ten gevalIe v an Beza . 

t:~ G ) De aanteekeningen van het toen verhandelde zijn te vinden in Stukken nc 52, 
fol. 398 v . (Rijksacch. Geon.). T erstond verzochten de deputaten der synode aan de cura toren 
mededeeling van de te wisselen stukken; verg . Not. D ep . Syn. Gron. 1668/'69, art. 26. 27. 
Dit schijnt echter niet gebeurd te zijn. Z ie v oor het volgende de uitvoerige mededeelingen bij 
Roessingh. t.a.p., blz. 51 V.V .. 

1,z7 ) V rg. M aresius aan curator Julsinga, 28 Oct. 1668 (zie Bijl. III 135) . Deze Disputatio 
de S abbatho, statu innocentiae et nonnullis aliis, contra W alkerum, is den 4den Nov. 
gehouden. Een exemplaa r der disputatie is mij niet bekend. maar men v indt het een en 
ander er over bij M aresius. S yst. theolog., 1673. p . 211 s .. 249. 574. Zie ook boven, blz. 335. 

128 ) Dit is de Disp. de Variis, waarvan sprake is in S yst. theolog., 1673. p . 267. 273. 
Zie over den tegenstand. waarop Maresius stuitte : Stukken nr 52, fol. 410 V.v . (Rijksaech. 
G ron.) ; en Ma resius. A udi alteeam partem, p. 207. Deze disputatie is gehouden door den 
student Heinens. w ien Alting later geen testimonium wilde uitreiken. Het testimonium. da t 
door Maresius aileen werd verstrekt (22 Dec. 1668 ). is in copie te v inden in Stukken 
ne 52, fol. 130. 



374 HOOGLEERAAR-PREDIKANT TE GRONINGEN 

van de Curatoren, dat beide partijen de controverse punten zouden laten 
rusten. Nadat Maresius zijn bezwaarschrift had ingediend en Alting zich, 
eveneens bij geschrifte, verdedigd had, werd in dezen zin door hen een 
formeel verbod uitgevaardigd. 129) Verder werden er besprekingen gevoerd, 
welke echter niet tot eenig resultaat hebben geleid. Toen besloten de Cura
toren, om, buiten weten der professoren, het advies van de theologische 
Faculteit te Leiden in te winnen. UO) Dit oordeel. dat den 17den Januari 
1669 werd verstrekt, 131) verklaarde Alting vrij van dwaling , zij het ook 
dat zijn wijze van optreden niet in alle opzichten werd gebillijkt. De Facul
teit a dviseerde dat Maresius in de verklaring van zijn collega zou berusten, 
en dat bij hem op matiging in het aanvatten van controverse punten zou 
worden aangedrongen. 

Overeenkomstig dit advies werd door de Curatoren en evenzeer door de 
Staten gehandeld, ondanks missives van Maresius' zijde, waarin op een 
andere behandeling werd aangedrongen. 132) Het was Maresius' bedoeling, 
om de zaak bij den kerkeraad aanhangig te maken. Maar hij stuitte in dezen 
op een krachtig verzet van de zijde van Alting, die hierin bij de Curatoren 
blijkbaar steun heeft gevonden. 133) 

129) Maresius leverde zijn Specimen assertionum novarum et ta/sarum den 3den Nov. in; 
Alting zijn verdediging den 25sten d.a.v .. 

130) Dit verzoek (28 Dec. st. Jul. 1668). door middel van Van Gockinga naar Leiden 
overgezonden (zie Rijksarch. Gron .• t.a.p .. fol. 435), is naar het origineel afgedrukt door 
Eekhof. De theol. taco te Leiden. blz. 446 v .. Wel schijnt Alting er iets van geweten te 
hebben; verg. Alting aan Joh. Coccejus. 8/18 Dec. 1668 (Opera Anekd. Il, fol. 791): 
Nuper non nemo dixerat, Facultati Theol. uni alterive deferendum judicium. id, ubi rescivit 
(Sc. Maresius), deprecari coepit. Scilicet judices Theologos alios metuit, qui hactenus se 
omnium judicern et censorem ostendit. Attamen declinare, Curatoribus sic statuentibus, non 
poterit: neque ego, si per Curat. terminari lis non queat, aliud tribunal malim quem (sic!) 
vestrum ubi primas Scripturae deferendas novi, quas ipse traditivae suae vendicat. Meteen 
zond hij zijn verdediging aan Coccejus toe. terwijl 4 dagen later een afschrift van Maresius ' 
artikelen volgde; verg. l.l... fol. 791. 

131) Eekhof. t.a.p.. blz. 448 v . v.. Het origineel, met Heidanus' hand geschreven, den 
14den Jan. 1669 (st. Jul.) ontvangen, bevindt zich in de bovenvermelde Stukken nr 52. 
fol. 436 v .. Het verschilt van de copie, welke Eekhof voor zijn uitgave heeft gevolgd hoofd
zakelijk slechts in de interpunctie; voorts heeft het dezelfde lezingen als die volgens Eekhof 
(t.a.p .• blz 451. noot 1 en 2) bij Coccejus voorkomen. 

132) Den 20sten Januari diende Maresius zijn Scho/ia brevia op Altings verdediging, 
waarvan hij pas den 31sten December 1668 inzage had ontvangen, in; verg. Audi alteram 
partem. Tertium scriptum, Ad praef.. In een Libel/us supp/ex. dat hij er bijvoegde (opge
nomen ook in Audi alteram padem) . gaf hij O.m. zijn voornemen te kennen. om de ge
schriften uit te geven. Den 30sten Januari legde hij vervolgens aan Alting 40 vragen ter 
beantwoording voor (een copie hiervan in Stukken nr 52. fol. 488 v.), om daardoor den 
weg tot verzoening te banen. De Staten besloten echter, dat Maresius moest berusten in 
de genomen resolutie. 

133 ) De in noot 132 genoemde 40 artikelen werden door Maresius aan den kerkeraad verstrekt, 
welke ze daarna aan AIting voorlegde. Alting zond ze toen, tezamen met een exemplaar van zijn 
Apologia, aan den curator Julsingha toe; hij beriep zich daarbij op argumenten, welke ont
leend waren aan een missive, die Maresius in 1667 aan den Acad. senaat had gericht tegen 
de classis Groningen; verg. J. Alting aan Julsingha. 13 Febr. 1669 (zie Bijl. IV 4). De be
doelde missive van Maresius heb ik niet gevonden; ook is de kwestie, waarop zij doelt, 
mij onbekend gebleven. Zie verder Alting aan Ant. Perizonius. 9 Febr. 1669 (Opera. V, 
fol. 370); en idem aan Coccejus. 8 Maart 1669 (Coccejus, Opera Anekd .. Il, fol. 795) . 
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Den 30sten Januari verboden de Staten aan de professoren tevens om 
de gewisselde stukken in druk uit te geven. Dezen stoorden zich aan dit 
verbod echter niet. en maakten hun geschriften persklaar. Gevolg was dat 
op den Landdag door de Staten besloten werd tot supprimeering dezer trac
taten. 134) Een commissie. welke behalve door de Curatoren nog door zes 
andere heeren werd gevormd. moest middelen beramen. die tot den vrede 
zouden kunnen leiden . 135) Op de synode mocht de zaak. gelijk Maresius 
zoo vurig had verlangd, 136) niet aan de orde komen. Zelfs mochten de 
professoren er niet naar gewoonte verschijnen. 137) 

Het resultaat van den arbeid dezer commissie is geweest. dat Alting. uit 
liefde voor de rust der Academie en voor den vrede met zijn collega. heeft 
aangeboden om zijn particuliere opinies over de controverse punten voor 
zich te houden en niet op zijn colleges te leeren. 13'8) Toen hebben de 
Staten. den lOden Augustus 1669. uitdrukkelijk verboden om over deze 
zaken te strijden. Mochten er soms tegen iemands leer bezwaren rijzen, 
dan behoorde men deze bij de Curatoren in te dienen. Dezen ontvingen 
tevens de vrijheid. om in geval van overtreding van dit voorschrift. tot sus-

134) Res. der Staten. 30 April 1669 (o.a. in Protokol I. fol. 309 v.). Vermeld worden de 
Apologia van Alting en twee "tractaeties" Audi alteram partem. eerste en tweede deel, van 
Maresius. Zie ook Sepp, Het staatstoezicht, blz. 231; en Knuttel. Verboden boeken. 
blz. 5 v ., 76. Tengevolge van deze resolutie. die ook naar de andere provincies werd ge
zonden met verzoek haar ook aldaar te "secunderen" , zijn de bedoelde pamfletten vrijwel geheel 
verdwenen. Slechts enkele exemplaren werden mij bekend van Audi alteram partem; zie 
mijn lijst. nr 106. Vermoedelijk zal dit het eerste deeltje zijn. Hoe Maresius op het bedoelde 
besluit heeft gereageerd, daarvan vertelt Alting aan Coccejus. 1 Mei 1669 (Opera Anekd. 11. 
fol. 800): D. M . (aresius) , audito Ord. decreto. coelum terrae miscere, imo ut dicitur, 
Acheronta flectere satagit. 

135) In deze commissie schijnen verschillende voorstanders van Maresius gezeten te hebben. 
want toen zij geen haast maakte met vergaderen, beweerde men dat zij poogde een weg 
te vinden om haar opdracht te volbrengen zonder aan Maresius te mishagen; verg . Alting 
aan Coccejus. 29 Mei 1669 (Opera Anekd. 11, fol. 801). 

136) Verg . Alting aan Coccejus. 8/18 Dec. 1668 (lL fol. 791): Noster maximopere laborat. 
ut res ad Synodum referatur, ubi sperat se per discipulos condemnationem mei procuraturum; 
en 8 Maart 1669 (l.I .• fol. 795): molitur nos ter ad Synodum rem referre. ubi non solum 
per discipulos se judicaturum confidit. sed se supremum inter ipsos sessurum; utpote qui 
adhucdum omnibus persuasum vult, se non esse accusatorem. 

137) De synode werd den 3den Mei geopend . alwaar de resolutie der Staten werd over
gereikt; verg. Acta Syn. Gron.. 1669. art. 14. Dat Maresius ter synode inderdaad 
gezag bezat. blijkt uit de begroeting , welke hem bij de eerstvolgende gelegenqeid dat hij 
weer verscheen. te beurt viel; verg. Acta. 1671, art. 10: is daerop met groote blydschap 
ende eerbiedige bedanckinge voor sijn E . goede yver ende genomene moeyte verwellecoomt. 

138) Verg. Alting aan Coccejus. 17/27 Aug. 1669 (IL fol. 807): .... parcentes quidem 
ipsi (sc. Maresio) quantum ad poenam calumniarum in vi vos mortuosque sparsarum, meam 
tarnen innocentiam asserentes .... Ego redimendae quietis ergo. quietem meditor. Alting 
zou in deze handelwijze het voorbeeld van wijlen zijn vader hebben gevolgd; zie boven. 
blz. 200. noot 32. Maresius Vindiciae Dissertat .• 1670. p. 6, schreef: Quamdiu perstabit (sc. 
Altingius) in eo silentio. quod promisit et spopondit circa capita quae inter nos fuere controversa. 
libertas integra mihi relicta. sic contemperabitur prudentiä Christianä. ut nunquam sit futura 
unguis in hoc ulcere. Hij schreef zichzelf de overwinning toe. bewerende dat Alting ge
noodzaakt was geworden om te zwijgen; verg. Maresius aan de Vén. Comp. van Genève. 
18/28 act. 1669 (zie Bijl. III 136) . 
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pensie van den schuldigen hoogleeraar over te gaan , met gelijktijdige in~ 
houding van diens tractement. 1 39 ) 

Staten en Curatoren hebben gemeenà, door het nemen van deze maat~ 
regelen in het wezenlijk belang van hun Academie te handelen. Deze dreigde 
namelijk , bij het voortduren der twisten, den toeloop van studenten al meer 
te verliezen. 140 ) De bestaande toestand maakte inderdaad op een of andere 
wijze een ingrijpen noodzakelijk. Gemeenschappelijke testimonia werden door 
de theologische hoogleeraren niet afgegeven en praeparatoire examens niet 
afgenomen. 141) Maresius achtte zich van den immers vrijwillig aangeganen 
band aan de wetten der Faculteit niet meer gebonden. 14 2 ) 

De wijze waarop men in werkelijkheid heeft ingegrepen, kan echter niet 
anders dan onbevredigend worden genoemd. Want een eigenlijke beslissing 
in de gerezen geschillen is er niet gevallen. De overheid heeft met opzet 
de kerk er buiten gehouden. Dit zal gebeurd zijn , omdat men blijkbaar over~ 
tuigd was, dat dan Maresius in het gelijk gesteld zou worden. 1<43 ) Toch 
had alleen de kerk met betrekking tot deze leer kwesties een beslissing kunnen 
en moeten geven. 

5 ~ De strijd op een breeder front . 

Intusschen heeft Maresius den strijd tegen de nieuwigheden voortgezet. 
Ook anderen dan Alting werden er in betrokken . In de eerste plaats is dit 
het geval geweest met Coccejus. Aanvankelijk heeft Maresius alle moeite 
aangewend om Altings beroep op Coccejus, ten gunste van zijn chiliastische 
opvatting, te weerleggen. Coccejus was , naar Maresius meende, niet een 
eigenlijke chiliast ; maar omdat hij diens commentaar op de Psalmen niet 
bezat, kon hij Alting niet direct controleeren . Nadat hij dit werk echter van 
den predikant Hatzfeld ter inzage had ontvangen, bleek hem dat zijn ver
moeden inderdaad vrijwel juist was geweest. Alting had zich dus ten 

139) R es. Stat ., 10 Aug. 1669 ( Protokol J, fol. 316 v.v. ) . De Curatoren hebben, bij het 
nemen va n hun beslissing , gelet O.a. op .. sekere articulen concordiae bij het E erw. consisto~ 
rium der Stadt Groningen op den 20. Martij laestleden overgegeven ende den 4. Augusti 
geamplieert." Hiermee zal bedoeld zijn een stuk, getiteld: Concordata perpetua Facultatis 
Theolog. in inclyta A cad. Prov o Gron. et Oml., ex u/traneo consensu Protessorum praesen~ 
tium, etc .. (Stukken nr 52, fol. 492-499, en, met Maresius' hand, fol. 500-505) . Volgens 
een aanteekening is het den 20sten F ebr. (?) door de Curatoren ontvangen. M a resius wilde nog 
verdere uitbreiding , met name bij art. 2, wat Alting weigerde; zie aldaar, fol. 512 v.v .. 
Nog merk ik op dat de Acta va n den kerkeraad over deze zaak niets bevatten. D e deputaten 
der syn. hebben de artikelen "gela udeert", doch oordeelden dat ze eigenlijk aan de synode 
moesten voorgelegd worden; verg. Not. Dep. S y n. Gron. 1668/'69, art. 43 (23 Maart) . 

140 ) Volgens het Album studios. werden in 1667/68 en de volgende 5 academiejaren in
geschrev en resp. 37, 44, 38, 15, II en II theologen. 

14J.) Uit de Acta der Faculteit is dit niet na te gaan; maar het blijkt uit de A cta der 
synode, waarin steeds een lijstj e werd opgenomen van degenen, die hetzij door de Faculteit, 
hetzij door de classes waren geëxamineerd. 

142 ) Ma resius verzocht dit in zijn Libellus supplex va n 20 Jan. 1669 aan de Curatoren, 
en wel voor den tijd dat een nadere voorziening zou zijn getroffen; verg . Audi alteram partem, 
p. 216. 

14.'1 ) Verg . Maresius aan Joh. Zwinger, 27 Nov. 1669 (zie Bijl. III 137) : Nisi nixus fuisset (sc. 
Altingius ) bracchio saeculari, e t potentibus amicis in Rep. durius cum ipso forte actum ruisset. 
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onrechte op Coccejus beroepen. 144) Het is daarom. mijns inziens. ook niet 
juist. wanneer de voorstelling wordt gegeven als zou Maresius Alting hebben 
aangevallen om daarmee Coccejus zijdelings afbreuk te doen. 145) Elke be~ 
wijsgrond voor een dergelijken opzet bij Maresius ontbreekt. Het is integen~ 
deel zoo. dat de strijd met Alting aanleiding is geworden dat ook met 
Coccejus de strijd opnieuw ontbrandde. 

Dit is gebeurd. nadat Maresius er achter was gekomen dat de Leidsche 
Faculteit aan de Curatoren advies had uitgebracht. 146) Voor dit judicium 
stelde hij Coccejus verantwoordelijk. Daarom heeft hij dezen in een fel 
geschrift. dat verloren ging. aangevallen. 147) Elders heeft hij hem voor~ 

gesteld als een verdediger der .Jibertas prophetandi" op Vorstiaansche 
wijze. 148) En in zijn disputaties moet hij Coccejus hebben beschuldigd dat 
deze de alomtegenwoordigheid Gods loochende. 149) in welke omstandig~ 
heid hij mede een aanleiding heeft gevonden voor de uitgave van zijn tractaat 

144) Verg. Audi alteram partem, Tertium scripturn (20 Jan. 1669). Scholia ad art. 5. 
Zie over Coccejus' chiliasme, dat zich inderdaad van Altings opvatting onderscheidde -
Coccejus stelt de 1000 jaren niet aan het einde der geschiedenis -: G. Schrenk, a.a.O., 
S. 237 f.; deze spreekt van een "vergeistigt" chiliasme. Zie ook Dr K. Dijk, Het rijk der 
duizend jaren, blz. 77. 

145) Zoo Boeles bij Jonckbloet, Gedenkb., Bijl., blz. 28. Ook een beroep op Coccejus 
aan Anslarius, 20 Dec. 1668: Maresium esse monitum, ut ne fidat Altingio: quippe 
xoxx'YjtCOV'll (Opera Anekd., 11, fol. 792), is geen bewijs tegen mijn opvatting. Want 
al is deze mededeeling volkomen juist, dan wordt daarmee toch een opzet bij Maresius 
in den aangegeven zin niet bewezen. 

146) Hoe Maresius een afschrift van dit judicium in handen heeft gekregen, is onbekend. 
De Curatoren waren er zeer geheimzinnig mee. Ook Coccejus had aan niemand, zelfs niet 
aan A1ting, een afschrift gegeven; verg. diens Opera, VI, Epist., fol. 81. Omtrent de lot~ 

gevallen van den hier bedoelden brief berichtte Alting in zijn antwoord aan Coccejus, 
1 Mei st. Jul. 1669 (Opera Anekd., II. fol. 800). dat hij bij zijn terugkeer uit Leeuwarden 
dien opengebroken had gevonden "et quantum suspicor, à meo vicino (sc. Maresio). qui 
in man u tabellionis eas (sc. litteras) videns, eas me absente primum sibi putavit inspiciendas. 
Attamen quod invenit, confutavit eum mendacii, dum per me Judicium vestrum disseminatum 
prodidit; cum ex Tuis discere potuerit, mihi iIIud non communicatum hic, ut à Te fuerit 
petendum; ubi pari ter negata fuit communicatio. A1tings reis naar Leeuwarden zal gediend 
hebben voor een conferentie met de predikanten van Leeuwarden, waarop gedoeld wordt 
door J. van der Waeyen, De reconcil. Voetii et Maresii, p. 3 (zie boven, blz. 274 v.). -
Zie ook Roessingh, t.a.p., blz. 71 v .. 

147) Zie de aanteekening in mijn lijst bij nr 106. Alting zond een exemplaar er van aan 
Coccejus toe, met de opmerking dat het geschreven was .. tantä acerbitate ut vix quicquam 
acerbius dici queat"; verg. A/ting aan Coccejus, I Mei st. Jul. 1669 (Opera Anekd., 11, 
fol. 800). Burmannus zag een exemplaar in een boekwinkel. dat echter niet te koop was, 
en schreef aan Coccejus, 3 Mei 1669: (Maresium) multa de te et doctrina tua ea occasione 
dicere, quae nunquam dicenda ab illo putassem (lL fol. 799) . Een aanhaling uit het be~ 
doeJde geschrift vindt men bij Alting aan Ant. Perizonius, 19 Mei 1699: in mea (sc. Alt.) 
Apologia nihil se reperiisse, quod sibi vel ulli alii sincero et honesto Theologo possit satis~ 
facere" (Opera, V, fol. 370). 

148 ) Verg. Antirrheticus, 1669, p. 53. Maresius bestrijdt daar dat Coccejus het chiliasme 
zou leeren; maar tevens heet het dat Coccejus zou spreken .. ex eo quo prurit omnia novandi 
cacoëthe." 

149) Verg. Alting aan Coccejus, 8 Maart (st. Jul.) 1669 (Opera Anekd., 11, fol. 795). 
Coccejus ontkende de juistheid dezer beschuldiging; verg. Coccejus aan Alting, 8 Maart 1669 
(Opera, VI , Epist., fol. 80). Zie ook Biogr. Woord. v. Prot. Godg., 11, blz. 136 v .. 
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over het misbruik der Cartesiaansche philosophie. 150 ) Coccejus zou daar~ 
door in Sociniaansche wateren verzeild zijn geraakt. Coccejus heeft zich 
echter niet verwaardigd om te antwoorden. Ook aan het verlangen van 
Alting . die er op aandrong dat hij zich bij de Staten van Groningen tegen 
Maresius zou beklagen. gelijk men indertijd in Utrecht het ontslag van 
Nethenus had weten te bewerken. heeft hij niet voldaan. 151) En voordat . 
na Maresius ' verzoening met Voetius. nieuwe aanvallen tegen hem losbraken. 
werd Coccejus door den dood weggenomen. 152 ) 

Ook in zijn bestrijding van Comenius' chiliastische beschouwingen. welke 
reeds in een ander verband ter sprake zijn gekomen. heeft Maresius zich 
feitelijk mede tegen Alting gericht. 153 ) En hoewel door het ingrijpen der 
Staten en Curatoren uiterlijk de rust aan de Academie wederkeerde. 154 ) 

hiermee was de eendracht tusschen de beide hoogleeraren n ie t terugge~ 
keerd. 1M) Op de colleges werd de onderlinge strijd voortgezet. Toen 
Maresius den 26sten November 1669 had betoogd. dat de kennis van het 
Hebreeuwsch voor studenten en predikanten niet volstrekt noodzakelijk 
was. 156 ) maakte Alting de opmerking dat men op deze manier evengoed 
kon beredeneeren dat de geheele reformatie wel had kunnen wegblijven . 
daar het ook in de Roomsche kerk mogelijk was om zalig te worden. 157) 

Kort daarna ergerde Alting zich aan een uitlating van Maresius in een 
geschrift tegen Johannes Leusden. Maresius had namelijk ergens terloops de 
opmerking gemaakt. 1 58 ) dat in de uitgave van het Oude Testament door 
den rabbi Joseph Athias 159 ) bij Psalm 22 : 17 het Keri niet stond aange~ 
geven. Deze. of eigenlijk was het Johannes Leusden. verdedigde zich toen 
in een pamflet. waarin Maresius werd voorgesteld als een blinde. die oordeelt 
over de kleuren. 160) Den lsten December verscheen. in antwoord hierop. 

150 ) Zie boven, bl z. 361 v .. Bij de verschijning van dit boek was Coccej us reeds overleden. 
151) Alting aan Coccejus, 1 Mei 1669; 15 Mei 1669; 18/28 Mei 1669 ( Opera Anekd., 11. 

fol. 800. 801) . Daarna betuigde hij echter zijn instemming met het plan van Coccejus en 
Heidanus om niet te antwoorden; verg . Alting aan Coccejus, 29 Mei st. Jul. 1669: Tam 
evidentibus enim falsitatibus constat. ut refutatione non egeat (l.I., fol. 801) . Zie ook 
Coccejus aan L ud. T ronchinus, 17 Juli 1669: Vir (sc. Maresius ) promtus lingua. sed in 
quo desideramus majora signa humilitatis Christianum decentis et charitatis (Opera, VI. 
Epist ., fol. 82) . Zie ook Coccej us. Opera, I. Praef .. p. XVII; en Sepp. Godg. onderw., 11. 
blz. 314. 

152) Coccejus stierf den 5den Nov . 1669. 
153 ) Zie boven, blz. 336. noot 224. 
154) Z ie J. van der W aeyen. De reconcil., p. 23: Groningae nunc altum pub 1 i e e 

(spat. van mij) silentium. De schrijver betuigt daar zijn dankbaarheid voor Maresius' krachtig 
verzet tegen de nieuwigheden. 

155 ) V erg . Roessingh. t.a.p., blz. 75. T ypeerend is het gezegde van G. M ees. De la etste 
weecke, blz. IX : Doen sy vrienden waren. scheenen sy met haer familien in een huys te 
woonen. maer nu waer Kerck en Academie haer naeuwlijcks ruym genoegh. 

156) M aresius erkende zelf da t hij in het H ebr. niet bijzonder bedreven was; verg . M essiae 
crucif., 1669. p. 8 s .. 

157) V erg . Alting aan Perizonius, 19 Febr. 1670 (Opera, V . fol. 374) . 
1 58 ) Epist. ad amicum, 1669. p. 9. Maresius wilde in Psalm 22 : 17 gelezen hebben: perfo

derunt. terw ijl Voetius de andere lezing: sic ut leo. volgde. 
159 ) Zie V an der Aa. Biogr. Woord. , J. blz. 429. 
160) Coecus de c%ribus, hoc est Jos. A thiae justa defensio contra ineptam, absurdam et 
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van Maresius: De kruisiging van den Messias tegenover de Joden gehand
haafd. 161) In dit geschrift erkende hij volmondig de voortreffelijkheid der 
bedoelde editie van het Hebreeuwsche Oude Testament. 162) maar tevens 
verdedigde hij op scherpzinnige wijze de juistheid van zijn gevoelen. 
dat in Psalm 22: 17 het Keri moest worden gelezen. en dat in elk geval 
de weglating er van uit het apparaat af te keuren was. 163) Ook betoogde 
hij. dat de Joden niet het recht hadden. om het Oude Testament als Bijbel 
te betitelen en dat deze benaming alleen toekwam aan de Schriften van het 
Oude en het Nieuwe Testament tezamen. Alting beweerde nu dat Maresius 
hierin een Godslasterlijke gedachte had uitgesproken, want het Oude Testa
ment behoorde niet minder dan het Nieuwe tot den Bijbel. 164) Natuurlijk 
had Maresius ook niet bedoeld dit te ontkennen. 165) Alting zal zich dan 
ook in werkelijkheid veel meer hebben geërgerd aan bepaalde uitdrukkingen 
in Maresius' geschrift, waarin deze hem van ter zijde aanviel. 166) 

Alting trachtte zich tegen de beschuldiging van heterodoxie niet te ver
dedigen, doch ging voort met Maresius en diens medestanders als "Anti
scripturarii" en als "Traditionarii" te betitelen. Op zijn colleges beweerde 
hij. dat Maresius zichzelf pauselijke onfeilbaarheid toekende. 167) En Ma
resius van zijn kant bestreed in zijn disputaties meermalen de heterodoxe 
gevoelens van zijn collega. Den 6den Maart 1672 deed hij dit bijv. ten 

indoctam reprehensionem viri celeberrimi D. Samuelis Maresii, qua judicat tanquam coecus 
de praestantissima et ubique celebrata Bibliorum Hebraicorum editione anno 1667, in epistola 
ad amicum nuper divulgata. Zie Sepp, Godg. Onderw., Il, blz. 172. Algemeen wordt als 
schrijver beschouwd Johannes Leusden. sedert 1650 hoogleeraar te Utrecht en een trouw 
vriend van Voetius (zie N. Ned. Biogr. Woord .. IX, kol. 601 v.). 12/22 November 1669 
ontving Maresius een exemplaar van dit pamflet van den Academiedrukker. die er 100 
gratis had toegezonden gekregen. - Tegen het pamflet van Athias rezen klachten op de 
kerkelijke vergaderingen; verg. Acta Syn. Gron., 1670, art. 64; 1671, art. 56. Zie ook 
B. Bekker. Defensio justa et necess., p. 13; Heerspink. Godgeleerdh. , blz. 31; G. A . Wumkes 
in Gron. Volksalm. 1911. blz. 85 v .. 

161) Messiae crucifixio asserta contra Judaeos. 1669; zie mijn lijst, nr 109. Zie ook Syst. 
theolog., 1673, p. 389. 

162) l.I., p. 5. Terstond na verschijning had Maresius voor 8 gulden van Alting een 
exemplaar gekocht. 

163) Maresius meende met Sixtinus Amama, dat de door hem verdedigde, beste lezing 
in de meeste edities was verdwenen door het bedrog der Joden ; l.I., p. 4. Zie L. Diestel, 
Gesch. des Alt. Test., S. 326 U .. - De auteur van het pamflet had Maresius gedreigd, dat 
indien deze met bestrijding zou voortgaan, hij een nieuw pamflet zou uitgeven onder den 
titel: Asinus ad Lyram. Hierom striemde Maresius zijn brutaliteit; l.I., p. 17 s .. 

164) Alting aan Ant. Perizonius, 19 Febr. 1670 (Opera, V, fol. 374). 
165) Verg. Maresius, Cath. pubi., 1671. Praef., p. XIX. Hij wijst Alting op wat hij zelf 

in Messiae crucif., p. 3, ten opzichte van het Oude Testament had gezegd. 
166) Ik noem uit Maresius' geschrift de volgende aanhalingen: mea opera . . . . in pro

pugnanda orthodox ia et vindicanda fide semel tradita sanctis, contra omne genus adversario
rum et novatorum (l.I., p. 9); had de "Jood" Maresius te Groningen aangeklaagd, dan zou 
deze aldaar hem welgezinde rechters hebben gevonden, "inter quos fuisset Rev. meus in 
Facultate collega, cum quo tantam colit amicitiam et familiaritatem, ut satis insolenter eo 
quasi proxenetä et institore abusus sit in suarum mercium distractione." Zie ook B. Bekker, 
D efensio justa et nec., p. 25 s .. 

167) Verg. Maresius, Syst. theolog., 1673, p. 301. Maresius verwijst met name naar de 
voorrede van Alting in diens Heptas orationum, 1671. 
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opzichte van diens leer der dubbele justificatie. Alting zou leeren. dat er 
een justificatie was in het leven uit het geloof. doch dat die in den dag des oor~ 
deels uit de werken was; hij was daarmee. zoo betoogde Maresius. naar het 
Roomsche spoor overgegleden. 168) 

Het is blijkbaar vooral Alting geweest. die aan het herstel van den vrede 
in de Faculteit in den weg heeft gestaan. Dit bleek. toen de deputaten der 
synode. die wel wisten dat de kwesties niet geheel "geslist" waren. in 1671 
de Acta der laatstgehouden synode aan de hoogleeraren wilden aanbieden. 
en toen zij. in verband hiermee. en tevens met de bedoeling om over het 
herstel der Theologische Faculteit te spreken. aanwijzing van tijd en plaats 
verzochten voor een onderhoud met hen. Maresius toonde zich hiertoe bereid. 
doch Alting excuseerde zich. gelijk de deputaten in hun notulen hebben 
aangeteekend. ] 69) Alting was zeker niet de verdrukte onschuld. gelijk hij 
door zijn biograaf is geteekend. 17.0) 

Behalve tegen Alting heeft Maresius ook nog tegen een van diens mede~ 
standers. den bekenden Balthasar Bekker. den strijd aangebonden. 171) Hij 
moet er toe hebben medegewerkt. dat Bekker te Groningen niet als predikant 
werd beroepen. 172) Verder heeft hij er de hand in gehad. dat Bekkers 
Catechismusverklaring . later uitgegeven onder den titel: Vaste spijse. door 
de Faculteit te Franeker werd veroordeeld. 173) De synode van Groningen 
heeft in 1672 het boek als ondienstig voor de Gereformeerde kerk veroor
deeld. 174) Maar tengevolge van het ingrijpen der Staten moest hierop weer 
worden teruggekomen. En kort vóór Maresius' overlijden werd er tusschen 
hem. tezamen met de deputaten der synode. en Bekker een verzoening ge~ 
troffen. waarbij alles wat te Groningen was voorgevallen. als niet gebeurd 
werd beschouwd. 1705) 

168) Verg. l.I., p. 797. Maresius vertelt dat Alting er niet op inging: tantum quaestus 
est apud meum respondentem. quod hoc mysterium iniquitatis mihi per ipsum innotuisset. 
De bedoelde disputatie is. evenmin als andere disputaties uit die jaren. bewaard gebleven. 

L611) Verg. Not. Dep. Syn. Gron. 1671/'72, art. 43. Den 14den Dec. 1671 hebben zij 
daarom de Acta aan Maresius als den oudste .. geexhibeert" . 

170) Roessingh. t.a.p., blz. 75. Zie ook Maresius aan Joh. Zwinger, 2/12 Maart 1671 
(zie Bijl. III 139). 

171) Bekker was als student te Groningen (1650--1654) een trouw leerling van Maresius 
geweest; verg. Knuttel. Ba/th. Bekker, blz. 15. Als medestander van Coccejus en Alting 
nam Bekker toch een zelfstandige positie in; verg . Biogr. Woord. v . Prot. Godg., I. 
blz. 409. 

];72) Verg. Knuttel. t.a .p., blz. 55. 
173) Bekker heeft geprobeerd van de Faculteit te Groningen een judicium over zijn boek 

te verkrijgen. maar Maresius wilde hierop niet ingaan. omdat hij. bij samenspreking met 
Alting. nieuwe twisten vreesde; verg. Knuttel. t.a.p., blz. 55 v .v .. Bekker zond hem ver
volgens een exemplaar van het boek toe. waarop Maresius de volgende verklaring gaf 
(11 /21 Nov. 1670): quod in eo loquaris cum Scripturis et ex illis. jure optimo factum. 
Maresius kon echter. omdat hij de taal niet voldoende machtig was. geen bijzonderheden 
noemen; verg. B. Bekker. Friesche Godgeleerdh., blz. 383; zie ook blz. 385. Zie ook 
Roessingh. t.a.p ., blz. 74. 

174 ) Zie ook Not. Dep. Syn. Gron. 1671/'72, a rt. 13; en Maresius. Catech. pub/., 
p. XXIII S.S .. 

175) Verg . Knuttel. t.a.p ., blz. 83 v .. In 1672 moet Bekker tegen Maresius een pamflet 
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Deze verzoening raakte echter niet de zakelijke geschilpunten. Want het 
was Maresius met zijn strijd tegen die nieuwigheden volle ernst. De laatste 
jaren zijns levens heeft hij zich met alle krachten waarover hij nog te be
schikken had. in dezen strijd geworpen. Hieraan hebben wij de laatste ge
schriften. welke hij in het licht heeft gezonden. te danken. In de eerste 
plaats behoort tot dit drietal zijn beknopte commentaar op den Catechismus. 
waarin hij ter inleiding een vrij breede bestrijding zoowel van Alting als van 
Bekker zonder vermelding hunner namen. heeft opgenomen. 1'76) Zelf ver
zekert hij steeds het geloof. dat den heiligen eenmaal is overgeleverd. ver
dedigd te hebben . 177) Daarom bedroeft hem de toestand. in welken Neder
land thans verkeert. De vrijheid ontaardt hier in bandeloosheid en wille
keur. Hij benijdt daarom den toestand in de Zwitsersche kerken en in den 
coetus van Emden. waar men de overgeleverde belijdenis met getrouwheid 
bewaart. 178) 

Den droeven toestand waarin de theologische studie. als een gevolg van 
de binnengedrongen nieuwigheden . in de vereenigde republiek verkeerde. 
heeft hij in een afzonderlijk tractaat. dat in 1672 is verschenen. uiteenge
zet. 179) Berst schetst hij hierin den st~at van zaken aan de onderscheidene 
Academies en Illustre scholen. om er vervolgens op te wijzen. dat de tegen
woordige geschilpunten een heel ander karakter vertoonen dan die welke 
tusschen Voetius en hem in geding zijn geweest. Ging het toen. bij wijze 
van spreken . over "de nagels en haren" der Gereformeerde religie . op het 
oogenblik is er strijd ten aanzien van haar edelste organen. Welk een 
tegenstelling met wat men . op grond van het besluit der Groote Vergadering 
in 1651 . had mogen verwachten! De nieuwigheden vormen een verderfelijk 
kwaad. veel erger nog dan het Amyraldisme dat in Frankrijk tot heerschappij 
kwam. Alle Academies en Scholen zijn er door aangetast. hoewel Groningen 
het langst haar zuiverheid heeft bewaard. Eerst in 1667 is het hier misge
loopen. toen een der beide theologen zulke onrijpe en heterodoxe stellingen 

hebben uitgegeven. onder den titel: Synonyma Maresiana et Netheniana; verg. aldaar. 
blz. 105 v.v .. 

176) Catechesis publica Foederati Belgii. 1671; zie mijn lijst. nr 115. Zie ook boven. blz. 284. 
177) l.I .• p. IX: Nihil enim mihi antiquius fuit toto meae professionis publicae tempore .... 

quam fidem Deo meo et publico solemniter datam. et aliquoties repetitam Formularum 
publici Consensus subscriptione. de nihil novando in doctrina Ecclesiae. nec unquam 
recedendo à fide semel tradita sanctis. ut loquitur Scriptura. pro nosse et posse religiosissime 
servare. 

178) l.I .• p. XXVIII. Zie ook Maresius aan Joh. Zwinger. 2/12 Maart 1671 (zie 
Bijl. III 139). Vooral naar aanleiding van dit geschrift heeft Bekker tegen Maresius uitgegeven 
zijn Defensio justa et necessaria. Zie Knuttel. Balth. Bekker. blz. 97 v .. 

179) Tractatus brevis de aftIicto statu studii theolog .• 1672; zie mijn lijst. nr 117. In de 
Nederlandsche vertaling (zie mijn lijst. nr 117a) komt een extract uit de resoluties der 
synode van Enkhuizen (1672) voor; de vertaler zal dus vermoedelijk in de provinde 
Holland te zoeken zijn. Zie een breedvoerig overzicht van den inhoud bij Sepp. Goog. 
Onderw .. 11. blz. 471 v.v .. Zie ook Knuttel. t.a.p .. blz. 98 V.v .. Volgens Alting . Opera. V. 
fol. 425. heeft Maresius een bladzijde uit dit tractaat. waar hij Veldhuysen van Utrecht 
als een verrader des vaderlands had voorgesteld. laten verwijderen en door een nieuwe 
vervangen. 
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ging verdedigen. 180) Zelfs op de kansels dringt hetzelfde kwaad door. Zijn 
hierover niet de bezoekingen Gods gekomen, in dit jaar van de Fransche en 
Munstersche invallen? Die nieuwigheden mogen niet getolereerd worden. 
Er behoort ook met spoed ingegrepen te worden; want anders zullen de 
dwalingen niet meer te stuiten zijn. Op welke wijze dit gebeuren kan? 
Noodig is bovenal een steviger band aan de Belijdenisschriften. De profes
soren moeten de Statenvertaling, de Kerkenordening en de liturgische For
mulieren beter eerbiedigen en de dogmatiek moet aan de hand van Calvijns 
Institutie worden gegeven. Zou het verder niet aanbeveling verdienen dat 
de theologische professoren meer overleg met elkander pleegden en jaarlijks 
eenmaal tezamen een conferentie belegden? 181) Ook het groote aantal der 
Academies levert bezwaren op. Het zou gewenscht zijn , wanneer men den 
wetenschappelijken arbeid aan één Academie concentreerde; daar zou men 
dan zes of zeven hoogleeraren in de theologie kunnen aanstellen. 182) 

Het was geen nieuw plan dat Maresius hiermee aan theologisch Neder
land voorlegde. 183) Reeds in zijn Toespraak tot de kerkeraden, waarmee 
hij in 1652 zijn verklaring der Nederlandsche Geloofsbelijdenis inleidde, had 
hij in precies gelijken geest gesproken. 184) Toen had hij echter gevoeld 
dat de uitvoering van een dergelijk plan wel op groote bezwaren zou af
stuiten , met name op de verdeeldheid der provincies die, elk voor zich, het 
bezit van een Academie begeerden. 185) Zou hij gemeend hebben, dat in 

180) l.l.. p . 15 s.: quo (sc. anno) coeperunt inauditae antea contentiones emergere, altero 
Theologo, tam cruda et male sana ac auribus Christianis male sonantia defendente, ut nisi 
lex Julia dormiisset et plus indultum fuisset favori ac personae quam causae et veritati, ad 
honestam retractationem, usitatam tali casu in Academiis, Novator adactus fuisset. 

181) l.I.. p. 33. Een dergelijke wensch naar meer eensgezindheid onder de professoren 
vindt men eveneens in de Praefatio van zijn Hydra Socin .• lIl, 1662. 

182) l.I .• p . 34 s.s .. Reeds vroeger had Maresius te kennen gegeven, dat de philosophen 
aan het oordeel der theologen moesten onderworpen zijn; verg. Maresius aan Rivet. 
2/12 Jan. 1650 (zie Bijl. 1II 92). 

183) Maresius verklaarde dat hij schreef niet uit nijd of haat tegen bepaalde personen; 
verg. I.l.. Ad lectorem, p. Ir. 

184) Foederatum Belgium orthod.. 1652, p. XXI s.s .. 
185) 1.1.. p . XXIII : Verum enim vero id optare facilius est quam sperare, eo quod 

singulae provinciae jus fundandarum Academiarum, quod ad Regalia refertur, statuant suae 
esse Majestatis, et quaelibet hunc splendorem sibi malit quam alteri , eaque ratione studeat 
sa Item partem aliquam habere in gloria et emolumento quae redundant ex Academiarum et 
Scholarum erectione atque frequentatione. - Dr H. H . Kuyper, De opleiding tot den 
Dienst des Woords. r. blz. 604 v.v., heeft gewezen op de overeenkomst die er bestaat 
tusschen Maresius ' plan en dat tot stichting eener Nationale Universiteit, door hem in 
Bijl. B van zijn werk opgenomen. Als Prof. Kuyper concludeert (blz. 608), dat deze 
overeenkomst hoogstens kan leiden tot de gevolgtrekking , dat Maresius het bedoelde plan 
gekend heeft, of dat hij er van gehoord had, dan kan ik mij hiermee vereenigen. Alleen 
zou ik nog iets verder willen gaan. Want bij alle overeenkomst valt toch ook een bepaald 
onderscheid niet te miskennen: 1 0 het bedoelde plan is uitgewerkt, terwijl dat van Maresius 
in het algemeene blijft hangen; 2 0 het eerste wil n a ast de Academies der respectieve 
provincies een Gereformeerde Universiteit voor de Vereen. Neder!., terwijl Mar. er een 
wil i n dep I a a t sen met 0 p hef fin g van de bestaande Academies. Bovendien 
meen ik hier een argumentum e silentio te mogen gebruiken. Had Maresius van het bedoelde 
plan kennis gedragen, dan zou hij zeker niet hebben nagelaten er zich op te beroepen. 
Wel verzekert hij echter in het algemeen: Non desunt vi ri boni et ecclesiae amantes qui 
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1672, nu het land in nood verkeerde, de omstandigheden gunstiger waren, 
en dat hij thans, met kans van slagen, zijn oude ontwerp weer voor den 
dag kon halen? Maresius meende in elk geval hier een middel te hebben, dat uit 
den nood, waarin de theologische studie zich door de nieuwigheidsdrijvers 
bevond, redding kon brengen. 

Maresius moet daarbij ook hebben gedacht aan de hulp van den nieuwen 
Oranjevorst, die in dit felbewogen jaar aan het roer van staat was gekomen. 
Dit meen ik tenminste te mogen opmaken uit de woorden, waarmee hij het 
derde geschrift, dat ik in dit verband moet noemen, aan Prins Willem 111 
heeft opgedragen. Ik bedoel een nieuwe uitgave van zijn dogmatisch hand
boek, die hij nog geheel heeft mogen afwerken, maar die pas kort na zijn 
dood de pers verliet. 186) Deze editie ontleent haar waarde aan den schat 
van aanteekeningen, welke Maresius aan den oorspronkelijken tekst heeft 
toegevoegd en waarin hij in het bijzonder de kwesties in verband met de ge
noemde nieuwigheden heeft behandeld. 187) 

Reeds dit ééne feit dat Maresius zich, op zijn ouden dag , zooveel moeite 
heeft getroost om die nieuwigheden te bekampen, moet elke gedachte als 
zou hij feitelijk tegen windmolens hebben gestreden of enkel uit persoonlijken 
haat hebben gehandeld, bij voorbaat afsnijden. Wel is het zeker niet een 
strijd sine ira et studio geweest. Onzuivere overwegingen hebben bij 
Maresius niet ontbroken. 188) Ook is toe te geven, dat hij zich meermalen, 
in het weergeven van de gevoelens der "nieuwigheidsdrijvers", aan een 
ongerechtvaardigde Consequenz-macherei heeft schuldig gemaakt. 189) Maar 

putent nullum certius concordiae theologicae vinculum posse in Belgio dari, quamsi omnes 
Academiae et Scholae Illustres in unam conflentur, in qua singulae Provinciae et suos 
habeant singulos aut binos in singulis Facultatibus Professores, et suos alumnos sacro 
Ministerio praeparandos (1.1. , p. XXII) ; doch de eenige autoriteit, op welke hij zich beroept 
en bij welke hij zich blijkbaar voor zijn eigen ideëen aansluit, is de Luthersche theoloog 
J. Chr. Dorsche van Straatsburg, die tegen de syncretisten arbeidde (Zie PRE 3, S. 249); 
verg. 1.1.. p. XXI. 

186) Systema theologicum, 1673; zie mijn lijst, nr 32 f. Zie vooral de Dedicatio, p. IV: 
et nemo prudens his tristibus temporibus non observat cum cordolio, quod inclinante statu 
Reip. Belgicae, una Pax Ecclesiae varie fuerit conturbata. De ea igitur restituenda pia et 
sancta S.V.c. agitat consilia, ad instar Constantini Magni, per quae tandem omnes unum 
sentire, idemque loqui, discant et assuescant. 

187) Verg. l.I., Praeloq., p. 11: Unde necessitas mihi imposita ad mei et mei Systematis 
defensionem, praesentibus Annotationibus, quarum conscribendarum variae mihi fuerunt 
rationes, plerumque illarum Novationum refutationem inspergere. Ook andere "novatores" 
dan de reeds genoemde worden door Maresius ter sprake gebracht, zoo bijv. de Utrechtsche 
geneesheer Velthuysen; verg. l.I., p . 276 S., 344 s.s. - Alting heeft zich, na de verschijning 
van het werk, tot Gedep. Staten gewend om het gesupprimeerd te krijgen; zie zijn verzoek 
in Stukken nr 52, fo!' 592 v . (Rijksarch., Groningen) . Zie Roessingh, t.a.p., blz. 77 v .. 

1.88 ) Zoo zal het Maresius gehinderd hebben, dat Alting zijn colleges geheel gratis gaf 
en dat een deel der studenten hem verliet. Verg. Alting aan Coccejus, 5/15 Dec. 1668: Quia 
meus Collega observav it studiosos quosdam in hanc viam, ceu compendiosiorem, proniores 
esse, arbitratus est Scholasticam illam institutionem minus iri frequentatum, suoque vel 
co=odo vel honori dictatorio aliquid decessurum (Opera Anekd., 11, fo!' 790). Zie ook 
Biogr. Woord. v. Prot. Godg., I. blz. 122. 

1 89) Verg . Roessingh, t.a.p., blz. 78 v. ; en Biogr. Woord., I, blz. 123. En wat Coccejus 
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hiertegenover staat dat ook zijn tegenstanders hun menschelijke zwakheden 
hebben getoond. Alleen van Coccejus zou men kunnen zeggen dat hij hierop 
een loffelijke uitzondering heeft gemaakt. Bij de wijze van strijdvoering. welke 
door beide partijen werd gevolgd. mogen wij echter niet blijven stilstaan. 
Er waren hier twee uiteenloopende theologische beschouwingen. die met 
elkander in botsing geraakten. 190) gelijk trouwens ook door de meeste 
onderzoekers wordt erkend. 

Dit verschil lag niet daarin. dat Alting was de bijbelsche theoloog en 
Maresius de traditionalist; 191) want Maresius eerde de Heilige Schrift als 
beginsel en norm der theologie. 192) Ook een tegenstelling als tusschen 
vooruitgang en conservatisme 193) of als tusschen vrijheid en dwang. 194) 

moet als een valsche constructie worden verworpen. Hetzelfde is het geval. 
wanneer anderen tegenover Alting als den bijbelschen theoloog Maresius 
stellen als de belichaming van het odium theologicum. 195) Al deze opvat
tingen miskennen de diepere tegenstelling. welke tusschen Maresius en zijn 
tegenstanders heeft bestaan. Deze tegenstelling was er ook met Coccejus. 
Het gevaar dreigde bij diens standpunt. dat de band aan de belijdenis der 
Kerken werd losgeweekt. Maar dit gevaar deed zich ten opzichte van Coc
cejus minder ernstig gevoelen. omdat hij. gelijk Maresius zelf het uitdrukte. 
moeilijk te begrijpen was. 196) Veel ernstiger stond de zaak ten opzichte van 
Alting. Want op zijn standpunt was feitelijk de band aan de belijdenis reeds 
verbroken. Men was volgens hem aan de belijdenis der kerk gebonden niet 
omdat. maar slechts voorzoover deze met de Heilige Schrift overeenstemde. 
En door deze opvatting werd de deur voor de leervrijheid in de kerk open-

betreft. heeft Maresius dezen ten onrechte beschuldigd dat hij de alomtegenwoordigheid Gods 
zou loochenen. 

11010) Maresius heeft dit zelf tot op zijn sterfbed volgehouden; op zijn verlangen werd 
in de verzoeningsformule deze clausule ingelascht: sed quantum ad doctrinaIia partes eorum 
judicium ecclesiae Dei committunt; verg. Biogr. Woord. v . Prot. Godg .• I. blz. 124. Zie ook 
Maresius. Epist. ad amicum. 1669. p. 15 s.; en Syst. theolog .• 1673. p. 302. alwaar hij ver
zekert tegen die dwalingen in verzet te zijn gekomen .. ex solo studio veritatis et puritatis 
conservandae in hac Academia." 

191) Aldus stelde Alting het voor; zie nog Alting aan Coccejus. 12122 Dec. 1668 (Opera 
Anekd .. Il. fol. 791) . Zie over den naam .. Scripturarius". dien Alting zichzelf toekende : 
Maresius, De abusu philos. Cartes .• 1670, Praef .• p. 11; en Catech. pubi .• 1671 . p. XVIII. 

192) Zie bijv. Catech. pubi., p. XXI. Daarom wilde hij ook niet als een .. anti-Scripturarius" 
worden betiteld; verg. Audi alteram partem, Tert. scriptum. Scholia ad conclusionem. 
Dit wil niet zeggen dat Maresius tegen alle verandering was; verg. Antirrheticus. 1669, 
p. 53: non abdicando vetera. sed iIIis adjiciendo nova. et sic ex nast ra thesauro simul 
pramen do vetera et nova. 

193) Jonckbloet. Gedenkb .. blz. 87. 
194) Heerspink, Godgeleerdh.. 1. blz. 50 v .. 
195) Knuttel. Balth. Bekker. blz. 14. Zie Sepp. Godg. Onderw .• Il. blz. 229. 
196) Maresius aan Joh . Zwingel'. 27 Nov. 17 Dec. 1669 (Zie Bijl. III 137): Obiit D . Coccejus 

qui erat liberalis pronius condux novitatum; sed in eo minus noxius. quod vix intelligi posset. 
Werd Coccejus door Wittichius gekenschetst als .. solidissimus Scripturae interpres", 
Maresius sprak hiertegenover uit: cum eum (sc. Coccejum) potius dixisse debuisset stolidis
simum Script. corruptorem. vel saltem infelicissimum illius depravatorem. ex novandi impetigine 
perpetua; verg . Syst. theolog .• 1673. p. 403. - Bij Schrenk. Gottesreich und BLInd. S. 23. 
vindt men een andere waardeering van Coccejus. 
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gezet. 197) Bovendien kwam hier nog een afwijking van materieel en aard bij . 
Want Alting wilde van een werkverbond, dat God met Adam had gesloten, 
niet weten. Zoo moest ook de onmiddellijke toerekening van Adams zonde 
en eveneens de onmiddellijke toerekening van Christus' gerechtigheid worden 
geloochend. Alting heeft daarmee in de lijn van Piscator, die de dadelijke 
gehoorzaamheid van Christus had ontkend, voortgewerkt. 198) terwijl Rod, zijn 
leerling , er de verdere consequenties uit heeft getrokken. Het is Maresius' 
groote verdienste geweest, dat hij het gevaar van Altings theologie heeft 
opgemerkt en hiertegen zich met kracht heeft verzet . 199) 

197) Zie Roessingh, t.a.p .. blz. 62 v .. Alting beweerde op zijn colleges ook dat een even
tueele synode over de 5 artikelen van Dordt anders zou oordeelen dan in 1619; verg. 
Maresius, Syst. the%g .. 1673, p. 373. 

198 ) Verg. Syst. the%g., 1673, p. 495. Maresius betoogt daar dat Alting zijn beschou
wingen wellicht uit Engeland heeft medegeno~en, waar hij geschriften ten gunste van Pisca
tors gevoelens zou gelezen hebben. 

199) Deze voorstelling van zaken is anders dan in Biogr. Woord. v. Prot. Godg., 1, 
blz. 123, waar beweerd wordt dat er in beginsel weinig verschil bestond tusschen Maresius 
en Alting. Zie echter het Examen van het ontwerp van tolerantie, 8ste samenspraak, blz. 
29 v .v., waarheen ook in het aangehaalde artikel wordt verwezen. De schrijvers van dit 
werk wijzen op het verband dat er tusschen de theologie van Alting en die van Piscator heeft 
bestaan. - Or H. Bavinck, Geref. Dogm. 2, lIl, blz. 417 v., wijst op de onjuistheid van 
Altings opvatting als zou Christus' plaatsbekleedend lijden beperkt zijn gebleven tot de drie 
uren duisternis aan het kruis. 

Maresius 25 



Achtste Afdeeling 

PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN 
ZIEKBED EN DOOD 

1 ~ Gezin en huis. 

Welk huis Maresius en de zijnen te Groningen aanvankelijk hebben be~ 
woond. is niet bekend. Maar na het overlijden van Hendr. Alting. toen hij 
professor primarius werd. moet hij één der huizen. toebehoorende aan het 
Menolda~convent . als ambtswoning hebben betrokken. In het huis er naast 
kwam Jac. Alting als primarius in de faculteit der letteren te wonen. terwijl 
aan de andere zijde van den Professorsgang zich. naast het Academiege~ 
bouw. de woning voor den eersten hoogleeraar in de rechten bevond. 1) 

Hier heeft het gezin gelukkige jaren doorgebracht. al moesten de ouders 
reeds den 8sten Mei 1643 hun jongste kind. dat nog geen jaar oud was. in 
een graf in de Academiekerk bijzetten. 2) De beide zoons hebben. gedurende 
korter en of langeren tijd. aan de Academie te Groningen gestudeerd. De 
oudste. Henri. is echter al vrij spoedig naar zijn oom te Parijs vertrokken. 
waar hij zijn licentiaatschap in de beide rechten haalde en advocaat werd 
bij het Parlement. 3) In 1649 is hij weer teruggekeerd en ging toen tot de 
theologische studie over. 4) Als coadjutor van zijn vader hebben wij hem 
in 1652 ontmoet. welken arbeid hij . na heel korten tijd. reeds weer neerlegde. 
om een roeping op te volgen naar KasseI. 5) DanieI. die terstond de theologie 

1) Verg . Academia Groningana, blz. 24 v .. Prof. Huizinga spreekt daar van .. zonderlinge 
oude doolhoven met opkamertjes en steektrapjes en mooie tuinen." Zie ook Mr H. O . Feith. 
Redevoering, Aant .• blz. 36. 

2) Effigies, p. 151 : octiduo post (den lsten Mei waren zij gearriveerd) filiolum suum 
tertium. adhuc ex mamma pendentem. Johannem Carolum (zie boven, blz. 184) amisit. De 
graflegging had plaats in graf nr 12 op het koor in de Broer- of Academiekerk. waarin 
anno 1633 Prof. Gebhardus was begraven; verg. Ligger van de graven (Arch . Senaat 
Hoogesch., no. 51) : Anno 164.3----8 maii (hoewel ik meen hier gelezen te hebben .. 3". 
neem ik in verband met bovenstaande aanhaling aan. dat bedoeld zal zijn .. 8") Professor 
Maresius i kint hijr in begraven. Samuel Maresius S.S. Theol. Doct. et Professor Primarius 
[deze overdracht moet dus later hebben plaatsgevonden] tot Groningen dit Graft van de 
Heeren Heeren Curatoren desèr Academie toegekent. waervan verseegelinge is gepasseert 
van de Heeren Heeren Curatoren aan den Heer Professor Samuel Maresius. - Op de 
aanhaling uit Eftigies laat Maresius volgen: ut quasi boc pignore huic glebae addiceretur, 
prout hactenus alacriter, et summa cum valetudine. Dei beneficio. in Sparta quam nactus 
est exornanda. qua publice. qua privatim. docendo et scribendo. totus fuit . 

3) Henricus werd 26 Sept. 1643 ingeschreven voor de Phil., .. gratis in honorem parentis" 
(Alb . stud. Acad. Gron., kol. 48) ; maar in 1645 was hij reeds te Parijs; verg. Ult. patientia, 
1645. Dedic .• p . VIII. Zie ook Quaest. theol. decisio acad., 1648. Dedic .. Bij zijn eerste 
optreden als advocaat was Maresius zelf tegenwoordig ; verg . Maresius aan Rivet. 13/23 Oct. 
1647 (zie Bijl. 111 85). Blijkens het getuigenis van een buitengewoon gezant naar Frankrijk 
aan Maresius was het optreden van zijn zoon verdienstelijk; verg. Collo theol. 3• 1656. 
p. XXII. 

4) Deze terugkeer geschiedde noodgedwongen. in verband met de onlusten der Fronde 
te Pa rijs ; verg. Maresius aan Rivet, 24 Febr. st. Jul.. 1649 (zie Bijl. III 90). In 1651 heeft 
hij nog eens. op verzoek van zijn oom. Parijs bezocht; verg. Hydra Socinian., I. 1651 . 
Dedic. . p. VI. 

5) Zie boven, blz. 230. Daarna werd hij Waalsch predikant te 's Bosch en te Delft. 
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heeft gekozen. hebben wij. in 1656 eveneens als coadjutor van zijn vader. 
leeren kennen. 6) Maar ook hij verliet nog in hetzelfde jaar van zijn benoe~ 
ming Groningen. om Waalsch predikant in Middelburg te worden als collega 
van zijn neef Johannes Ie Long. 7) Van het drietal dochters waren de oudste 
en de jongste thuis. toen Maresius overleed. De derde. Anna Catharina. 
is met den predikant Jacobus Artopaeus in het huwelijk getreden. 8) 

Ondanks het ruwe klimaat. waarover Maresius soms klaagde. hebben allen 
zich blijkbaar in een goede gezondheid mogen verheugen. 9) Ook voor het ove~ 
rige mochten de uiterlijke omstandigheden bevredigend worden genoemd. 10) 

Door cumulatie van betrekkingen zag Maresius niet alleen zijn arbeid toe~ 
nemen. doch ook zijn inkomsten vermeerderen. zoodat deze wel weer het 
peil uit den Bosschen tijd zullen bereikt hebben. 11) Want bovendien vielen 
hem allerlei buitengewone baten toe. namelijk van de deelnemers aan zijn 
private colleges. 12) van leerlingen welke speciale lessen ontvingen 13) en 
van de commensaals die hij hield. 14) Zijn financieele positie heeft hem 

waar hij in 1695 emeritaat verkreeg ; hij overleed 26 Febr. 1725. Zie N . Ned. Biogr. Woord., 
11. kol. 870. 

G) Hij werd den 24sten Aug . 1647 ingeschreven. " gratis in honorem celeberrimi patris 
(Alb. stud., kol. 56). Zie verder boven, blz. 230. 

7) Verg. Celebr. Distinct. synopsis, 1658. Praef. (gericht aan den genoemden Le Long). 
Daniel werd in 1662 Waalsch predikant te 's Gravenhage (zie N. Ned. Biogr. Woord., 11. 
kol. 870 v .) ; in 1685 intendant van de buitenhuizen en tuinen van den Prins. in 1689 bibli~ 
thecaris (I Oct. 1689 kreeg hij verlof om op zijn kosten een ander predikant in Den Haag 
te laten beroepen; verg. Coll. des fiches, Bibl. Wall., Leiden) , in 1692 contr.-generaal der 
hofhouding in de Nederl.; hij is gestorven den 19den Juli 1714 en te 's Gravenzande be
graven; verg . Aant. en Verb. op het register op de Journ. van Const. Huygens de Zoon 
door Jhr Mr J. H. Hora Siccama. blz. 438. 

8) ZiE.' over Artopaeus: Biogr. Woord. v. Prot. Godg. I. blz. 261 v .. Jac. Alting insinueerde 
later. dat Maresius hem uit zijn predikantschap wilde verdringen ten faveure van Artopaeus 
die toen predikant was te Emden; verg. Alting aan Ant. Perizonius, 9 Febr. 1669 (Opera, 
V . fol. 370) : quod (sc. ministerium) suo genero. homini exigui ingenii. judicii. eruditionis. 
voto suo destinasse una mecum credunt plurimi ; en Alting aan Van Julsinga, 18 Febr. 1669 
(Rijksarch. Gron ., Stukken nr 52. fol. 508) : conjicio Maresii generum Emdä accitum adesse. 
ut in Comitiis praemium vicinus me us (sc. Maresius) consequatur concitatae litis. forte 
etiam de meo. erepta mihi concione. 

9) Verg. Ult . patientia, 1645. Dedic.: quam (Sc. firmitatem) vix sub hoc Boreali coele\, 
frigoris alias impatientissimus. ausus fuissem sperare. 

10) Verg. l.I ., Dedic .. Maresius ' "oeconomicus status" heet daar voldoende "homini in 
providentia divina acquiescenti et parum sollicito quoad la fJtwlt"a, ut semper me fuisse 
optime nosti. " Zie ook P. Voet, Pietas in parentem, E 6 vO; en daartegen Maresius, Bonae 
fidei sacrum, 1646. p. 69 s .. 

11) In 1652 kreeg hij het volle predikantschap er bij; zie boven, blz. 229 v.. Van den 
omvang zijner werkzaamheden verklaart Maresius: Qui reputaverit singulis septimanis 
ordinarie binas habendas mihi conciones, quandoque ternas extra ordinem; Lectiones vero 
publicas senas. Theologicas nempe 4. Historico-dogmaticas duas; Disputationes item publicas 
meo ordine. easque satis frequentes. de variis materiis. saepe pro desiderio ipsorum respon
dentium. conscribendas esse et defendendas; ac privata Collegia minimum duo tria quotidie 
concedenda studiosae Juventuti ; verg. Hydra Socin., 11. 1654. p. 111. 

12) Zie boven, blz. 214. 
13) Hij gaf bijv. lessen in het Latijn aan zekeren Van Damme; verg. Maresius aan De 

Willem, 12/22 Febr. 1644 en 19/29 Febr. 1644 (zie Bijl. III 66 en 67). 
14) Maresius' eerste huis was te klein voor het houden van inwonende studenten; zoodat 
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zoodoende, na eenige jaren veroorloofd om een buitenplaats in het naburige 
Westerbroek aan te koopen. 15) Daar placht hij, tezamen met de zijnen. 
een gedeelte zijner vacanties door te brengen. 16) Toen in 1672 Groningen 

een zekere Rosa. die te 's Hertogenbosch bij hem had ingewoond, in Groningen een ander 
kosthuis moest zoeken; en dat de in de vorige noot vermelde student, hoewel hij aan 
Maresius ' tafel aanzat, elders een kamer moest zoeken; verg . Maresius aan De Willem. 
5/15 Jan. 1644 (zie Bijl. III 64) . In dezen brief vindt men ook eenige opgaven van prijzen. 
Later, in zijn ambtswoning, heeft Maresius meer ruimte gehad. Bij hem woonde bijv. in 
Karel Vijgh uit Nijmegen, op wien de studenten. vanwege zijn weigering om mee te doen 
aan de Collegia nationalia, verstoord waren; verg. Jonckbloet, Gedenkb., blz 367 V.v .. Bij 
dit studentenoproer (1652) werden de ramen o.m. in Maresius' huis ingeslagen; verg . ook 
Maresius, Senio sacr. dissert., 1653, Ad lectorem. Een paar jaar later maakte een zekere 
Dauckelman tegen denzelfden Vijgh een heel tumult in Maresius ' huis; verg . Acta Sen . 
Acad., 30 Jan. 1654. Ook woonde bij hem in de student Myllerius uit Zürich; verg. Maresius 
aan Joh. Buxtorf, 8/18 Juni 1653 (zie Bijl. III 103). Johannes van Gent vertrouwde aan Mare
sius' zorg zijn oudsten zoon toe; verg. Synopsis verae catholicaeque doctr., 1651 . Dedicatio. 
Henricus Thibautius. burgemeester van Middelburg en later quaestor van de Westerschelde. 
deed hetzelfde met twee zoons; verg. Examen theologicum, 1657, Dedica tio. 

15) Blijkens .. openen versegelden brieft, " dato 25 Aug. 1655, geschiedde deze verpachting 
ten overstaan van Johan Tiassens. Hermannus van Wullen en diens echtgenoote Elisabet 
Cornelis verpachtten aan Maresius en Abigail Ie Grand, diens vrouw, met hun erfgenamen 
voor 5680 Car. gulden "seeckere Heertlandes liggende tot Westerbroecke." met schuur en 
woning, bij den meijer in gebruik, voorts .. beijde hoppe Campen, met alle sparren ende 
stocken daerop staende," de hoovinge behorende bij de beijde behuisingen, als oock het 
grote hoH met graHte ende cingel," met brak- en tuinlanden, weide- en hooiland; de ver
pachting ging aan voor 94: jaar, en zou duren tot Gregorij anno 1729 (Rijksarch. Groningen : 
Redder/. Arch. no. III x 37, fol. 237- 238 vO). Naar aanleiding van een bepaling in dit 
contract, volgens welke een deel der weidelanden (die 33 matten 260 roeden groot zouden 
zijn) nog gemeten moest worden. is een vrij langdurig proces gevoerd. Genoemde Van 
Wullen eischte betaling van 550 gulden, met verhooging van rente voor eiken dag uitstel, 
voor de 28 roeden, die het land bij meting was gebleken grooter te zijn; als zijn advocaat 
trad voor het Acad. gericht op een zekere Wussem (Acta Sen. Acad., 6,7,9, 13 Febr. 1656) . 
De Senaat gelastte aan de partijen een nieuwe meting. Vervolgens bracht Van Wullen de 
zaak voor het Gericht van Selwerd; verg . Protocol van civiele zaken, 23 Mei, 6. 13. 
20 Juni 1656 (Rijksarch. Gron., RechterI. Arch. IV- 13). Maresius zag hierin een aantasting 
van het privilege der Academie (verg . Acta Sen. Acad., 12. 19, 29 Mei, 4:. 11. 18 Juni 1656) . 
- De zaak werd opnieuw bij den Senaat aanhangig gemaakt; zij liep vooral over de vraag, 
op welke grootte een .. matte" moest berekend worden, op 300 dan wel op 360 roeden 
(Acta, 25 Juni, 2, 5 Julii 1656. Coccejus en Alting werden tenslotte gecommitteerd om 
partijen in der minne tot elkander te brengen. Blijkbaar heeft deze poging tot geen resultaat 
geleid; want de behandeling werd al spoedig weer voortgezet. (Acta, 9, 15, 16, 21 Aug . 
1656). Na wisseling van schriftelijke stukken ontzegde de senaat den requirant diens eisch. 
(Acta, 19, 20 Nov. 1656) . Van Wullen vroeg en verkreeg gelegenheid tot appèl, (Acta, 
28 Nov., 11 , 13 Dec. 1656, 24: Jan. 1657) . De uitspraak van Curatoren en professoren 
tezamen bevestigde de eerste uitspraak, terwijl de appellant ten profijte van den appellaet 
moest betalen 450 gulden .. ter contemplatie van de wanleveringe, omleijdinge van 't eene 
gerichte tot het andere, oock menichvoudige picquante injurieuse streecken : mitsgaders de 
langdurige distractien, moeijten, oock rechts ende andere onkosten van den Heere Appellaet 
gesustineert ende uitgestaen", en wel .. by poena van de reale executie" (Acta, 5 Febr. 1658) . 
- In dit verband is misschien van bete eken is. dat de kerkeraad in het volgende jaar diffi-
culteerde om Van Wullen op diens verzoek attestatie te verleenen .. als van wegen d'pacht 
fugitijH zijnde"; met zijn vrouw zou eerst nog nader worden gesproken; verg. A cta Cons .. 
8 Juni 1659, art. 8. 

16) Verg. Collo theolog. 3 , 1656, waarvan de opdracht aan zijn beide zoons is gedateerd : 
Ex secessu meo Westrebrockiano, per has ca niculares ferias 8/18 Augusti 1656. 
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werd belegerd, hebben de Munstersche troepen ook dit landhuis geteis~ 
terd. 17) 

De weinige gegevens, waarover wij beschikken, wettigen toch het ver~ 
moeden , dat er in het gezin een goede geest heeft geheerscht. 18 ) Vooral de 
beschrijving, welke Mees heeft gegeven van Maresius' laatste ziekbed, maakt 
het aannemelijk. 

2 ~ Relaties en vrienden . 

Zijn werkkring, waarin Maresius volle bevrediging vond, 1~1) bezorgde 
hem vele relaties . 20) Van de zijde van Curatoren en Staten beeft hij ge~ 

woonlijk een welwillende gezindheid ondervonden , gelijk blijkt uit de op
drachten aan deze heeren, waarmee hij verschillende zijner werken heeft inge~ 
leid. Ook is ons gebleken , dat hij over het geheel in goede verstandhouding 
met zijn ambtsgenooten heeft geleefd. Met niet weinigen onder hen heeft 
hij vriendschap gesloten. Dit was het geval met den Cartesiaan Tobias 
Andreae, 21) die hem te 's Hertogenbosch zijn vocatie had gebracht en die 
hem zou overleven; met den minzamen Abdias Widmar, die soms zijn collega 
tot vrede moest stemmen; met den verdienstelijken rechtsgeleerde Johannes 
Steinbergen, 2 2 ) wiens taak als rector hij een jaarlang heeft moeten over
nemen ; met den geleerden medicus Antonius Deusing, 23 ) over wiens komst 
uit Harderwijk hij zich zoo verheugde en voor wiens behoud te Groningen 
hij zich heeft ingespannen ; met den rechtsgeleerde Gerhard Coccejus, tegen 
wiens jongeren broeder hij na den dood van gene zou strijden ; en met 
anderen. 

Met merkwaardige persoonlijkheden kwam Maresius hier in aanraking. 
Van 1645 tot 1651 woonde in Groningen Ludovicus Camerarius, die lange 

17) Verg. Brevis discursus, 1672, p. XXI. - Voor wat Maresius' financieele aangelegen
heden betreft, wijs ik op zijn vraag aan Joh. Zwinger te Basel, om hem inlichtingen te ver
schaffen over zekeren De Hooghvenen, die vroeger ontvanger der Staten te Dordrecht was 
geweest en nu in Basel moest wonen, waarheen hij veel geld zou hebben meegenomen. 
Om spoed te maken, moest Zwinger zijn antwoord zenden aan Daniel Calandrini, op de 
Leliegracht bij mester Abram, te Amsterdam. Verg. Maresius aan Joh. Zwinger, 7/17 Oct. 
1658 (zie Bijl. III 113) . 

18) Zie Coll. theol. 3 , 1656, Dedic., waarin Maresius over het feit dat zijn beide zoons 
predikant zijn geworden, uitspreekt de vreugde van hem en van zijn vrouw, "quae .... 
concorditer mecum vixit utriusque fortunae individua comes. " 

lil) Verg. Ult. patientia, 1645, Dedic.: habeo proceres in republica faventes; in Academia 
collegas omnes amicos; florens et frequens auditorium, studiosam juventutem addictam. 
Zie ook Quaestion. theolog. decisio Acad., 1648, Dedic .. Ook in zijn correspondentie met 
Rivet en De WiIlem vindt men telkens dergelijke uitlatingen. 

20) Voor de namen, welke in dit gedeelte volgen, verwijs ik naar het Register op dit 
werk. Alleen in geval ik een aanvulling geef op het reeds meegedeelde, deel ik dit in de 
noten mede. 

21) Zie Effigies, p. 151. 
22) Verg . M. Schoock, Oratio funebris, 1653, p. 41 S.S .. 

23) Verg . Acad. Gconingana, blz. 268, noot 4. Zie ook Maresius, Syst. theolog., 1673. 
p. 754; . . . . medico eximio et amico meo quoad vixit singulari, Viro magis Philosopho et 
Astronomo, ets i solis motum admitteret, quam sint vel fuerint unquam omnes Cartesiani 
simul. 
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jaren gezant van Zweden bij de Staten-Generaal was geweest. 24) Deze 
interesseerde zich zeer voor de zaken der Academie. 25) en meermalen heeft 
hij Maresius toegang verschaft tot den rijken schat van manuscripten. welke 
hij van zijn vader had geërfd. 26) De vroegere hoogleeraar William Makdo
weIl. die thans als president van den krijgsraad fungeerde en zich toparch 
"in Hoochkercke en Ferwert" mocht noemen. heeft Maresius vriendelijk be
jegend. 27) Aan hem is wellicht te danken de vriendschap welke Maresius 
met den Schotschen theoloog Forbesius a Corse moet verbonden hebben. 28) 

Ten huize van Andreae ontmoette hij den bekenden handelsvorst Lodewijk 
de Geer. 29 ) Ook anderen werden op gastvrije wijze in Maresius' woning 
ontvangen. gelijk bijv. het geval was met de weduwe van Joannes Casemir 
Junius. 30) wier zoon Franciscus. mee door zijn bemoeienissen. in 1651 tot 
buitengewoon hoogleeraar in de rechten werd aangesteld. 31) Ook met den 
syndicus Ten Berge onderhield Maresius vriendschap. 32) 

De betrekkingen met vele aanzienlijken in den staat. zoowel te Groningen 
als elders. stelde hij op prijs. waarvan hij blijk gaf door hun zijn geschriften 
op te dragen. Zoo ontmoeten wij de namen van burgemeesters als Albertus 
Hooftman van Echlenberch. Johannes Tiassens. en Petrus Eissinghe; van 
den oud-curator Jodocus Leewius. heer van Cantens. van Johannes baron 
van Gent. die hem den Jansenistischen catechismus toonde welken hij uit 
Frankrijk had meegebracht; van Allardus Petrus van Jongstall. die curator 
was van de Academie te Franeker; 33) van Vegelinus van Claerbergen. den 
secretaris van stadhouder Willem Frederik; en van Constantijn Huy-

24) Zie AUg. Deutsche Biogr .. lIl . S . 275. In 1651 vertrok hij naar Heidelberg. waar hij 
kort daarna is overleden. 

25) Door Schoock wordt hij genoemd de .. fautor summus" der Academie ; verg. Joh . Stein
bergius funebr. orat. propositus. p. 34 S .. 

26) Zie Maresius aan Rivet, 22 Jan. st. Jul.. 1648 (zie Bijl. 111 86); aan G . J. Vossius, 
26 Juli st. Jul. 1648. (zie Bijl. III 88); aan Rivet, 19/29 Sept. 1650 (zie Bijl. 111 96); en Defensio 
fidei cathol., 1662. p. 320. Over een uitgave van de brieven van Languet aan Camerarius' vader 
zie men Maresius aan Rivet, 24 Dec. 1645 /3 Jan. 1646 (zie Bijl. III 73). 

27) Verg. Exorcista, 1648. Dedic.: ut vix duJcius peregrinitatis meae Jenimentum quam 
ex tua benevolentia et familiaritate videar mihi hîc consecutus. Zijn naam komt in Maresius ' 
correspondentie meermalen voor. Hij werd door hem bij Rivet aanbevolen ; verg. Maresius 
aan Rivet, 29 Maart /8 April 1650 (zie Bijl. III 94). Zie N. Ned. Biogr. Woord., 11. kol. 862. 

28) Verg . Ned. Arch. v. Kerkg., N.S. XXIV. blz. 18. Zie over Maresius ' contact met 
de Engelsche theologie: Maresius aan Rivet, 17/27 April 1650 (zie Bijl. III 95). 

29) Verg. Maresius aan Hotton, 5/15 Sept. 1651. in Epicrisis theol., 1658. p. CLIV. 
30) Verg . G. J. Vossius aan Maresius, 25 Jan. 1647 (Epist., fol. 502): Affinis mea Junia 

nunquam desinit mihi praedicare surnmam tuae domus humanitatern erga se et suos. Deze 
weduwe van J. C. Junius (zoon van Franc. Junius) heette M aria Dison; verg. Jonckbloet. 
Gedenkb., Bijl., blz. 36. 

31.) Zie ook Maresius aan G . J. Vossius, 26 Juli st. Jul. . 1648 (zie Bijl. 11188). Aan 
Rivet droeg hij JUnÎus ter benoeming te Breda. in de plaats van Da uber. voor; verg. Maresius 
aan Rivet, 19/29 Sept. 1650 (zie Bijl. III 96). 

32 ) Zie ook SyU. Disput .. 11. 1663. p. 259. 
33) V erg. Syll. Disput., 11. 1663. Dedic .. Van hem had Maresius ten geschenke ont

vangen een Vergilius. merkwaardig: turn respectu Bibliothecae Mazarinianae. ex qua per 
tumultus Parisienses. dilapidata potius quarn divendita. ad Tuam pervenerat. turn respectu 
Editionis nitidissimae uncialibus literis et typis Regiis descriptae. 
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gens. die zulk een groot vriend van Frankrijk was. 34) De gedeputeerde 
voor Groningen naar de Staten-Generaal. Johannes Schulenborgh. heeft 
aan Maresius belangrijke diensten bewezen. Voorts genoot hij blijk
baar de gunst der stadhouders. zoowel van prins Willem 11 . dien hij 
indertijd als knaap in Den Haag reeds had leeren kennen. als van den Frie
schen stadhouder Willem Frederik. 35) Ook aan vorstelijke hoven in Duitsch
land had zijn naam een goeden klank en stelde men zijn oordeel op prijs. 
De graven van Bentheim. de landgraaf van Hessen. prinses Elisabeth van 
de Paltz en de hertog van Brunswijk raadpleegden hem. vooral ten aanzien 
van moeilijkheden tengevolge van den Roomschen propaganda-arbeid. 

Ook met vooraanstaande personen in de Kerken en aan de Academies 
in het buitenland ontstonden er allengs relaties. Soms was dit de vrucht van 
een persoonlijk contact. zooals met Prof. Goeddaeus uit Steinfort 36) die 
onder Maresius promoveerde; dan weer was het een gevolg van het bezoek. 
dat buitenlandsche studenten aan de Groningsche Academie brachten. Zoo 
komen in Maresius' correspondentie de namen voor van J. H . Heidegger. 
die professor was te Steinfort en dien Maresius in 1663 voor een benoeming 
in Herborn aanbeval . 37) maar die vervolgens naar zijn vaderstad Zürich. 
terugkeerde; van Joh. Heinr. Hottinger te Zürich. die toen hij een roeping naar 
Leiden zou opvolgen. op zoo ongelukkige wijze om het leven kwam; van Johan
nes Buxtorf. die te Basel op zoo forsche wijze tegen de Schriftcritiek van Capel
lus streed; 38) en van Johannes Zwinger. den Antistes van de kerk te Basel. 

Maresius ' correspondentie moet omvangrijk zijn geweest. Behalve met 
de reeds genoemde personen heeft hij in schriftelijke verbinding gestaan 
met G. J. Vossius. 39 ) met Salmasius. 40 ) met God. Hotton. met Span-

34) Zie G. Cohen. Ecriu. franç .. p. 281. Maresius ontving een exemplaar van Huygens. 
Momenta desultoria, waarvoor hij dezen bedankte; verg . Const. Hugenii. Momenta desult. 2 , 

1655. Rescripta de Momentis. Meermalen geeft Maresius aan Huygens de groeten in zijn 
brieven aan De Willem. Zie ook Maresius aan De WiIlem, 12/22 Febr. 1644 (zie 
Bijl. III 66) . 

35) Verg. Effigies, p. 147. Zie ook P. Bayle. Dict. hist. et crit., III. p. 326. 
36) Goeddaeus wordt genoemd de .. theologus solidus et orthodoxus"; verg. Disp. de nouit. 

transsubst., 1656. p. VI. Zie ook Maresius aan Chr. Schotanus, 24 Febr. 1664 (zie 
Bijl. III 131 ). Predikanten uit Bentheim raadpleegden Maresius over een huwelijkskwestie; 
verg. Acta consist. 24 Jan. 1669. art. 1. 

37) Verg. Maresius aan J. H . Heidegger, 5/15 Febr. 1663 (zie Bijl. III 124). Maresius 
had dit bij den Frieschen stadhouder gedaan " nam .... etiam illic (Sc. Herbornae) habet 
suum jus". 

38) Maresius betuigde Buxtorf. die hem een exemplaar van zijn werk had toegezonden. 
zijn dank alsmede uit naam va n heel de kerk. verg. Maresius aan Joh. Buxtor[, 8/18 Juni 
1653 (zie Bijl. III 103) . 

39) Maresius bezocht Vossius in den zomer van 1648 (zie Acta theol. [ac .• 1 I Juni 1648: 
Maresio Aquisgranum ituro - de reis daarheen zal dus over Amsterdam zijn gegaan -; 
en Acta Sen. Acad., 31 Juni 1648); na dezen zond Vossius hem een geschrift toe; verg. 
Maresius aan G. J. Vossius, 26 Juli st. Jul. 1648 (zie Bijl. 111 88). Verder verdedigde 
Maresius hem tegen de beschuldiging van Remonstrantisme; verg. Theol . Elencht., Il. 1648. 
p. 311. Na zijn overlijden zond Maresius aan zijn weduwe een schrijven van rouwbeklag 
(26 Maart/5 April 1649) ; verg. G. J. Vossius. Epistolae; ad Voss. Epist., fol. 329. 

4.0) Verg . Maresius. Apologet. pro Salm .. in lust. Kriex. Animadu .. 1658. p. XXVII ; 
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heim. 4 1 ) met Nic. Arnoldi te Franeker. 42 ) met den Franschen predikant 
Testardus 43 ) en met andere Fransche predikanten. Maar in den meest vriend~ 
schappelijken zin schijnt Maresius, ook gedurende deze periode. met David de 
Willem 44 ) en Andreas Rivet gecorrespondeerd te hebben. Met Rivet heeft hij 
tot kort voor diens dood, in 1651 . een vrij geregelde briefwisseling onderhou~ 

den. 4 5 ) Hij is dezen vriend steeds hoog blijven stellen. ook al heeft Rivet zich 
blijkbaar met zijn wijze van optreden tegenover Voetius niet kunnen ver~ 
eenigen . 46 ) 

3 ~ Reizen naar Frankrijk. 

Maresius had hier een tweede vaderland gevonden. 47) Toch heeft hij 
het als een gemis gevoeld. dat hij zoo ver van zijn ouders en zijn overige 
familieleden in Frankrijk verwijderd was. Hij benijdde om deze reden zijn 
broeder Charles, die elk jaar zijn ouders te Oisemont kon bezoeken. In 
1647 heeft Maresius eindelijk de reis naar Frankrijk ondernomen. om hen. 
voor het eerst na 18 jaren weer te bezoeken. 48 ) Hij heeft toen, gelijk hij 
het uitdrukte. den laatsten zegen ontvangen; 4\9 ) want twee jaar later, in 
den zomer van 1649, is zijn vader overleden . 5 0 ) Tijdens dit bezoek is er 
tevens een aangelegenheid van meer zakelijken aard geregeld. De ouders 
hebben een testament opgemaakt. Hierbij werd bepaald dat de dochters 
niets zouden ontvangen . terwijl ten aanzien der drie zoons nauwkeurig werd 
omschreven wat na het overlijden der beide ouders aan ieder ten goede zou 

en Maresius aan D e Willem, 13/23 Jan. 1644 (zie Bijl. III 65) ; en elders in zijn corres
pondentie. 

4"1) Verg. Maresius aan Rivet, 24 Febr. st. Jul. . 1649 (zie Bijl. III 90) . 
42) Verg. Celebr. Distinct. synopsis, 1658. Praef .• p . I: mihi amicissimus. 
43 ) Verg . Epicrisis theol., 1658. p. CLXXXVIII. Maresius verschilde overigens met dezen 

T estardus van inzicht. Zie ook Dr A . Eekhof. De theol. fac. te Leiden, blz. 143. noot I. 
44) Zie ook Jud. et resp. de canon. Ultraj. 2. 1657. p. 164. waar De Willem wordt betiteld 

als .. in Veteri Monasterio Canonicus." Hij was ook ouderling in de Waalsche kerk. 
45 ) Rivets verhuizing naar Breda heeft de correspondentie wel eenigermate verminderd; 

verg. Maresius aan Rivet, 22 Jan. st. Jul. . 1648 (zie Bijl. III 86) . 
46) Zie ]oanna papissa, 1658. p . 309; M essiae crucifix io, 1669. p. 54. - Rivet zond hem 

zijn Dissert. de senectute toe; verg. Maresius aan Rivet, 12122 Nov. 1650 (zie Bijl. III 97) . 
47) Zie bijv. Ult. patientia, 1645. Dedic .. Het feit dat zijn vrouw hier verschillende familie

leden bezat. zal tot dit gevoel hebben meegewerkt. Behalve de reeds eerder genoemde ver
wanten kan ik nog een zekeren rector Severinus noemen; verg. Maresius aan Rivet, 
80ct. 1647 (zie Bijl. III84). 

48 ) Verg. Effigies, p. 152. Reeds een jaar te voren bestond het plan. maar de uitvoering 
er van was toen. met het oog op een mogelijken vrede of wapenstilstand tusschen Nederland 
en Spanje, uitgesteld; verg . Maresius aan De Willem, 15125 Aug. 1646 (zie Bijl. III 78) . 
Den lOden Juni 1647 aanvaardde hij de reis (verg . A cta theol. tac .• 10 Juni 1647) ; terwijl 
hij begin October terug was (verg. Acta Sen. Acad., 110ct. 1647) . Zie over zijn ervaringen: 
Maresius aan Rivet. 8 Oct.. en 13/23 Oct. 1647 (zie Bijl. 111 84 en 85) . 

49) V erg. Quaest. theolog. decisio acad., 1648. Dedic.: Nam cum superiori aestate impa
tiens ulterioris morae •... . ad vos excurrissem. non deterritus maris tempestatibus. aut v iarum 
latrociniis. aut difficultatibus itinerum. ut adhuc semel in vestros ruerem amplexus. et hac 
ultimá vice (quá enim ausim amplius eam foelicitatem spera re?) paternam tuam benedictionem 
consequerer. 

50 ) Effig ies, p . 134. 152. Men vindt aldaar ook een troostd icht van de hand van Abdias 
Widmar. Zie ook Quaest theol. decisio 2 1659. p. 114. 



PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN 393 

komen. Wat Samuel betreft, werd de uitdrukkelijke bepaling opgenomen. 
dat de erflaters het desbetreffende deel hem beschikten om hun beloften 
na te komen . volgens welke zij hem. bij zijn huwelijk. in al zijn rechten 
hadden gelaten. 51) Ook is Maresius toen in Parijs geweest. 5\2) waar hij 
de vij f predikanten. alsmede David Blonde!. heeft ontmoet. Dallaeus schijnt 
toen getracht te hebben . hem naar zijn standpunt tegen Spanheim over te 
halen . 53 ) Verder werd hij door Claudius Sarravius. raadsheer in het Par~ 
lement van Parijs . met buitengewone vriendelijkheid ontvangen. Deze stelde 
hem voor aan de directeuren der Koninklijke Bibliotheek. de gebroeders 
Puteanus. zood at hij toegang verkreeg tot deze rijke bibliotheek. Ook kwam 
hij in aanraking met een verwant van Sarravius. Pièrre de Launay. 54) wiens 
commentaren op den Bijbel door Maresius meermalen worden geprezen. 

In 1649 heeft hij . tot zijn leedwezen. van het voornemen om opnieuw naar 
Frankrijk te reizen. moeten afzien. 55) Eerst in het overlijden zijner moeder 
in 1659 heeft hij aanleiding gevonden. om dezen tocht te herhalen. 56) Het 
is tusschen de beide broeders. want de derde was reeds vele jaren tevoren 
in I talië gesneuveld. toen. terzake van de erfenis. bijna tot een proces ge~ 
komen . Tenslotte hebben zij echter met elkander een schikking aangegaan. 
volgens welke Charles voor een bedrag van 5265 livres alle rechten en ver~ 
plichtingen van zijn broeder overnam. 57) Te Parijs is het toen eveneens tot 
een verzoening tusschen Maresius en Dallaeus gekomen; 5:S ) en op den 
3den Augustus heeft Maresius in de ambassade~kapel aldaar de preek ge~ 
houden. welke men vervolgens. buiten zijn voorkennis . heeft uitgegeven. 5\1) 

Reeds twee jaar later treffen wij hem opnieuw in Parijs aan. In het 
begin van 1661 stierf namelijk zijn broeder; 60) en de moeilijkheden in ver~ 
band met diens erfenis zijn waarschijnlijk de oorzaak geweest. dat hij dien 
zomer zich naar Parijs begaf. 61) Charles Desmarets had. twee dagen vóór 

51) Dit testament heb ik opgenomen in Bijl. I 5. 

52) Verg. Exorcista. 1648. Dedicatio. Zijn broeder. bij wien hij logeerde. woonde blijkens 
de opgave in diens testament : Rue pavée Paroisse St Andre des artz. 

53) Zie boven. blz. 322. noot 121. 
54) Zie Nouv. Biogr. Gén .• XXIX. col. 907 s .. Veertig jaar aaneen was hij lid van den 

kerkeraad. en hij had op verscheidene synodes zitting. 
55) Verg. Hydra Socin .• I. 1651. p. IV. Charles wordt daar door hem genoemd: ortho

doxiae nostrae retinentissimus. Maresius maakte zich in 1649. vanwege de Fronde. bezorgd 
over het lot van zijn broeder; verg . Maresius aan Rivet. 24 Febr. st. Jul.. 1649 (zie 
Bijl. III 90). 

56) Begin Juni is hij vertrokken (zie Acta theol. (ac .• 12 Juni 1659). terwijl hij eind 
Sept. weer terug was (zie aldaar. 30 Sept. 1659). Zie ook Joh. Martinus aan Coccejus. 
26 Aug./5 Sept. 1659 (Opera Anekd .• Il. fol. 712); en Maresius. D e canon. vindiciae necess .• 
1660. p. Xl. 

57) Zie Bijl. I Û. 

58) Zie boven. blz. 325. 
59) Sermon sur Ie Pseaume V . vers 8. 1660; zie mijn lijst. nr 86. Ambassadeur was toen 

Willem Boreel en predikant Eleazar Lootius; verg. Dr L. A. van Langeraad. De Ned. 
ambassadekapel te Parijs. blz. 9. 84. 

60 ) Verg. Acta theol. tac.. 15 Febr. 1661. Hij was toen bij een examen afwezig "propter 
luctum ex obitu fratris. " 

61) Na verkregen verlof van de Curatoren (zie Acta Sen. Acad .• 25 Juni 1661) vertrok 
hij . om midden November terug te keeren; verg. Acta theol. tac .• 18 Nov. 1661 (decaan 
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zijn dood. bij codicil zijn zuster Magdelaine. die weduwe was. tot universeel 
erfgename aangewezen. Hiertegen is Maresius in verzet gekomen . Naar het 
schijnt was zijn oudste zoon. uit zijn naam. reeds eerder handelend opge
treden. 62) zonder echter het gewenschte resultaat bereikt te hebben. Van
daar dat Maresius een uitvoerig verweerschrift heeft ingediend; het is mij 
echter niet bekend . of hij hiermee meer succes heeft gehad dan zijn zoon. 63) 

Niet minder dan vier maanden heeft hij bij deze gelegenheid in Frankrijk 
vertoefd. zoodat hij ruimschoots tijd vond om met zijn vrienden te spreken . 
Met Dallaeus had hij een vriendschappelijke ontmoeting. 64) terwijl Drelin
court hem verzekerde dat de kerkeraad in Parijs geen behagen had gevonden 
in de .. Actes authentiques" van Blonde!. 65) 

Omstreeks 1666 schijnt Maresius nog eenmaal. met zijn gezin. Frankrijk 
bezocht te hebben. 66) Doch bijzonderheden van deze reis zijn mij niet be
kend. 

4 - De Franschman. 

Maresius mocht zich te Groningen thuis gevoelen. hij bleef toch in zijn 
hart een Franschman. Een typisch staaltje hiervan meen ik te ontdekken 
in den brief dien hij in 1647. naar aanleiding van de talrijke pamfletten die 
in Holland tegen de Franschen verschenen. heeft gepubliceerd. Hij wilde 
in dit geschrift aantoonen. dat het belang der ware religie. zoowel in als 
buiten de vereenigde Republiek. eischte dat deze met Frankrijk verbonden 
bleef en niet een zelfstandigen vrede sloot. Zelf diende hij zich trouwens 
in dezen anonymen brief als een .. Gentilhomme François" aan. 67) Ook in 
zijn correspondentie uit dezen tijd houdt hij zich wel met de Munstersche 
vredesonderhandelingen bezig. 68) En eenige jaren tevoren had hij er reeds 

Widmar) : quo nomine gratulamur! Deoque gratias agimus. et porro felicia omnia apprecamur 
ex animo. 

62) Daniel Desmarets was in 1660 met een buitengewoon gezantschap der Staten
Generaal naar Parijs gegaan. Tot dit gezantschap behoorde Joh. baron van Gent; verg . 
Syll. Disput., I. 1660. p. VI. Zie Dr L. A. van Langeraad. De Ned . ambassadekapel te 
Parijs, blz. 12. 237; deze noemt den predikant. dien het gezantschap in November 1660 naar 
Frankrijk meenam. niet; dit moet dus Daniel Desmarets zijn geweest; zijn dienst was dan 
van tijdelijken aard. want in 1661 kwam Petrus van der Hagen als predikant te Parijs. 

(3 ) Dit Factum vindt men in Bijl. 17. 
64) Verg . Hydra Socin., III . 1662. XXIII. 
65) Verg . Defensio fidei cathol., 1662. p. 11. Maresius heeft Drelincourt. die door hem 

genoemd wordt zijn .. amicus summus" (Theo/ . Elencht., 11. 1618. p. 613) . als profesor naar 
Gelderland willen halen ; verg. Maresius aan Rivet, 8/18 Maart 1618 (zie Bijl. III 87) . 
Zijn zoon werd later hoogl. in de geneeskunde te Leiden (zie N. Ned. Biogr. Woord .. VII. 
kol. 381 v. ). en werd toen door Maresius gelukgewenscht. 1 Mei 1669; verg. D relincurtius. 
Opuscula Medica. p. 125. 

66 ) Verg. Epist. castigatoria, 1666. p. 15: pronuper. 
67 ) Lettre escrite par un Gentilhomme François, laisant profession de la religion reformée à 

un amy Hollandois, 1617; zie mijn lijst, nr 11. Dit pamflet heb ik niet teruggevonden. -
In 1661 heeft Maresius een geschil gehad met Jacques de la Payre. kwartiermeester van een 
regiment Franschen; deze moest echter voor den senaat erkennen dat hij Maresius hield 
.. pour homme de bien et d 'honneur"; verg. Acta S en. Acad., 1. 15 Juli 1661. 

68 ) Verg . bijv. Maresius aan D e Willem. 27 Jan./ 6 Febr. 1617 (zie Bijl. 111 82). Z ie 
Gosses-Japikse. Handb. tot de Staatk. Gesch. , blz. 150. 152 V.v .. 
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op aangedrongen dat met de gedeputeerden naar Munster een Fransch 
predikant zou meetrekken, omdat zoo iemand daar veel nut zou kunnen 
stichten. 69) 

Met bijzondere belangstelling is hij den gang van zaken in Frankrijk, ook 
in politiek opzicht, blijven volgen, gelijk menige plaats uit zijn correspondentie 
laat zien. 70) De gebeurtenissen te Sedan hebben hem geïnteresseerd; vooral 
toonde hij zijn meeleven in wat Molinaeus daar wedervoer. Voor de be~ 
langen van de kerk en de academie te Die in Dauphiné, welke in financiëele 
moeilijkheden verkeerden, heeft hij een paar malen bij de Waalsche synode 
met warmte gepleit , vooral omdat men in Die aan de Saumursche afwijkingen 
niet meedeed. 71) En wij hebben reeds nagegaan, hoe hij tegenover den 
theologisch en strijd, welke zich zoowel onder de Roomschen als onder de 
Gereformeerden in Frankrijk afspeelde, niet een bloot toeschouwer is ge
bleven. Met zijn geschriften heeft hij zich gemengd in den strijd over het 
Amyraldisme en voor de zaak van het Jansenisme het pleit gevoerd. 

De bekroning van zijn arbeid in dit opzicht heeft hij gevonden in de uit~ 
gave van een Franschen Bijbel. voor welk doel hij omstreeks het jaar 1662 
andere bezigheden op zij heeft gezet om zich geheel aan die taak te kunnen 
wijden. 7.2) De drukker schoot hem lang niet vlug genoeg op, in de voor
jaars vacantie van 1663 reisde hij naar Holland om hem tot grooteren spoed 
aan te zetten. 73) In 1664 verscheen een eerste proeve, welke alleen de boeken 
van den Pentateuch bevatte. In 1669 kwam eindelijk de volledige Bijbel. in 
twee zware folianten, op waarlijk schitterende wijze uitgevoerd, van de persen 
der Elzeviers. 74) Voor den tekst was de vertaling van Genève, naar de 
Parijsche editie van 1652, gevolgd. De kantteekeningen waren een samen~ 
voeging van die der Geneefsche vertaling, van die van Diodati en van d ie 

60) Maresius aan De Wil/em, 13/23 Jan. 1644 (zie Bijl. 111 65). - Na de vredessluiting 
prees Maresius de republiek gelukkig , maar tegelijk wees hij op het gevaar dat thans de 
binnenlandsche vrede gemakkelijk verbroken kon worden; verg. ook Theol. elencht.. II. 
1648, Dedic., p. 11 s .. 

70) Bijv. Maresius aan Rivet, 11 /21 Juni 1643 (zie Bijl. 111 58) ; en 24 Dec. 1645 / 3 Jan. 
1646 (zie Bijl. III73) . 

7l) Maresius aan de Waalsche synode. 20 Aug. 1658 (zie Bijl. III 112), en 26 Apr. /6 Mei 
1662 (zie Bijl. 111 118) . Zie ook het antwoord der synode, 3/13 Mei 1662 (Zie Bijl. III 120) . 

72) V erg. Hydra Socin .• lIl. 1662, Praef. , p. VIII s.: Nihil tarnen temporis in posterum 
vel polemicis vel eristicis scriptionibus impendam, quantum potero, quicunque etiam nostra 
admordere voluerint. Dan noemt hij o.m. de Bijbeluitgave "ex cuius editione plurimum et 
ecclesiae aedificationi, et vestrae (Sc. Curatorum) Belgicae Foederatae utilitati. et huius 
Academiae celebritati. accessurum confido." In 1660 was hij echter reeds met dezen arbeid 
bezig ; verg. Maresius aan Joh . Buxtor{. 25 Juli st. loci, 1660 (zie Bijl. 111 115). Maresius 
wil den Geneefschen tekst behouden ( .. à quo non putem temere discedendum " ), terwijl 
hij de Kantteekeningen der Statenvertaling prijst. 

73) Verg. Maresius aan Joh. Zwinger. 18/28 Maart 1663 (zie Bijl. III 126). 
74) La Sainte Bibie. qui contient Ie vieux et Ie nouveau Testament; zie mijn lijst. nr. 105. 

De in den tekst volgende bijzonderheden zijn ontleend aan het Adverfissement des imprimeurs 
in het eerste deel. Verder merk ik nog op dat de parallelle plaatsen naar de Statenvert. zijn 
gegeven; dat in de Pré{ace op het N. T. toevoegingen staan; dat ook de Apocryphen zijn 
opgenomen, en wel met aanteekeningen; dat er verschillende indices zijn; en dat de 
4 kaarten zijn vervaardigd "par les avis des plus sa vans Rabbins de ces Provinces et 
d' ailleurs." 
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Statenvertaling. Zelf had Maresius er bovendien eenige aan toegevoegd, 705) 

welke voor een deel ontleend waren aan aanteekeningen , die De Launay in 
zijn bijbel had geschreven, en aan aanteekeningen van Van Bleyswijck. Maar 
grooten roem hebben Maresius en zijn zoon, Henry Desmarets, die hem bij 
dit werk heeft geholpen, met deze uitgave niet ingeoogst. 76) 

5 - Als hoogleeraar gezien en begeerd. 

Van alle zijden kwamen de studenten naar Groningen toe; en wij mogen 
aannemen dat dit voor een deel mede te danken was aan den goeden naam, 
dien Maresius zich in de theologische wereld had verworven. 77) Dit blijkt 
ook uit de uitnoodigingen, welke hem uit het buitenland bereikten om aldaar 
een professoraat te aanvaarden. In 1651 deed men uit Montauban in dezen 
zin een herhaald verzoek bij hem , doch Maresius gaf aan Hotton te kennen 
dat hij zich voor een dergelijke verplaatsing te oud vond; bovendien was hij 
bang dat zijn theologie in Frankrijk minder ingang zou vinden. 78) Toen 
daarna in 1653 de Academie te Marburg opnieuw zou worden ingericht, 
heeft ook de landgraaf van Hessen-Kassei tevergeefs pogingen aangewend 
om Maresius aan haar te verbinden. 79) Niet anders is het de overheid van 
Bern vergaan, toen zij hem in 1661 tegen een hoog tractement naar Lausanne 
wilde lokken. 80) 

Omstreeks deze zestiger jaren kunnen wij zeggen dat Maresius het hoogte
punt van zijn leven heeft bereikt. Zijn dogmatisch handboek, dat aan ver
scheidene Academies in gebruik was, 8'1) vond gretig aftrek en verscheen, 
kort na elkander, in nieuwe drukken. S2) Een nieuwe editie werd in 1662 

16) Nergens geeft Maresius aan, waar hij zijn eigen gedachten geeft. Terecht wordt hierop 
critiek uitgeoefend in Coccejus, Opera, I, Praef., p. XXVIII s.s .. Men vindt daar ook voor
beelden genoemd. - Maresius was in het bezit van een Fransch Nieuw Testament, in 1532 
te Antwerpen gedrukt; verg. Defensio fidei cathol.. 1662, p. 92. 

1G) Verg. R. Simon, Hist. crit. du Vieux Testament, p. 349 S.S.: En un mot, tout ce grand 
Ouvrage de remarques sur la version de Genève a été entierement gäté par les additions 
peu judicieuses de celui qui les a recueiJlies; outre qu'il n'a pas eu assez de capacité pour 
en faire un bon choix. 

ï1) In 1650 verheugde Maresius zich over de komst van een neef van Rivet, Mechinetus ge
heeten; verg. Maresius aan Rivet. 20 Febr. /2 Maart 1650 (zie Bijl. III 93). Zie over den 
Zwitserschen student Joh. H. Musculus: Studiën en Bijdr .• lIl. blz. 161 V.v .. - Sommige 
studenten lieten zich minder vriendelijk over Maresius uit; verg. Acta Sen. Acad.. 2 Juli 
1651 ; 2 Jan. 1655. 

18) Verg. Maresius aan God. Hotton. 15/5 Sept. 1651 (Epicrisis theol .• 1658, p. CLIV s.). 
Zie ook Maresius aan De Wiliem. 14/24 Aug. 1651 (zie Bijl. III 98); en Orationes tres. 
1653, p. 2. 

79) Verg. Etfigies. p. 152; en Maresius aan Rivet. 12122 Nov. 1650 (zie Bijl. III 97). Zie 
R. G. G. 2, lIl, Sp. 1987. 

80) Maresius, Epist. ad. amicum, 1661. deelt mee dat de Staten zijn ontslag toch zouden 
geweigerd hebben. Zie P. Bayle, Dict. hist. et crit .• III , p. 324. 

8~) Zie boven. blz. 283. Ook de Coccejanen Martinus Hundius te Duisburg (1655; verg. 
Coccejus, Opera Anekd., Il, fol. 697) en Reinholdus Pauli te Steinfurt (1667; verg. l.I., 
fol. 776) gebruikten Maresius ' handboek. Zie verder Maresius, De abusu philos. Cartes .. 1670, 
p. V : ita bene exceptum sit in omnibus ecc1esiis et scholis reformatis tota Europa, ut pluries 
et hic et alibi recudi debuerit ; nullaque extiterit vel Schola vel Academia Ref., in qua non 
constanter privatim aut publice explicaretur. 

82) In 1659 verschenen zelfs twee edities ; zie mijn lijst. nr 32 c en d. 
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door de bekende uitgevers De Tournes te Genève in hun fonds op
genomen. 83) Hier verschenen in dien tijd nog een paar andere werken van 
Maresius. 84) In Zwitserland was de belangstelling blijkbaar vrij sterk. Mare
si us heeft hierin aanleiding gevonden, om van de Staten-Generaal een octrooi 
te verzoeken voor de uitgave zijner geschriften , dat hem den 16den Maart 
1659 werd verleend. Een bundel disputaties was het eerste werk dat, in 
1660, met dit privilege verscheen. 85) Andere verzamelwerken volgden, 86) 

maar tot een volledige herziening en herdruk zijner geschriften, gelijk hij be
oogde, 87) is het niet gekomen. 

Van verschillende kanten werd op zijn steun een beroep gedaan. Men 
begeerde zijn raad en zijn adviezen. 88) Groningers die een studiereis naar 
het buitenland gingen doen, vroegen hem om een aanbevelingsbrief. 89) Aan 
den Zwitser Jean Zollicoffer verschafte hij, op diens verlangen, een dergelijk 
schrijven ter introductie bij Spanheim. 90) Voor de Waldensische studenten 
heeft hij met warmte gepleit. 91) Toen de magistraat van Genève in 1661 
Turretinus naar Nederland zond om de hulp der republiek in te roepen tegen 
de plannen van den hertog van Savoye, had deze, onder meer, een aan-

83) Zie mijn lijst, nr 32 e. 
84) Eenige Disputaties van Maresius staan opgenomen in Thesaurus disput. theo/. in 

Alma Sedan. Acad.; zie mijn lijst, nr 93. Jacobus de Vaux merkt in zijn Epistola dedicat. op, 
dat hij niet al Maresius' werken behoeft op te sommen: satis toti terrarum orb i innotuerunt. 
In 1663 verscheen bij dezelfde uitgevers Maresius' Relatio colloquii inter theol. Marpurg. et 
Rintel.. 

85) Sylloge Disputationum aliquot selectiorum, 1, 1660; zie mijn lijst, nr 91. Over de ver
leening van het bedoelde octrooi. dat Maresius door de hulp van Schulenborch heeft ge
kregen, is sprake in de opdracht aan de Curatoren, p. VI s.: Eius petendi ac obtinendi causa 
non fuit spes ullius lucelli, quasi velim aliis vendere. quod liberaliter et gratis mihi datum 
fuerit: sed amor Civium vestrorum Groningensium. ne illis pereat lucuienturn lucrum quod 
ex meorum laborum editione consequuntur. De Staten van Groningen verleenden hem den 
3den Jan. 1660 hetzelfde privilege; het gold voor den tijd van 14 jaren. Later droeg Maresius 
het over aan de Elzeviers; verg. La Sainte Bibie, 1669; titelbl. vo. 

86} Fasciculus myrrhae, 1660; zie mijn lijst, nr 88; en het tweede deel van Syll. Disput., 
1663. Van dit laatste werk zond hij een exemplaar toe aan Joh. Buxtorf en aan Joh. Zwinger 
te Basel; verg. Maresius aan Buxtorf, 28/18 Maart 1663 (zie Bijl. III 125) . De uitgave dezer 
werken geschiedde op verlangen van vele geleercJen; verg. Syll. Disput., I. p. Il s .. 

87) Verg. Hydra Socin., lIl. 1662. Praef.. p. VIII s .. Maresius wijst er ook op. dat hij 
zijn "annus climacterius" (hij was juist 63 jaar geworden) had bereikt, waarom hij zich uit 
den strijd wilde terugtrekken. 

88} De Faculteit droeg aan Maresius op. om een Catechismus van den predikant Martinus 
te onderzoeken; verg. Acta theol. fac., 23 Mei 1665. 

89} Zoo beval hij een zoon van burgemeester Swartius alsmede diens verwant Emmen bij 
Buxtorf te Basel aan; verg. Maresius aan Joh. Buxtorf. 4/14 Jan. 1657 (zie Bijl. III 109); en 
aan Joh. Zwinger, 3/13 Jan. 1657 (zie Bijl. III 108). 

90) Verg. Maresius aan Jean Zol/icoffer. 27 Nov.17 Dec. 1656 (zie Bijl. III 107). Deze 
brief bevindt zich te Zürich. Verdere correspondentie met Zollicofer is mij niet bekend; de 
bibliothecaris der Vadiana te St Gallen. vanwaar Zollicofer afkomstig is. deelde mij mede 
dat zich ook daar geen brieven van Maresius bevinden. 

91} Zie boven. blz. 215. noot 140. - Zie ook Maresius. Dissertatiuncula histAheolog. 
de Waldensibus, 1660; zie mijn lijst. nr 87. De twee disputaties. waaruit dit geschrift is 
samengesteld. zijn gehouden door de Waldensische studenten: Jacobus Jahierus en Paulus 
Bonettus. Zie N. C. Kist in Ned. Arch. v . Kerk. Gesch., VI. blz. 119. Dr W . N. du Rieu. 
Essai Bibliogr .• in Bull. de rEgl. Wall .. IV. p. 118. 
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bevelingsbrief voor Maresius bij zich. 92) In een schrijven , dat Maresius 
daarna aan de Vénérable Compagnie richtte, verzekerde hij dat de belangen 
van den staat en van de kerk te Genève hem steeds bijzonder ter harte 
gingen. Was Genève, de stad waar hij zelf had gestudeerd, niet de moeder
stad der ware reformatie? 93) Dat dit oprecht was gemeend, heeft hij niet 
alleen getoond, toen hij in 1669 tegen de mildere houding, welke zich ten 
opzichte van de Saumursche theologie bij sommige professoren te Genève 
vertoonde, in verzet kwam, 94) maar ook toen Gex en Genève in 1670 door 
een ramp werden geteisterd en hij bij de kerken in Groningen op het ver
leenen van krachtdadige hulp aandrong. 95) 

6 - Onder zijn medeburgers. 

In de provincie Groningen vielen gedurende de zeventiende eeuw nog al 
eens troebelen voor. 96) Ook in de correspondentie van Maresius wordt 
hierover soms gesproken. Maar uit niets blijkt dat hij zich er aanvankelijk 
zelf mee heeft ingelaten. Toen echter in 1662 te Groningen een oproerige 
gildenbeweging opstak, werd ook Maresius' naam hierin betrokken. Joh. 
Schulenborgh , de gedeputeerde van Groningen ter Staten-Generaal. die in 
goede verstandhouding tot den man der gilden , G. H. Waren dorp , 97) stond, 
was steeds een van Maresius' begunstigers geweest. 98) En Gerard Udinck, 
de olderman van het kleermakersgilde, die door zijn rijkdom een grooten 
invloed uitoefende, hoewel voor het overige een vredelievend man , "die zich 
beter in de kerk dan in een rumoerige gildenvergadering thuis gevoelde", 99) 

had aan Maresius indertijd geld geleend of gegeven. 100) De beweging liep 
verkeerd af. Schulenborgh wist, door zijn vlucht naar Munster, zijn straf te 
ontgaan. Waren dorp werd ter dood gebracht. Udinck ontving nog gratie maar 
werd tevens uit de stad gebannen. 101) In de stad gingen er "onder d'hant 

92} Verg. G. Keizer, Fr. Turreftini, p. 77 s.s .. 
D3} Maresius aan de Vén. Comp .• 11 /21 Jan. 1662 (zie Bijl. IIII17) . Keizer, l.c .• p. 79, n. 2, 

heeft ten onrechte : 11/2 Janv. De Comp. antwoordde Maresius daarna, den 21sten Mei 1662 
(zie Bijl. III 119). 

94} Zie boven. blz. 327. 
OS} Verg. Acta Consist .• 27 Maart 1670, art. 7: Voorgelesen sijnde sekere brief uit Geneve 

van D. Burlamachi aen de Heer Maresius, vermeldende de grote schade door een sware 
brandt aen vele harer borgeren veroorsaeckt met versoeck van eenige assistentie, is tselve 
in recommandatie genomen; 17 April, art. 6: Nadere missive v. Burlamachi aan Maresius; 
29 Mei, art. 9; 10 Juli, art. 4. Men nam een afwachtende houding in. Zie ook Not. Dep. 
Syn. Gmn. 1670/71. art. 25 (13 Sept. 1670). Deze zaak was op de vorige synode ter sprake 
geweest. Hij bepleitte haar nog eens en deelde mede dat men in Oost-Friesland reeds meer 
dan 1000 rijksdaalders had gecollecteerd. Zie Acta Syn. Gron .• 1671, art. 52. 

96} Verg. M. G. de Boer, De woelingen in Stad en Lande; en Mr P. G. Bos, Aanteeke
ningen omtrent het zeventiendeeuwsch Groningen. in Gron. Volksalm . voor 1910. blz. 118 v.v .. 
Zie ook Jonckbloet, Gedenkb .• blz. 99. 

97} Zie N . Ned. Biogr. W .• V, kol. 1097 V.v .. Het is mij niet bekend, of er tusschen hem 
en Am. Waren dorp, die een van Maresius' geschriften vertaalde, verwantschap heeft bestaan. 

98) Verg. vooral Syll. Disput .• I. 1660, Dedicatio. Zie N . Ned. Biogr. W .• V, kol. 706 v .. 
99} Verg. De Boer, t.a.p .• blz. 39 v .. 
IOO} Verg . De Boer, t.a.p .. blz. 56. 
lOl} De sententiën tegen beiden zijn te vinden in Pamfl.-Knuttel. 8748 (Kon. Bibi .• Den 
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en secreter wijse" geruchten. dat ook Maresius aan het complot deel zou 
gehad hebben. Deze beklaagde zich hierover bij den magistraat. Burgemeester 
en Raad der stad hebben toen uitdrukkelijk verklaard, dat er nooit iets ge~ 
bleken was van zijn "quade intentie veel min gepleegde actien tegen de Re~ 
gieringe deser stadt ende provincie in ofte omtrent de geseijde populaire 
commotien ende disordres". Ieder die voortging met hem te belasteren , werd 
met behandeling in rechten bedreigd. 102) 

Inmiddels had Maresius aan Udinck een schrijven meegegeven voor Prof. 
Goeddaeus en hem bij dezen aanbevolen. 103) Ook bleef Maresius met 
Udinck, die zich te Steinfurt vestigde, correspondentie onderhouden , en 
hield hem van de Groningsche zaken op de hoogte. 104) Toen in 1665 de bis~ 

schop van Munster een inval deed in het gebied der republiek en Groningen 
bedreigde, 105) waagde ook Udinck het naar den vaderlandschen bodem 
terug te keeren. Hij werd echter gegrepen en ter dood veroordeeld. Het feit 
dat men op hem een vijftal brieven van Maresius had gevonden, 106) werd 
oorzaak dat deze zich moest verantwoorden voor den rechter. 107) Man!sius 
haastte zich om een nederige remonstrantie aan Burgemeesters en Raad der 
stad te zenden, waarin hij mededeelde wat er precies gebeurd was en ten 
stelligste verzekerde dat hij aan de plannen van Schulenborgh, dien verrader , 
part noch deel had. 108) Na gedaan onderzoek heeft men hem dan ook on~ 
schuldig verklaard. 109) 

Waarschijnlijk heeft deze kwestie aan Maresius' aanzien in de kringen der 
regeeringspersonen geen goed gedaan. De houding der regenten tegenover 
hem heeft zich in den loop der jaren gewijzigd. Terwijl dezen zich vroeger, 
vooral ook tijdens zijn strijd tegen Voetius, geheel achter hem schaarden , 
hebben zij zich thans aan de zijde van Alting geplaatst. Zelf was Maresius 
ook meer een kerkelijk man geworden , die bij de synode in hooge gunst stond. 

Haag) . Aan Udinck en aan den advocaat Lucas Harckens, die ook voor de beweging ge
wonnen was, werden bij hun vertrek bijzondere attestaties verstrekt, "naar waarheid"; verg. 
Acta Consist .• 25 Jan. 1663, art. 4. Zie ook Maresius aan Udinck. 25 Jan. 1663 (zie Bijl. 
111 123) . 

102) Resol. Raad. 14 Febr. 1663. Zie ook het in noot 101 aangehaalde schrijven van 
Maresius; en Apologia pro Sam. Maresio. 1674, p. 13 s .. 

103) Verg . Maresius aan J. H. Heidegger. 5/15 Febr. 1663 (zie Bijl. 111124) . Maresius in
formeerde, of de ex-burger van Groningen ook was gearriveerd. 

104) Udinck zond den 7den Febr. 1663 een partij van 53 hammen naar Groningen, waar
van 3 voor Maresius bestemd waren ; verg. Journaal van Geert Uding. p. 6 (Rijksarch. Gron .• 
Ms. or 274) . Maresius dankte hem voor zijn geschenken, 19/29 juni 1663 (zie Bijl. 111127) . 

105) De studenten vormden een compagnie; 's nachts hielden de professoren om de beurt 
de wacht bij de studenten; toen men den 27sten October besloot tot hervatting der lessen, 
ontving Maresius van deze taak ontheffing, "senectutis ratione" (Acta Sen. Acad .• 28 Oct. 
1665) ; verg. Jonckbloet, Gedenkb .• blz. 60, 65. 

106) De bedoelde brieven zijn gedateerd 25 Jan., 19/29 Juni, 17/27 Oct. 1663, 1 Febr. 1664 
(blijkens zijn Journaal ontving Udinck het schrijven Vrijdag 12 Febr., des namiddags) en 
3/13 Oct. 1665; en berusten in het Rijksarch. te Groningen. 

107) Verg. Res. Gedep. Staten. 5 Oct. 1665 (extract in Stukken nr 52. fol. 269) . Omdat de 
zaak crimineel werd bevonden , moest "d'ordinaris Richter" haar bevechten. 

108) Zie deze "humillima remonstratio", ged. 6/16 Oct. 1665 in Bijl. 111 134. 
109) Verg. De Boer, t.a.p .• blz. 56. In de brieven van Maresius is sprake van een "commun 

ami". Hiermee bleek Jhr. Rengers bedoeld te zijn; verg. t.a.p .• blz. 61 , noot 1. 
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Maar dat de regenten zich van hem afkeerden. zal niet uitsluitend hieraan 
hebben gelegen. Ook de gememoreerde geschiedenis heeft er. naar ik ver~ 
moed. toe bijgedragen. dat hij bij hen niet meer de gewilde man was gelijk 
voorheen . llO) Het laat zich verstaan. dat Maresius. onder deze omstandig~ 
heden . den lust bij zich heeft voelen opkomen om naar elders te vertrekken. 
Zoo is er sprake geweest van een benoeming aan de Academie te Franeker. 
in de plaats van Joh. Valkenier. 111) Deze wensch van Maresius werd echter 
niet verwezenlijkt. 112) Eerst kort vóór zijn sterven heeft hij een benoeming 
naar Leiden ontvangen. waarvoor hij ook reeds in 1670 zijn best schijnt gedaan 
te hebben. 113) 

Maresius heeft voor het overige als een stadgenoot te midden zijner stad~ 
genooten verkeerd. Eigenaardige typen onder hen waren hem blijkbaar niet 
onbekend. Zoo vertelt hij van een doofstomme. die een bekwaam schilder 
was. en die door gebaren zich uitnemend verstaanbaar wist te maken. zoo 
dat hij zelfs van zijn geloof getuigenis kon geven. 113a) Eenmaal heeft hij 
met een eigenzinnig en uitgever kwestie gehad . die zijn werken. voordat er 
de laatste hand aan was gelegd . reeds naar de markt te Frankfort zond. 113b) 

7 ~ Rondom het laatste ziekbed. Dood. 

Maresius is tot in zijn hoog en ouderdom kras gebleven. Ziekte heeft hij. 
tijdens zijn dertigjarig verblijf te Groningen. naar het schijnt niet gekend. 114) 

nOl In dit verband is ook merkwaardig het verzoek dat Maresius in 1666 aan Johan de 
Witt deed. Hij stelde een geschrift op over .. la religion épiscopale". liet het aan Johan de 
Witt lezen. en wilde het laten drukken. mits De Witt zijn voorspraak was bij de Staten van 
Groningen uit vrees .. qu·il ne demeure chargé de I'envie publique et qu'il ne soit la victime 
d'une cause si juste et si équitable"; verg . Henry des Marets aan Johan de Witt. 15 Jan. 1666 
(Fruin-Japikse. Brieven aan Johan de Witt. 11. blz. 284 v.). 

Ul.) Zie Sepp. Godg. Onderw .• 11. blz. 283. In Groningen ging het gerucht dat Maresius 
zou gaan; v erg. Jac. Alting aan Ant. Perizonius. 19 Mei 1669: Jactavit iste (sc. Maresius) 
per suos se Franekeram vocandum stipendio 3000 et promittendos 1000 annuos viduae; sed 
non mihi persuadetur hactenus. (Opera. V. fol. 370). Zie ook Jac. Alting aan Coccejus. 
15 Mei. 13/3 Juni 1669; en Fr. Burman aan Coccejus. 23 JUni / 3 Juli 1669 (Opera Anekd .. 
11. fol. 800. 802. 803). 

1.12) Steinbergen uit Herborn werd benoemd; verg. Sepp. t.a.p .• blz. 284. - In 1664 had 
Maresius afgeraden dat te Franeker Spinaeus zou beroepen worden. terwijl hij een zekeren 
Abraham Steindam had aanbevolen; verg. Maresius aan Chr. Schotanus. 24 Febr. 1664 
(Zie Bijl. III 131) . 

ua) Reeds in 1650 had Maresius naar een benoeming te Leiden uitgezien; zie boven. 
blz. 366. Naar het schijnt had Salmasius hem toen aanbevolen; verg. Jonathan Helosii hyper
aspistes. 1651. p. 98. Zie ook Joanna papissa. 1658. p. 309 s .. Ook vóór de benoeming van 
Spanheim Jr in 1670 zou Maresius naar den katheder te Leiden hebben gedongen; verg. 
Clypeus orthod .• 1671, p. 40 s .. Maresius beweert dat anderen. buiten zijn voorkennis. hem 
hebben voorgedragen. 

113 a) Verg. Syst. theolog .• 1673. p. 1041. 
113 b ) Verg. Maresius aan Buxtorf. 29 Aug. st. loci. 1662 zie Bijl. 111 121) . 
114 ) Verg. G . Mees. De la etste weecke des aerdtschen leevens van Samuel Maresius. 

1674. blz. 111. Mees was toen predikant te Groningen; hij was een leerling en vriend van 
Maresius; verg. G. Mees Azn. De verzoening van Sam. Mar. met Jac. Alting. Zie ook Mare
sius aan Curat. der Leidsche Univ .. 13 April 1673 (zie Bijl. 111 141) . In 1670 had hij een 
zwerende hand; verg . Maresius aan Joh. Zwingel'. 15/25 Maart 1670 (zie Bijl. 111 138) . 
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Tot dit gezond en krachtig gestel zal zijn matige leefwijze ongetwijfeld het 
hare hebben bijgedragen. 115 ) 

In den winter van 1672 hebben zich echter de eerste ziekteverschijnselen 
vertoond, welke tot zijn dood geleid hebben. Bij zijn kerkgang op den 20sten 
December, "in een seer scherpe en nijpende koude" heeft hij blijkbaar kou 
gevat. 116) Gedurende drie maanden daarna heeft hij nog zijn arbeid voort
gezet , toen hij, tengevolge van een gezwel aan het linkerbeen, genood
zaakt werd het bed te houden; daarna openbaarde zich de "scheurbuyt" . 

Terwijl hij bedlegerig was, bereikte hem het bericht van zijn benoeming 
tot hoogleeraar aan de Leidsche Academie, wat op Uitdrukkelijk verlangen 
van den Prins was geschied. 117) Na gezette overweging 118 ) besloot hij , 
toen er weer eenig herstel begon in te treden , de roeping aan te nemen, 
indien men hem te Groningen althans dimissie wilde verleenen. Hij deed 
het niet zoozeer in de gedachte dat hij aan Leidens Academie nog nieuwen 
roem zou bijzetten als wel ter wille van het welzijn en de rust der kerk. 
Wanneer hij weer zou aangesterkt zijn , hoopte hij zijn taak te aanvaarden. 
met het voornemen om den vrede en de waarheid te volgen en om ter 
bevordering van die beide met zijn ambtgenooten getrouw samen te 
werken. 119) 

De verwachting, dat weer herstel zou intreden , werd echter niet vervuld. 
De ziekte nam een ongunstige wending. Toen zich den 12den Mei een 

ll5} Verg. G. Mees, t .a.p. , blz. lIl : de gematighste mensch ter werelt; tot verwonderens 
toe konde hiJ sich speenen van alle overdaedt, selfs in de vrolijckste gastmalen. 

116) Os Bourlion preekte dien dag, vóór het Avondmaal. wat lang, zoodat Maresius ' 
oude lichaam door en door koud werd; verg. t.a.p., blz. lIl. 

1l7) Dit beroep werd door de Curatoren den 14den Maart 1673 uitgebracht; het tracte
ment werd bepaald op f 1200. met een extraord. tract. van f 200 en een toelage van f 300 
voor huishuur; verg . Or P. C. Molhuysen. Bronnen tot de gesch. der Leidsche Uniu. , lIl. 
blz. 272. Zie den beroepsbrief in Bijl. III 140. Zie ook Sepp. Godg. Onderw., II. blz. 251. 
Ik vermoed dat Maresius' zoons in dezen invloed hebben uitgeoefend. Or N. Japikse had 
de vriendelijkheid mij mee te deelen, dat over deze zaak zich niets bevindt in het Kon. 
Huisarchief. Ook van kerkelijke zijde schijnt in dezen iets gedaan te zijn; verg . Knuttel. 
Acta, V , blz. 29. Zie over de kerkelijke politiek van prins Willem III in het algemeen 
Or N. Japikse, Prins Willem lIl, I. blz. 214, 353 v .. Den 22sten Aug. 1674 schreven Cura
toren in Leiden aan den prins. dat zij gaarne de oude orthodoxe Theologie wilden be~ 
vorderen. en verklaarden omtrent Maresius: dien wij geerne op U Hoogheyts voorstell de 
Theologische professie hebben opgedragen, omdat wij verseekert waren dat de selve de 
oude Theologie jegens alle novateurs soude hebben konnen defenderen ende de jeugt aff
trecken van die opinien ende leeringen, die in de Kercke en Academie niet anders als 
schadelijke verdeeltheden souden hebben konnen occasioneren; verg. Or P. C. Molhuysen, 
Bronnen, lIl. blz. 241 *. De benoeming van Maresius gaf aan velen in den lande reden tot 
blijdschap; ook in Zeeland; verg. aldaar, blz. 256*. 258*. 

118 ) Verg. G. Mees, t.a .p., blz. III v .. Mees moest voor Maresius met den eersten cura~ 
tor, burgemeester Gerard te Berge, spreken. Door aanneming hoopte Maresius "wat vryer 
te zijn van de sware onlusten", die tusschen hem en Alting waren gerezen. 

11.9) Maresius aan Curatoren, 13 April 1673 (zie Bijl. III 141) . Den 8sten Mei werd dit 
schrijven door Curat. gelezen; verg . Or P . C. Molhuysen, Bronnen, lIl, blz. 273. Zie ook 
de opdracht van Maresius' Syst. theolog. , 1673. aan den Prins. gedateerd 12 April 1673: 
Oum talia mente volvit S. V . C. etiam mei cogitare ad tam bonum opus dignata est, ac 
in eum finem et usum me Leydam curavit evocandum. De haat der "novatores" openbaarde 
zich eveneens; verg . 1./. , Praeloquium. p. XIII. 

Maresius 26 
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zware koorts verhief, werd Mr Pieter Pilger. die als bekwaam chirurgijn 
.. in groot crediet" stond. bij den zieke geroepen. Deze haalde zijn schouders 
op. Zelf gaf de zieke daarop te kennen: Ick sie wel dat de tedere hutte 
mijns lichaems se er bouvalligh is. datse dese swaere aenstoot niet verdragen 
kan ; Maer ick weet oock. als nu mijn aerdtsche huys deses Tabernakels 
verbroocken wert. ick een beter gebouw van mijn Godt hebbe. een Huys 
niet met handen gemaeckt. maer eeuwigh in de Hemelen. en oock in desen 
suchte ick. verlangende met mijn woonstede. die uyt den Hemel is . over~ 
kleet te worden. 120) Hij weigerde langer voedsel te gebruiken. en trof 
de noodige toebereidselen met het oog op zijn naderend sterven. zich daarbij 
vooral richtende tot zijn oudste dochter. die met zijn vrouwen jongste 
dochter toen het geheele gezin vormden. Ook zelf bereidde hij zich door ge~ 
beden en overdenkingen op den dood voor. Vaak herhaalde hij de woor~ 
den: Mijn Godt ontfermt u over mij . verlost mij van alle boose wercken. 
en bewaert mij tot uw eeuwigh Coningkrijck. 121 ) 

Den volgenden dag ontving hij bezoek van den predikant Mees. Deze 
zou zich . op zijn verzoek. naar burgemeester Ten Berghe begeven om te 
vragen dat zijn lichaam bij avond mocht begraven worden. 122) en dat de 
burgemeester. na zijn dood. zijn weduwe en kinderen zou willen bijstaan. 
Ook zou Mees den prorector. Joh . Bertlingh. verzoeken de lijkrede te willen 
houden. 1 23 ) 

Toen Maresius bij dit gesprek met zijn zielzorger erkende. dat hij soms 
wel wat hard had geschreven . en er ter verontschuldiging aan toevoegde: 
maer ick ben een mensche óp.otonafHJç. 124) tevens wijzende op zijn vurig en 
ijver voor de zuivere waarheid. bracht Mees zijn verhouding tot Alting ter 
sprake. De zieke gaf te kennen. dat een verzoening hem hartelijk zou ver~ 
blijden; maar hij herinnerde er tegelijk aan dat alle pogingen. welke hiertoe 
door de deputaten der synode en ook door den rector Upmeyer waren aan~ 
gewend. geen resultaat hadden opgeleverd. Mees beloofde echter nieuwe 
pogingen in het werk te zullen stellen. waarna hij . knielend bij het ledikant. 
het gebed deed. 1 25 ) 

120) Verg . G. Mees. t.a.p .• blz. IV v .. Wel hoopte Maresius aanvankelijk nog zoo lang 
te leven. dat hij den uitslag van den oorlog tegen de twee machtigste vorsten van Europa 
mocht zien. evenals het einde der droeve twisten in de kerk. 

121) t.a.p.. blz. V. Dien nacht sliep hij weinig; hij klaagde over zijn vele zwakheden. 
maar gerustheid gaf hem het spreken over zijn strijden voor de Goddelijke waarheid. waarin 
hij zichzelf niet had gezocht. 

122) De redenen die Maresius opgaf. waren. dat zijn zonen uit Holland niet zoo spoedig 
aanwezig konden zijn. om een begrafenis in anderen vorm bij te wonen en vooral "dat hij doch 
van de wereldtsche pompe en hooge statie een walgelijcke afkeer hadde"; verg. t.B.P., 
blz. VII. 

123 ) Aanvankelijk wilde Maresius. dat er geen lijkrede zou gehouden worden. want zijn 
collega (n.l: A1ting) zou toch niet anders dan "Satyricum" voortbrengen. Mees overtuigde 
hem echter da t dit niet aanging en dat de prorector de bedoelde taak zou kunnen waar
nemen. 

124 ) Zie Hand. 14 : 15 en Jac. 5 : 17. 
125) Het gebeurde. op Maresius' verzoek. in het Nederlandsch. Hij nam zijn muts af. 

"seggende sich noyt diep genoegh voor de hooge Majesteyt sijns Godts te konnen ver
nederen"; t .a.p .• blz. VIII. 
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Mees is terstond aan den arbeid getogen. Er zijn vele onderhandelingen 
noodig geweest , voordat de verzoening inderdaad was beklonken. Aan~ 
vankelijk toonde Alting geen bijzondere bereidheid. 126) Doch toen Mees, 
op aandrang van Professor Arnoldi uit Franeker, zijn collega Keuchenius 
die een goede vriend van Alting was, meenam, werd deze toeschietelijker. 
Het resultaat was tenslotte , dat de beide tegenstanders alle personaliteiten 
elkander vergaven, terwijl het oordeel over de leerpunten ter beslissing 
werd overgelaten aan de kerk. 127) 

Ondanks het feit dat de verzoening thans was gesloten, heeft Alting 
niet de moeite genomen om zijn doodzieken buurman en ambtgenoot te be~ 
zoeken, terwijl deze naar zijn komst heeft uitgezien. Maresius verzocht zijn 
oudste dochter nog op den laatsten dag zijns levens om, wanneer Alting 
zou verschijnen, zijn hand in die van den bezoeker te leggen. 128 ) 

Intusschen heeft Maresius zich op zijn ziekbed met godvruchtige over~ 
denkingen beziggehouden. Zijn dochter moest hem gedeelten uit de Heilige 
Schrift voorlezen, als Job 19 en Johannes 17; vervolgens moest zij Psalm 116 
zingen, wat haar slechts met groote moeite gelukte. Op een anderen dag 
liet hij zich Psalm 42 en 57, en Jesaja 54, 55 en 57 voorlezen. Ook het 
troostboek van Ch. Drelincourt heeft goede diensten bewezen. 129) 

Onderscheidene predikanten, behalve Mees ook Alberthoma 1 30) en Mat~ 
thaeus, kwamen hem bezoeken. Aan Matthaeus verzekerde hij: Niets be~ 
roert mijn gemoet meerder in mijn sieckte, dan de se eene sorge, dat de 
Kercken in Christo en sijne waarheyt mogen eendrachtigh zijn. 1 31) Hij 
bleek volkomen stervensbereid te wezen. Aan Mees, die nog van de moge~ 
lijkheid van levensverlenging repte , gaf hij te kennen : Indient mijnen Heere 
Jesu beliefde, ick gingh nu geerne van mijn schiltwacht, dien ick nae mijn 
geringh vermogen heb gesocht waer te nemen; ick begeer ontbonden en 
met Christus te zijn. Ach Heere Jesu , dat het u behaeghde haestelijck te 

UlO ) Alting noemde Maresius een Godslasteraar, een rebel tegen overheden, een ver
derver der zuivere leer, een "moeytemaecker" in de kerk en een lasteraar van zijn naasten ; 
verg . G. Mees, t .a.p., blz. X . 

Ul7) Woensdag 14 Mei kwam de verzoening tot stand door onderteekening van een 
formulier, aldus luidende: Men is overeen gekomen in een Christelijcke vergeetenheydt 
van de Heer Prof. Mar. opgedraegen en begeert, die tot alle personaliteyten uytghestreckt 
worde, maer wat de leer-poincten aengaet, beveelen de part yen het oordeel daerover aen 
de Kercke Godes, soo dat de Heer Mar. wilde ongeseght hebben, indien er in sijn schriften 
eenighe tegen de eer van de Heer Alt. schijnen aen te loopen, gelijck oock de Heer Alt. 
ongeseght sal wiIlen, soo in sijn woorden of schriften eenighe tegen de eer van de Heer Mar. 
schijnen aan te loopen; verg. t.a.p., blz. XIX. Zie ook Roessingh, Jac. Alting, blz. 76. 

128 ) t .a.p., blz. XXVII. Men mag aan Maresius' oprechtheid in dezen niet twijfelen. 
Dit blijkt ook wel hieruit dat toen Mees hem vertelde van de geringe hoop op verzoening, 
welke er aanvankelijk bestond, hij zeide: Ach lacy! dat bedroeft mij; verg. t.a.p., blz. XV. 

UlO) t.a.p., blz. XIII, XX. Maresius liet lezen het gebed van den stervenden huisvader, 
en zeide toen : Mijne kinderen, dit is het gebedt, dat ick aen Godt opoffere voor u allen. 
Bedoeld is: Les consolations de l'Ame fidele contre les frayeurs de la mort, in 1651 voor 
het eerst verschenen. 

130 ) Een zoon van Alberthoma had Maresius indertijd bij Rivet aanbevolen; verg . Mare
sius aan Rivet. 2/12 Nov. 1649 (zie Bijl. III 91) . en 2/12 Jan. 1650 (Zie Bijl. III 92) enz .. 

131 ) t.a.p., blz. XIV v .. 
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komen! 132) Geen oogenblik verliet hem onderwijl zijn helderheid van oor
deel. Want toen Mees den dood had genoemd den laatsten vijand die te 
niet gedaan zal worden, daarmee doelende op het sterven, merkte de zieke 
"met een eernst-haftigh gelaet" op: Niet also Domine, de Apostel spreeckt 
aldaer van de opstandinge uyt den dooden. 133) 

Maresius wees zijn vrouw op de zegeningen, welke zij hadden mogen 
ontvangen. Aan zijn zoons en zijn schoonzoon, tezamen met hun gezinnen, 
dicteerde hij een brief. 134) Daarna namen zijn krachten snel af. Veel 
spreken deed de stervende niet meer. Wat hij wel deed, was bidden. Op 
Zondag, den 18den Mei, bezocht Os Matthaeus hem nog; toen hij dezen 
dank bracht voor diens gebed, liet hij er meteen op volgen: vertrouwe vast 
op God in Jezus Christus. 135) 

Dit zijn Maresius' laatste woorden geweest. Want direct daarna is hij in 
een slaap gezonken, waaruit hij niet weer ontwaakte. Des avonds tegen 
zeven uur is "syn geheyligde ziele verhuyst", en zoo werd op dezen Pinkster
dag zijn heiligmaking voltrokken in heerlijkmaking. 136) 

Maresius' vrouw, voor wie dit sterven een zwaar verlies beteekende, viel 
in zwijm. 

Overeenkomstig den wensch van den overledene werd zijn stoffelijk over
schot niet met praal en staatsie, doch bij nacht, in allen eenvoud, bijgezet 
in de Academiekerk, in hetzelfde graf waarin, dertig jaren tevoren , zijn 
jongste zoontje was begraven. 137) Velen toonden hun belangstelling. 138) 

Gelijk veelal bij den dood van een dergelijke persoonlijkheid, liepen de 
oordeelvellingen der menschen ook ditmaal zeer uiteen. De een verklaarde: 
Gelukkig de mensch dien de Heere met zulk een gerusten, Godzaligen dood 
vereert. Een ander informeerde bij Mees, of Maresius niet een harden en 
wreeden dood had gehad; en toen hij beter was ingelicht, ging hij voort: 
Zijn conscientie is dus met een brandijzer toegeschroeid geweest. En een 
Jesuiet uit Antwerpen zou, uit achting voor Maresius' geleerdheid, hebben 
geweend. 139) 

132) t.a.p., blz. XVI. 
133) t.a.p., blz. XVI; zie ook blz. XXIII. 
134) t.a.p., blz. XXI. 
135) t.a.p. , blz. XXVI. 
136) t.a.p., blz. XXVII. Zie ook A/h. stud. Acad. Gron., kol. 110: Decimo octavo Maij, 

ipso Pentecostes die, circa septimam vespertinam, abiit ex hac vita atque in Domino ob
dormivit reverendus D. Maresius. 

137) t.a.p .. blz. XXVII v .. In Groningen had de begrafenis meestal bij avond plaats. De 
grafsteen is opgesteld in een der kelderlokalen van het Academiegebouw; een photographie 
er van bevindt zich o.m. in den Atlas van het Museum van Oudheden te Groningen. Het 
opschrift luidt: Sa m u e I des Mar ets dictus Mar e s i u s natione Gallus theologiae 
doctor et professor primarius in hac academia ac V. D. M. in hoc templo hoc monumentum 
suis exuviis posuit in spem gloriosae resurrectionis per Iesum Christum sospitatorem 
nostrum. Natus anno MDXCIX Die X Augusti, Denatus anno MDCLXXIII Die XVIII 
Maii. Verg. Jhr Mr J. A. Feith e.a., Grafschriften in Stad en Lande, blz. 113. 

138) Tengevolge van de begrafenis van Jhr Johan Sickinghe, wiens stoffelijk overschot 
op ruenzelfden dag naar Warffum werd uitgedragen, was het aantal der belangstellenden 
geringer dan het anders geweest zou zijn. 

139) t .a.p, blz. XXVIII. 
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De prorector, Joh . Bertling , hield op de gebruikelijke wijze een lijkrede, 
welker inhoud onbekend is. 140) 

Maresius ' weduwe heeft hem nog zestien jaren overleefd. 141) 

140) Verg. Acta Sen . Acad., 20 Mei 1673: Proposuit prorector Magn. Cl. Maresium 
decumbentem petiisse à se si moreretur, ut orationem funebrem in se dignaretur suscipere. 
De senaat keurde dit goed ; een Programma funebre werd niet noodig geoordeeld, wijl de 
begrafenis bij avond plaats vond . In dezelfde vergadering verzocht AJting, dat hij voortaan 
op het opengevallen uur ("hora decima " ) college mocht geven. Deze Oratio funebris 
schijnt niet gedrukt te zijn; P . Bayle heeft haar in manuscript gelezen; verg . diens Dict. 
hist. et crit., III , fol. 322, n. A (2). Z ie ook Jonckbloet, Gedenkb., blz. 23. 

Hl) De weduwe, Abigail Ie Grand, moet in de eerste helft van 1689 zijn overleden, 
want volgens de rekening van den rentmeester, is op den laatsten Juni van dat jaar voor het 
laatst haar pensioen uitbetaald : alsoo deselve is overleden comt dit voortaen te cesseren ; 
verg . Rekeninghe anno 1689 (Rijksareh. Gron., S . 71-148), fol. 324. Dit pensioen bedroeg 
jaarlijks 400 Car.-gulden, volgens Res. Staten, 19 Jan. 1660 (Arch. Curat. nr 1, fol. 233) . 
De weduwe is blijkbaar buiten de provincie gaan wonen, want 23 Dec. 1681 werd bepaald 
dat het pensioen wel zou gecontinueerd worden, maar dat voortaan de weduwen der pro
fessoren in de provincie moesten blijven; verg. Jonckbloet, Gedenkb., blz. 157, noot 1. 
Maresius ' tractement werd uitbetaald tot 2 Aug . 1673 (volgens Res. Staten, 7 Maart 1673, 
werden de tractementen dat jaar voor het eerst met 14 deel verminderd; zie Jonckbloet, 
Gedenkb., blz. 270, noot 1) ; verg. Rekeninghe anno 1673 (a ldaar, S . 71-118), fol. 466 v .. 
D aarna ontving de weduwe nog gedurende één jaar "sijnde het genaden jaer", het tracte
ment, dat haar man a ls Fransch predikant had genoten; verg. Rekeninghe anno 1675 (al
daar, S. 71-122) , fol. 439 voo - Aan het verzoek der weduwe om te mogen deelen in het 
" peculium" der professoren, kon niet voldaan worden; verg. Acta Sen. A cad ., 25 Aug ., 
1 Sept. 1673. - Een testament of boedelbeschrijving van Maresius heb ik niet gevonden. 



HOOFDSTUK VIII 

KARAKTER, VROOMHEID EN BETEEKENIS 

~ Karakter. 

Het kost weinig moeite om van Maresius' karakter een ongunstig beeld 
te ontwerpen. In de litteratuur treft men dit dan ook vrij algemeen aan, 
ofschoon de trekken van het beeld niet door allen even donker zijn ge~ 
teekend. 1) 

Nu valt het inderdaad niet te ontkennen dat zijn karakter ernstige ge~ 
breken vertoonde. 2) Hij was driftig en opvliegend van aard; zoo heeft hij 
zich niet ontzien om Anna Hortensia, de vrouw van den rector der Latijn~ 
sche school te 's Hertogenbosch, in het aangezicht te slaan, en veroorloofde 
hij zich tegenover zijn bestrijders allerlei onvriendelijke uitvallen. In het ge~ 
bruik zijner strijdmiddelen was hij niet altijd even kieschkeurig; afgaande 
op ongegronde vermoedens, maakte hij zijn tegenstanders soms ten onrechte 
verdacht, en in het uitgeven van anonyme of pseudonyme pamfletten zag hij , 
wanneer de weg der gewone publicatie hem was afgesneden, geen bezwaar. 3) 

1) Zie bijv. Petri ab AndIo Batavi Specimen confutBtionis, 1670. p. 4 : Ingenium eius 
quam sit éeuJf,,,6v nemo ignorat, videtur in castris natus, et . inter perpetuum armorum 
strepitum educatus, adeo pacis et otii impatiens est . ... Quas à longo tempore suo sibi jumento 
arcessierit molestias, quas rixas et Iites sibi contraxerit, quas vobis (sc. reformatis eccleslls) 
paraverit turbas. et quam densas saepe vestrae gloriae nebuIas obduxerit, commemorare 
nihil attinet. Toen Benthem te Groningen met zekeren B. over Maresius sprak. merkte deze 
op: Quaelibet ecclesia habet suos Calovios, habet suos Maresios; verg . H . R. Benthem, 
Holl. Kirch.- und SchulenstBat, 11, S . 249 f.. H . Muntinghe meent, dat Maresius grootere 
verdiensten zou gehad hebben, "si. a natura contentiosus, litibus ac dissidiis, mag no saepe 
cum animi aestu gestis, se minus immiscuisset" ; verg. Acta saecul. Acad. Groning., p. 46. 
Or A . Tholuck schetst hem als matador in den strijd tusschen de aanhangers der oude en 
nieuwe theologie: dieser Picarde, dem Hoffahrt und Rechthaberei das an sich heisze franzö
sische Blut bei dem geringsten Anlasse in Flammen setzen; verg. Das akad. Leben des 17ten 
/Bhrh. , 11, S. 235. Volgens France protest. 2 V. col. 322, werd hij meegesleept door "la fougue 
de son caractère". Heerspink, De godgeleerdh. aan de hoogeseh. te Gron ., I. blz. 30. die 
overigens in vrij gunstigen zin over hem schrijft, meent dat de twisttheologie veel in hem 
heeft bedorven. 

2) Ik geef in dit gedeelte niet telkens verwijzingen naar het reeds besprokene. Men sla 
voor nadere bijzonderheden het Register na. 

3) Hier ligt het juiste element in de critiek van M . Nethenus, Den overtuyghden Marees 
met syn eygen sweert gedoot. Zie ook P . Voet, Trib . iniquum, p. 221. die daar als axioma 
van Maresius' theologia practica aangeeft: mentire audacter, semper haerebit aliquid; aut 
aliquid ex adversario tuo elicies, quod nunc tibi incompertum est. S. D. van Veen, Voor twee
honderd jaren 2, blz. 200, heeft dan ook m.L niet geheel gelijk, wanneer hij opmerkt: Hatelijk 
was hij (n.l. Maresius ), zeker, maar hij streed met zwaardslagen en niet met speldeprikken. 
- Want ook aan speldeprikken heeft het in werkelijkheid niet ontbroken . 
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Soms moeten wij hem op een onoprechtheid betrappen; zoo wanneer hij er in 
zijn publieke geschriften gaarne op wijst, dat het opstellen zijner twist~ 

geschriften hem nooit van zijn eigenlijke taak heeft afgeleid, terwijl uit zijn 
correspondentie blijkt dat dit toch in werkelijkheid wel het geval is ge~ 

weest. 4) En zijn ergste karakterzonde was misschien wel de zelfingenomen~ 
heid, welke bij de lezing zijner oraties en geschriften telkens weer moet op~ 
vallen. Het komt mij voor, dat in deze sterke instelling op zichzelf zijn grond~ 
fout moet worden gezocht. 5) Het heeft hem blijkbaar moeite gekost om een 
ander uitnemender te achten dan zichzelf. In den strijd, dien hij in dit op~ 
zicht tegen zichzelf heeft moeten voeren, heeft hij niet weinige nederlagen 
geleden. 

Maar hiermee is dan ook van de schaduwzijde zijner persoonlijkheid ge~ 
noeg gezegd. Met de partijdige voorstelling, welke door sommige geschied~ 
schrijvers wordt gegeven en waardoor Maresius onder de theologen der 
zeventiende eeuw als een toonbeeld van terugstootendheid verschijnt, kan ik 
niet meegaan. 6) Ik meen te hebben aangetoond, dat het niet waar is dat een 
behoorlijk saamleven met hem tot de onmogelijkheden zou hebben behoord. 
Hij heeft tot zijn theologische ambtgenooten te Groningen in een goede ver~ 
standhouding gestaan, al is er natuurlijk wel eens een kleine strubbeling 
voorgevallen. Jacobus Alting is de eenige, die hierop een uitzondering heeft 
gevormd; en de diepste oorzaak van het conflict met dezen , die ook zelf niet 
de verdrukte onschuld is geweest als hoedanig men hem wel teekent, lag in 
diens afwijkende gevoelens, waarmee Maresius zich niet kon noch mocht 
vereenigen. Ook met verscheidene collega's uit de andere Faculteiten heeft 
Maresius, jarenlang , op vriendschappelijke wijze omgegaan. Dat er met een 
man als Mart. Schoock soms moeilijkheden zijn gerezen, had Maresius met 
andere collega's gemeen, en de oorzaak daarvan zal vooral in de ongestadig~ 
heid van Schoock zijn te zoeken. En het is een feit dat Maresius, gedurende 
de dertig jaren welke hij te Groningen heeft gearbeid, met niemand der hoog~ 
leeraren dan alleen met Jacobus Alting gedurende langeren tijd over hoop 
heeft gelegen. Voorts is niet te vergeten, dat Maresius blijkbaar zijn stu~ 

tenten aan zich heeft weten te binden, iets wat niet bepaald bij een terug~ 
stootend type verwacht kan worden. Latere tegenstanders, gelijk Balth. Bek~ 
ker 7) en Christ. Wittichius , zijn dankbare leerlingen van Maresius geweest. 
zooals zij zelf hebben getuigd. In dit verband heeft het stellig ook iets te 

4) Zie bijv. Maresius aan Rivet, 2/12 Jan. 1650 (zie Bijl. 111 92) . Tot op zekere hoogte 
mocht Paulus Voet terecht zeggen : tandem idem loqui et idem animo veile, se rio addiscas; 
verg. Causae desertae de/in., p. 22. Zie ook Glasius, Godg. NederI .. 11, blz. 450. 

5) Boeles in: Jonckbloet, Gedenkb., Bijl. , blz. 27 v., zoekt de oorzaak voor Maresius' toe~ 
nemende onverdraagzaamheid in zijn opklimmen tot hooger positie; ook denkt hlj aan invloed 
van Gomarus op de vorming van Maresius' karakter. 

6) Deze voorstelling treft men aan bij A . Ypey en bij vele anderen, en in onzen tijd zelfs 
nog bij Prof. Dr L. Knappert, Gesch. der Ned. Herv . kerk, I. blz. 155. Deze brengt er 
Maresius' "schier dwergachtige gestalte" bij te pas; en het eenige dat hij , .. bij zooveel 
terugstootends", weet te noemen is Maresius' welsprekendheid. Billijker is het oordeel van 
Knuttel, Ba/th. Bekker, blz. IS. 

7) Ik wijs ook op de uitspraak van Balth. Bekker: 0 si tantus Theologus, tam diffuse 
doctus, tanta autoritate spectabilis, in multis seu ore seu scriptis tam bene meritus; si admi~ 
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~eggen dat een man als Rivet , tot het einde zijns levens, met Maresius vriend
schappelijke betrekkingen heeft onderhouden . Toch heeft Rivet hem nooit 
naar den mond gepraat of zich als een gedwee medestander betoond; hij 
heeft hem integendeel meer dan eens ernstig en scherp terechtgewezen. 

Er was dus met Maresius heusch wel land te bezeilen, al kon hij soms 
ongemakkelijk en heftig wezen. Ook heeft hij , bij alle gebreken, zijn deugden 
gehad, wat men, afgaande op sommige historici , vrijwel voor ondenkbaar 
zou houden. In de eerste plaats verdient dan het loffelijk voorbeeld van 
arbeidzaamheid en plichtsbetrachting, dat Maresius aan den dag heeft ge
legd, vermelding. Wat hij soms in den loop van één jaar heeft uitgegeven , 
grenst aan het ongeloofelijke. En men behoeft slechts de lange lijst zijner 
geschriften na te gaan, om den indruk te ontvangen dat hij niet ledig heeft 
gezeten, doch gearbeid heeft zoolang het dag was. Niet het minst het feit 
dat hij in zijn hoog en ouderdom zijn dogmatisch handboek nog van een 
breede reeks aanteekeningen heeft voorzien, waardoor dit tot een dubbel zoo 
grooten omvang uitdijde, legt een bewijs af van den onverminderden arbeids
lust en den ijver, welke hem tot het laatst toe zijn bijgebleven. Bedenkt men 
bovendien dat hij , naast zijn schriftelijken arbeid, nog zoovele andere werk
zaamheden, zoowel te Maastricht en te 's Hertogenbosch als te Groningen , 
heeft verricht, dan kan niemand ontkennen, dat Maresius, zijn leven lang, 
een harde werker is geweest. 9) 

In de tweede plaats vermeld ik de matigheid, welke Maresius steeds in 
zijn leefwijze heeft betracht. Een vrijmoedige critiek heeft hij uitgebracht 
niet slechts op het veelvuldige kroeg bezoek der studenten , maar ook op de 
drinkgewoonten en de overdadigheid in spijzen , welke hij onder de aanzien
lijken in zijn omgeving opmerkte. 

Ook wijs ik er nog op dat Maresius over een zekere dosis Fransche geestig
heid heeft beschikt. Soms kon deze wel in bijtend sarcasme overslaan; ook 
krijgen wij wel eens zoutelooze opmerkingen te lezen. Maar daarnaast ont
moeten wij in zijn geschriften tal van aardige woordspelingen en geestige 
zegswijzen. Zijn sprankelend vernuft heeft Maresius vooral getoond, wanneer 
hij de studenten over een verkeerde gewoonte moest berispen of als hij de 
dwaasheid der Roomsche superstitie blootlegde. 10 ) 

Men heeft Maresius wel van inhaligheid beschuldigd. Het is echter moei
lijk uit te maken , in hoeverre deze beschuldiging juist is. Wel is ons ge
bleken dat zijn fjnancieele belangen hem niet onverschillig lieten en dat hij 
voor een behoorlijk tractement n iet ongevoelig was. In pamfletten wordt met 
name de aandacht gevestigd op de opdrachten, waarvan Maresius zijn ge-

randum ingenium dexteritatemque Tuam soli semper verita ti et pietati , nunquam, nedum 
toties, vehementioribus et iniquis affeetibus tradidisses! Qua nto ma ior esset omnium erg a Te 
amor, quanta laus et existimatio ! verg. D efensio justa et necess .• p. 22. 

8) T erecht merkt H eerspink. D e godgeleerdh. aan de hoogeseh. te Gron .• I , blz. 26 v., op: 
Mannen die sterksprekende karaktertrekken hebben. zijn dan vooral niet gemakkelijk te 
schetsen, als die trekken van zoodanigen aard zijn, dat zij ons onaangenaam aandoen. 

9) Z ie ook S epp, Godg. Onderw .• II . blz. 81. 
10) Rivet miste deze Fransche geestigheid; verg. Honders. R ivetlIs. blz. 17 J. 
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schriften voorzag om op deze manier een "vereeringhe" los te krijgen. 11 ) 

Doch dergelijke dedicaties waren toen algemeen gebruikelijk. Alleen zou men 
kunnen opmerken dat Maresius deze gewoonte wel wat heel vaak in practijk 
heeft gebracht. Dat er misbruik van gemaakt kon worden. ontkende ook 
Maresius zelf niet. Hij zag er echter geen bezwaar in. wanneer het slechts 
"op betamelijke wijze en met een goed doel" geschiedde. 12) Maresius' be
doelingen vallen buiten het bereik van ons oordeel; en er bestaat geenerlei 
reden om te beweren dat hij in dit opzicht onbetamelijk is te werk gegaan. 
Wel weten wij dat hij zich bij de regenten en de aanzienlijken gaarne aan
genaam maakte. 13) In dezen vormde hij een sterk contrast met zijn voor
ganger op den Groningschen katheder. met Gomarus. 14) 

Samenvattend mag ik zeggen. dat al is Maresius' karakter verre van 
smetteloos te noemen. het toch grootere waardeering verdient dan gewoon
lijk gebeurt. Overigens wordt de aristocratie des geestes. welke zijn land
genoot en vriend Andreas Rivet kenmerkte. 15 ) bij hem tevergeefs gezocht. 

2 - Vroomheid . 

Het verwondert ons niet dat men. van een bepaalde zijde. Maresius' 
vroomheid in twijfel heeft getrokken. Misschien is dit door niemand in zoo 
sterke mate gedaan als door Jac. Alting . Deze werd. toen hij . na Maresius' 
dood. de nieuwste editie van diens dogmatisch handboek. vermeerderd met 
de aanteekeningen tegen de nieuwigheidsdrijvers. onder de oogen kreeg . ten 
zeerste verontwaardigd. Hij gevoelde er zich door in zijn naam aangetast. 
En hij was van gedachte dat Maresius. na de verzoening tusschen hen bei
den. had moeten zorg dragen dat die gedeelten. welke op hem betrekking 
hadden. uit het boek waren geschrapt geworden. Aan deze en andere ge
voelens. welke hem ten aanzien van Maresius en van de verzoening met dezen 
vervulde. heeft hij vervolgens. den 3den Sept. 1673. uiting gegeven in een 
open brief aan zijn vriend Balth. Bekker. 16) 

De deputaten der Groningsche synode kregen dezen brief in handen; bij 
inzage er van ontdekten zij reeds terstond een viertal gevaarlijke stellingen. 
waartegen zij meenden in verzet te moeten komen. Zij keurden het namelijk. 
onder meer. af dat Alting omtrent de zaligheid van Maresius zijn twijfel 

11) Zie bijv. S. P. V . D. M .. Den naeckten Canonick ontbloot. blz. XIII : Vleyende woor
den en beloften hoe vleyt en smeerschoent hij overal. bij de groote met zijn Dedicatien of 
Bedelbrieven en pretensie van Religie. liefde. eendracht. stichtinge. Hij vertelt hoe Maresius' 
poging om voor zijn Foederafum Belg. orthod .• 1652. van de Staten-Generaal een "ver
eeringhe" te ontvangen. was mislukt. terwijl Spiljardus. kort daarna. voor zijn uitgave van 
het Schatboeck 200 gulden heeft ontvangen. 

12) Verg . Syll. Disput .. II. 1663, Dedic., p. I. 
13) Zie bijv. Maresius, Auctar. primum Bibl . theol., 1652, p. 95. Voetius, zoo zegt hij 

daar, kan niet verdragen dat hij " in ilIustri Amphictyonum Belgii consessu" heeft .. plures 
Mecoenates et Patronos". 

14) Verg . G . P . van Itterzon, Gomarus, blz. 379. 
15 ) Verg. H . J. Honders, Rivetus, blz. 159. 
1 6) Epistola de reconciliafione M aresiana deque testimonii sui fide optima. Leovardia apud 

Heronem N autam. Deze brief is opgenomen in A1ting, O pera, V , Mantissa mise., fol. 
423-426. 
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uitsprak. 17) Men besloot de zaak op den aanstaanden Landdag aanhangig 
te maken; en omdat de synode vóór dien tijd niet zou saamkomen, werd het 
raadzaam geacht om er vooraf de classes in te kennen. Daartoe werd een 
schrijven opgesteld, waarin de deputaten verzochten dat elke classis in dezen 
haar adviezen aan hen zou uitbrengen. 18) Alting kwam dit te weten, waarop 
hij bij "een Menniste Vermaener" een fameus en brief aan Greg. Mees uit~ 
gaf. "tot groote ergernisse der gemeente". 19 ) Al deze omstandigheden zijn 
oorzaak geworden, dat Mees toen, op sterken aandrang zijner mededeputaten, 
in het voorjaar van 1674 in het licht heeft gezonden: De laetste weecke des 
aerdtschen levens van Samuel Maresius. 20) Mees wilde, gelijk hij het zelf 
uitdrukt, "de wonder-heylige, geruste en zalige doodt van dien voortreffe~ 
lijcken man Godts in waerheyt eenvoudigh" verhalen, om daarmee aan de 
vijanden der waarheid alle stof tot laster te ontnemen. 21 ) 

Op waardige en overtuigende wijze heeft Mees zich van deze taak ge
kweten. Men kan zijn geschrift niet lezen zonder onder den indruk te ge
raken van de waarlijk vrome wijze, op welke Maresius zich op het sterven 
heeft voorbereid, en van den diepen ernst zijner godsvrucht. Hier kwam een 
Christen aan het woord, die zich voor de Majesteit Gods in het stof wist te 
buigen, en die voor zijn zonden in Christus verzoening had leeren vinden. 
Zijn sterfbed maakte openbaar, waar het hem, bij al zijn karakterfouten en 
zonden, gedurende zijn leven om te doen was geweest. Zijn leven is geweest 
een strijden voor de waarheid Gods. Zelf wist hij hoe zijn ijver en zijn toe~ 
wijding in het dienen van God Diens glorie had te bedoelen. 22) 

Maresius had er bezwaar tegen om het kenmerk der vroomheid te zoeken 
in de beoefening van een uiterlijke "preciesheid" . Hij was van overtuiging 
dat God Zelf de ongelijkheid in de wereld had gewild. Bij deze ongelijkheid 

17) Verg. Not. Dep. Syn. Gron. 1673/'74, art. 50 (300ct. 1673). De overige 3 punten zijn: 
1° Maresius zou zich tot het hoofd, het hart, den mond en alles van de Groningsche kerken 
hebben willen maken; 2° Alting was van plan al zijn gevoelens te verdedigen; 3° Alting 
beweerde dat de Joden, volgens Gods Woord, naar hun land zouden terugkeeren en wie 
dit loochende, zou God tot een leugenaar maken. 

18) Het schrijven werd den 6den Nov. 1673 verzonden. 
19) Verg. Not. Dep. Syn. Gron. 1673/'74, art. 68 (17 Dec. 1673). Een reden tot ergernis 

gaf vooral het feit dat Alting het blauwboekje "gedivulgeert" had in de week vóór het 
Avondmaal. Aan Mees werd toen een verklaring gegeven, waarbij de overige deputaten 
getuigden dat zij zonder zijn bijzonderen aandrang hadden gehandeld. Mees beklaagde zich 
in den kerkeraad, die een verzoening heeft bewerkstelligd; verg . Acta Consist. , 10 Dec. 1673, 
art. 13; 12 Jan. 1674, art. 2; I Febr., art. 13. 

20) Verg. Not. Dep. Syn. Gron. 1673/'74, art. 103 (3 April 1674). In dit geschrift van 
G. Mees, dat door de deputaten der synode van een voorrede is voorzien, zijn ook op
genomen de missive aan de Classes en de ingekomen adviezen der Classes. 

21) G. Mees, De laetste weecke, blz. II. Roessingh heeft voor zijn biographie van Alting 
dit geschrift niet gebruikt en heeft eritiekloos de voorstelling, door Alting zelf gegeven, ge
volgd. Correctie hiervan gaf reeds G . Mees Azn in zijn De verzoening van Sam. Maresius 
met Jacob Alting. 

22) Zie bijv. zijn eigen uitspraak in Sermon sur Ie Pseaume V vers 8, 1660, p. 35. Zie ook 
zijn Syst. theol.. p. 302; en de woorden, waarmee hij dit werk den lsten Aug . 1672 heeft 
afgesloten, temidden van het krijgsrumoer der Munsterschen: Exspectavi salutem tuam 0 

Jehova; verg. 1.1 .. p. 1042. 
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waren uiterlijke kenmerken natuurlijk niet te vermijden. Een Christen mocht 
daarom, volgens hem, ook zonder eenig gewetensbezwaar gouden sieraden 
dragen. Tegen excessen diende echter gewaakt te worden. 23 ) 

3 ~ Beteekenis. 

De beteekenis van Maresius is vooral te zoeken in den invloed, dien hij op 
zijn eigen tijd heeft uitgeoefend. 

Als prediker was hij blijkbaar gezocht. Velen waren gewoon onder zijn 
gehoor te verschijnen, al bleef hun aantal. uit den aard der zaak, tot een 
bepaalden kring beperkt; want Maresius heeft nooit anders dan in de Fran
sche taal het woord gevoerd. Heerspink rekent hem tot de grootste rede
naars die er ooit te Groningen geweest zijn. 24 ) 

Als docent heeft hij uitnemende kwaliteiten bezeten. Reeds in 's Her
togenbosch, waar, mee dank zij zijn organiseerend talent een Illustre school 
werd gesticht, heeft hij hiervan doen blijken. Maar vooral Groningen heeft 
hem de gelegenheid geboden om deze gave tot rijkere ontplooiing te bren
gen. Zijn dogmatisch handboek, uitmuntend door klare en heldere voor
stelling van zaken, heeft in denzelfden tijd zelfs meer drukken beleefd dan 
de Leidsche Synopsis en heeft deze, in het gebruik aan verscheidene Aca
demies , overvleugeld. 25 ) 

Aan wetenschappelijken zin ontbrak het hem niet. Voor zeldzame boeken 
heeft hij blijkbaar interesse gehad, en toen hij uit Groningen op zijn reis naar 
de familie in Frankrijk ook Parijs bezocht. heeft hij de gelegenheid niet ver
zuimd om in de Koninklijke Bibliotheek aldaar een kijkje te nemen. Toch is 
het aantal der geschriften van anderen, waarop hij zich in zijn werken be
roept, betrekkelijk niet groot . De dege boekenkennis, waarover Voetius, die 
"helluo librorum" , beschikte - waarmee Maresius soms den spot heeft ge
dreven - zoekt men bij hem tevergeefs. Ook is hij in het noemen van feiten 
en jaartallen niet altijd nauwkeurig , en kan men hem hier en daar op onjuist
heden betrappen . Een enkelen keer, zooals bij het aangeven van eenige para
doxen bij Gomarus. schijnt hij voor zijn beweringen wel eens afgegaan te zijn 
op wat hij in een register had vermeld gevonden. zonder het punt in kwestie 
op de plaats zelf na te slaan. Het valt evenmin te ontkennen dat hij wel eens 
in tegenspraak met zichzelf is gekomen. Met name in zijn uitlatingen over 
de vraag, hoe de Roomsche kerk moet beschouwd worden . is dit het geval. 26 ) 

Verder moet ik er op wijzen dat hij niet altijd een grondig historisch onder
zoek instelde. aleer hij met zijn oordeel voor den dag kwam. gelijk bijv. 

23) Verg. Munera sa era sapientum, 1648. p . 25 s .. 38. Onjuist is het dus wanneer men 
zegt dat Maresius een vijand was van alles wat naar rekkelijkheid zweemde. gelijk gebeurt 
in N . Ned. Biogr. Woord ., II. kol. 869. 

24) Verg. Heerspink. De godgeleerdh. aan de hoogeseh. te Gron. . I. blz. 29. 
25) De Synopsis heeft van 1625 tot 1658 in het geheel 5 drukken beleefd. Zie over dit 

handboek Dr G. P . van Itterzon. De " Synopsis purioris Theologiae" Gereformeerd leerboek 
der 17de eeuw; in: N ed. Areh. v. Ke.rkg., N. S ., XXXII. blz. 161 V.v., blz. 225 v .v .. Z ie voor 
Maresius' oordeel over de Synopsis. aldaar, blz. 256. 

26) Zie boven, blz. 135 en 342 v.v .. 
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blijkt uit zijn geschrift dat hij ten gunste van de Bossche broederschap heeft 
uitgegeven, terwijl Voetius ' tegengeschrift bewijs aflegt van een veel dieper 
indringen in de geschiedenis. Er zijn dus in wetenschappelijk opzicht bij 
Maresius ongetwijfeld vlekken aanwijsbaar. Voor deze omstandigheid is 
ook wel een verklaring te geven. Het vele dat hij in den loop der jaren, 
temidden zijner drukke bezigheden, voor de pers heeft geleverd, heeft de 
deugdelijkheid hiervan niet immer bevorderd. Gelijk gewoonlijk , hebben ook 
in dit geval de "multa" aan het " multurn" in den weg gestaan . Maar ik acht 
het niet gerechtvaardigd, dat sommigen hem om dergelijke redenen den naam 
van een geleerde willen onthouden. 2 7) Ik meen dat hem terecht vrijwel al~ 
gemeen de lof van groote geleerdheid wordt gebracht. 28 ) 

Als theoloog ligt de verdienste van Maresius niet in de eerste plaats op 
exegetisch 29 ) of op kerkhistorisch of op kerkrechterlijk 30 ) gebied, al heeft 
hij ook over deze onderwerpen eenige bijdragen geleverd. Hij heeft zich echter 
inzonderheid als polemicus verdienstelijk gemaakt. Gedurende heel zijn leven 
heeft hij aan de bestrijding van Rome, en in de latere jaren eveneens van het 
Socinianisme, veel tijd en moeite ten koste gelegd . In den breede is hij alle 
controverse punten nagegaan, en heeft hij , met een beroep op de Heilige 
Schrift , de waarheid der Gereformeerde belijdenis verdedigd. Bovendien 
heeft hij zich er steeds op toegelegd om den propaganda-arbeid der Roomsche 
missionarissen, gelijk deze in Westfalen en in het gebied langs den Rijn werd 
uitgeoefend, te bestrijden. 

Verder moet het de aandacht trekken dat hij niet zonder warmte is op~ 
gekomen voor het streven naar meerdere eenheid tusschen de Gereformeerde 
en de Luthersche kerken. Wel heeft hij voor Duraeus, den grooten man der 
kerkelijke eenheidsbeweging in de zeventiende eeuw, blijkbaar geen bij~ 
zondere sympathie gevoeld. Maar de oorzaak hiervan heeft in andere factoren 
gelegen dan in een beslisten afkeer van de bedoelde beweging als zoodanig. 
Het is merkwaardig , dat terwijl de meeste theologen in ons land tegenover 
dat streven een afzijdige houding of hoogstens een houding van welwillende 
neutraliteit innamen, 31) het naast den Waalschen predikant God. Hotton. 

27) Zoo bijv. Paquot, Mémoires, I. p. 276. Zie hiertegen France Prot. 2, V , col. 322. 
2 8 ) Zelfs zijn tegenstanders zijn in het brengen van dezen lof niet achter gebleven. 

Zoo wordt M aresius door Curcellaeus betiteld als "vir quidem insigniter doctus, et plurimis 
libris editis clarus"; verg . M a resius, !oanna papissa, 1658, p . 249. Zie ook P . Bayle, Dict. 
hist. et crit., lIl. fol. 323, note D : La variété des sujets témoigne que ce n 'etoit pas un esprit 
borné. On peut dire, et qu'il étoit fort laborieux, et qu 'il écrivoit facilement, et avec beau
coup de feu et d 'érudition. 

29) Ik noem nog zijn drie verhandelingen over Matth. 2 : 11 , waarin hij a fzonderlijk de 
beteekenis van het goud, van den wierook en va n de mirre. welke de wijzen uit het Oosten 
het kind Jezus toebrachten, heeft uiteengezet: .Munera sacra sapientum, 1648; zie mijn lijst, 
nr 45. 

30 ) Zijn stelregel ten aanzien van het kerkrecht heeft M aresius in de O pdracht aan de 
Staten van zijn Coll. theol.. 1645, p . V , aldus geformuleerd: Circa praxim et ecclesiae 
politiam, malo de modo juris exercendi, quam de ipso jure rig ide disputare; cum velim can
didatos ministerii ad eam prudentiam formari , quae negotia occurrentia considerat, non ut 
pictores veteres objecta pingenda , qualia esse deberent, ta nquam in idea Reipub. Platonicae. 
sed qualia in hac infirmitatum et miseriarum valle sunt aut esse possunt. 

:l1) Een uitzondering maken Joh. H oornbeek ; verg . Biogr. Woord. v. Prot. Godg., IV. 
blz. 282; en Samuel van Diest; verg. t.a.p .• Il , blz. 491. 
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Maresius is geweest die ten gunste er van het pleit heeft gevoerd. 
Maar bovenal heeft Maresius recht op waardeering. omdat hij voor het 

binnendringen van allerlei afwijkingen op het Gereformeerde erf oog heeft 
gehad. en tegen afwijkende richtingen den strijd heeft aangebonden. Wel 
zijn daarbij . gelijk ik heb aangetoond . zijn strijdmethoden niet boven alle 
blaam verheven geweest en heeft hij er ook meer dan eens een persoonlijk 
element in gemengd. Deze feiten nemen echter niet weg . dat zakelijk het recht 
aan Maresius' kant is geweest. Hij heeft het gevaar. dat er school in de Sa u
mursche theologie. opgemerkt. en heeft. op het voetspoor van een Spanheim en 
een Rivet. haar opvattingen bestreden . Terwijl hij met dankbaarheid con
stateerde dat in de Roomsche kerk door de Jansenistische beweging velen 
weer tot de leer der vrije genade terugkeerden; en hij daarom deze Jansenisten 
trachtte te steunen. vervulde het tegelijk zijn hart met droefheid dat onder de 
Gereformeerden in Frankrijk diezelfde belijdenis in het gedrang dreigde te 
komen. Al behoorden ook onderscheidene leiders dezer Saumursche theologie 
tot zijn vroegere vrienden. hij heeft niet geaarzeld om het tegenover hen voor 
de beproefde Gereformeerde belijdenis op te nemen. Hij heeft. na eenige 
jaren. dezen strijd gestaakt; maar het is. als ik goed zie. mee de vrucht van 
de studie. welke hij aan die kwesties heeft ten koste gelegd. geweest dat zijn 
oogen gescherpt werden voor de gevaren der Cartesiaansche en Coccejaan
sc he nieuwigheden . welke de Nederlandsche kerken bedreigden . 

Aanvankelijk heeft hij . naar het schijnt. het gevaar der Cartesiaansche 
philosophie voor de theologie niet genoegzaam doorzien. Hij heeft er zelfs 
een tegemoetkomende houding tegenover ingenomen. Daaruit is het misschien 
ook te verklaren dat uit zijn oudere leerlingen een Cartesiaan gelijk Witti- . 
chius is voortgekomen. tegen wien hij zelf. in de laatste jaren zijns levens . 
ten strijde heeft moeten trekken. Maar toen hij eenmaal tot dezen strijd 
tegen de binnendringende nieuwigheden zich had aangegord. heeft hij met 
beslistheid voor de handhaving der Gereformeerde belijdenis geijverd. Al is 
hij hierbij niet steeds op even gelukkige wijze te werk gegaan en heeft hij ook 
zelf dit volmondig erkend toen hij zich met Alting verzoende. het staat tegelijk 
vast dat hij diens opvattingen vooral heeft bestreden uit ijver om de zuivere 
waarheid te handhaven. Hij heeft het als een roeping. welke hij voor God en 
voor Zijn kerk had te vervullen. gezien om tegenover Alting de Evangelische 
waarheid te verdedigen. 32) 

Zoo heeft Maresius een geslacht van predikanten gekweekt. die trouw 
waren aan de Gereformeerde belijdenis. Tot in Zwitserland toe heeft. bij de 
opstelling der Formula consensus. zijn invloed door middel zijner leerlingen 
doorgewerkt. 33 ) En in de provincie Groningen zelf schaarde het overgroote 
deel der predikanten zich aan zijn zijde. De voorstelling van Dr Wumkes. 
dat de "scholastieke theologie" van Maresius bij de dorpspastoren in de 

32) Zie vooral Syst. the%g., 1673. p. 302: Protestor tarnen. haec scribens sedato animo. 
et mortem propediem expectans serenä mente. me non solum D. N. N. (= Jac. Alt.) nihil 
mali veile. sed tantum suas opiniones aversari et detestari. quas credo certissime ex Dei 
verbo. esse falsissimas et nocentissimas Ecclesiae. 

33) Verg . A. Haller in Stud. en 8ijdr., III, blz. 180; en G. Keizer. Fr. Turrettini , p. 192. 
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Ommelanden slechts weinig ingang zou gevonden hebben, 34) is in fIagranten 
strijd met de feiten. Het eenige bewijs, dat hij voor zijn bewering aanvoert, 
is dat de kerken aan de Staten het verzoek zouden gericht hebben om de uit~ 
gave van Maresius' nagelaten geschriften te verbieden. Doch deze opvatting 
berust op een onjuiste interpretatie van een gravamen, dat door de classis 
Loppersum bij de synode van 1674 werd ingediend. 315 ) Wumkes heeft 
voorbijgezien dat dit gravamen verband houdt met de actie. welke door de 
deputaten der synode tegen een geschrift van Jac. Alting was ingezet, gelijk 
ik hierboven heb medegedeeld. 36) Wat was namelijk het geval? Alle classes 
hadden aan het verzoek dezer deputaten voldaan, en haar adviezen in~ 

gezonden. Alleen de deputaten der classis Loppersum hadden den 11 den 
Februari 1674 bericht dat de zaak zou dienen op de gewone classisvergade~ 
ring , welke pas den 16den Maart samenkwam, waarom zij zich van advies 
moesten onthouden. 3 7 ) Na deze vergadering hebben de provinciale depu~ 
taten niets meer uit Loppersum vernomen. Het bedoelde gravamen , dat bij de 
synode zelf werd ingediend, mogen wij daarom beschouwen als het antwoord 
op het verzoek, dat reeds in November 1673 van deze deputaten was uit~ 
gegaan. De strekking van het synodebesluit, waarbij het gravamen van Lop~ 
persum werd aanvaard en waarop W umkes doelt, was dus niet om de uit~ 
gave van Maresius' nagelaten geschriften te verbieden, doch juist om de ver~ 
schijning van geschriften, zooals door Alting in het licht waren gezonden 
en waardoor de rust der kerk werd verstoord en de eer van Maresius aan~ 

getast, tegen te gaan. 38 ) Maresius ' leerlingen hebben het hoogelijk op prijs 
gesteld dat hij onder hen de vaan voor de waarheid had opgeheven. Mees 
heeft in zijn geschrift, dat Maresius ' nagedachtenis moest verdedigen , van 
hem getuigd, dat hij was "een geduyrige geessel tegen alle tegenpartijders 
der Godlijcke Waerheydt, een schrick voor Jesuijt en Capucijn, een mond~ 
stopper voor Socinianen en Arminianen, en een gebit in de mond van alle 
Nieuwigheyts~drijvers , onvergelijckelijcke Voorstander der Godlijcke Waer~ 
heyt wa erop hij soo stipvast stondt, dat hij daervan noyt ter rechter of ter 
slincker handt afweeck." 39) 

Niet alleen in Groningen nam men het voor Maresius op. Ook in de andere 

34 ) G . A. Wumkes, D e Geref. kerk in de Omme/. , blz. 113. 
35 ) Verg . Acta Syn. Gron., 1674, art. 89: AJsoo eenige brieven ende schriften naar de 

doodt van den Hooghgeleerden heer S . Maresius p. m. uijtgegaan zijn, strijdigh teghens de 
resolutien vande Ed. Mo. H . Staten deser Provo van 30 Jan .. 30 April en 10 Aug . 1669 
wordt der E. Synodo in bedencken gegeven, oft de Ed. Mo. Staten niet ootmoedelick dienen 
versocht te worden, met allen eernst, soo heijlsaame resolutien rigoureuselick te maintenieren, 
als tot ruste van Gods kercke in dese Provo hooghnoodigh? Respondetur: Synodus wenscht, 
dat het, prout jacet, moge geschieden. 

36 ) Zie boven, blz. 410. 
37 ) Verg. Not. Dep. Syn. Gron. 1673/'74, art. 88. De deputaten der classis spraken in hun 

schrijven aan de synodale deputaten den wensch uit, "dat alle ni e u w i c h e de n (spa t. 
van mij) mogen werden geweert, ende dat Godts kerck in ruste mach meer ende meer worden 
gestelt. " 

38 ) De voorstelling , door Wumkes gegeven, schijnt algemeen verbreid te zijn; zie bijv. 
Geref. Theol. Tijdschr., XXXIV, 1933, blz. 275. 

39 ) G. M ees, D e laetste weecke, blz. 1. 
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provincies der vereenigde republiek ontbrak het blijkbaar niet aan trouwe 
aanhangers van dezen verdediger der orthodoxie. Nog voordat Mees zijn 
boekje had uitgegeven , was Samuel van Diest , hoogleeraar te Harderwijk 
voor Maresius, wiens leerling hij niet eens was geweest, 40) reeds in het 
krijt getreden. Het was om het venijnige boek van Alh. de Raadt, waarin 
deze, onder den titel van " Apologia veritatis", Maresius' tractaat over den 
droeven toestand der theologische studie had aangevallen 4 1 ) en dat Mare~ 
sius zelf niet meer onder oogen was gekomen, kort en forsch te bestrijden. 42) 

Van Diest deed dit in de overtuiging dat al mocht men bij de oude theologie 
niet blijven staan, toch de vermetelheid van degenen die onder dit voorwend
sel die oude theologie met wortel en tak wilden uitroeien, onduldbaar was. 43 ) 

Hij verzekerde in zijn voorrede aan de beide zoons van Maresius, dien 
"wakkeren voorvechter der oude, onvervalschte orthodoxie", dat allen die 
de genezing van het geteisterde Sion hartelijk begeerden en d.aarvoor nog veel 
van Maresius verwachtten, met groote droefheid en ontsteltenis het bericht van 
diens dood hadden vernomen. 44 ) Omstreeks dienzelfden tijd is er verder te 
's Gravenhage een pamflet van een anonymus verschenen, die echter uit
stekend op de hoogte blijkt geweest te zijn. Deze heeft den reeds vermelden 
brief van Alting aan Balth. Bekker, tot in bijzonderheden, onder handen ge
nomen en weerlegd, en zijn geschrift als een "Apologie voor Maresius" in 
het licht gegeven. 45 ) 

Lang heeft Maresius ' invloed echter niet standgehouden. 46 ) De geest 
des tij ds dreef in een andere richting . Toen Bertling in 1682, op verzoek 
van eenige studenten , Maresius ' dogmatiek met hen zou behandelen, heeft hij 
dezen arbeid reeds spoedig moeten afbreken, omdat de hoogleeraar in de 
theologie , Braunius, zich hiertegen verzette. 4 7) Maresius ' handboek is lang~ 
zamerhand naar den achtergrond gedrongen, en dit lot heeft het met de 
Leidsche Synopsis moeten deelen. 4 8 ) Ook de overige werken van Maresius 
zijn allengs in vergetelheid geraakt. 49 ) 

40 ) V erg. Biogr. Woord. v. Prot. Godg., Il , blz. 490 V.v .. Hij heeft te Leiden en te Utrecht 
gestudeerd. Aanvankelijk was hij een Coccejaan. 

41 ) Alhardi de Raadt Apologia veritatis. 1673. De voorrede is geda teerd: 10 Nov. 1673. 
Zie Sepp, Godg. Onderw., Il , blz. 315, 329; Geschiedk. Nasporingen, Il , blz. 171 V.V. , en 
Dr J. Lindeboom, Stiefkinderen des Christendoms, blz. 355. Zie boven, blz. 381 v .. 

4.2 ) Samuelis Diestii Apologia pro E cd . reformata, 1674 (Pamfl.~Knuttel, nr 11232) . H ij 
noemt den naam van De Raadt, die eveneens hoogleeraar te Hardewijk was, niet. 

43 ) l.l., p. I. 
44 ) l.l.. p. I , 7; zie ook p. 21 S .. 

45 ) ApoJogia pro Sam. Maresio, dum viveret in A cad. Gron.~Omlandici theologo celeber~ 
rimo. 1674 (Pamfl . Knuttel. nr 11233) . De auteur is mij niet bekend geworden; hij moet 
echter met Groningen in nauwe relatie hebben gestaan. 

46 ) Onder zijn leerlingen noem ik nog H. Witsius (verg. Sepp, Godg. Onderw., Il , blz. 
287 v., 363) en Ottho Z aunsliffer, die nog in 1687 een vertaling v an Maresius' Preservatif 
contre la R evolte heeft uitgegeven; zie mijn lijst, nr 4 b. 

47) V erg. Jonckbloet, Gedenkb .• blz. 91. Bertling w as prof. in de philos. 
48 ) V erg. Dr G. P. van Itterzon, t .a.p., blz. 257 v .. 
49 ) V erg. Th. Crenius, Animadv. philol. et histor. VI, p. 112: Quam viii precio mihi eos 

(sc. Maresii libros) comparaverim Amstelodami, multis exemplaribus, ad segestria damnatis, 
relictis, vix fidem inveniet. Crenius laat er echter op volgen: Miratus saepe sum tanti theo~ 
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Op nieuwe banen heeft Maresius de Gereformeerde theologie niet ge
voerd. En in zoo verre hij een eigen geluid liet hooren, gelijk het geval was 
ten opzichte van het object der praedestinatie, dat hij in exclusief-infralap
sarischen zin opvatte, kan hij niet gezegd worden de beste traditie dezer 
theologie te vertegenwoordigen. Overigens heeft hij zich bij de Gereformeerde 
theologie ten nauwste aangesloten. 50) Calvijn heeft hij als de autoriteit bij 
uitnemendheid beschouwd, 51 ) en op de bestudeering van zijn Institutie aan
gedrongen. Onder de kerkvaders heeft hij, van het eerste begin van zijn 
academisch en loopbaan aan, bij voorkeur zich op Augustinus beroepen. Mare
sius heeft bij zijn tijdgenooten gegolden als de man der oude school. 52 ) Dit 
is, ondanks al zijn fouten en zonden, zijn eere geweest. Die eer zal niemand, 
wien de Gereformeerde belijdenis lief is, hem onthouden. 

log i scripta profecto non indocta, e quibus multa disci possunt, excepto eius Systemate ali
quoties ob Collegia edito, adeo contemni. Sed pro captu lectorum, adde et favore, habent 
sua fata libelli. Zie ook Sepp, Godg. Onderw. Il, blz. 80. 

50 ) Zie bijv. ]oanna papissa, 1658, p. 341: Malo enim vetera vera bene tueri, quam falsa 
nova protrudere in publicum. 

51 ) Verg . Syst. theo/" 1673, p . 393: Calvinus in quo uno plus fuit solidae Theologiae 
quam in omnibus hodiernis Nova toribus simul fusis. 

52 ) Zie ook Knuttel. Ba/th. Bekker, blz. 15 en 126. 
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GEGEVENS OMTRENT MARESlUS' FAMILIERELATIES 

1 - Stamtafel 

Over het geslacht Maresius is vrij uitvoerig geschreven door Mr H. J. Koe
nen. Het geslacht De Marez, in de Derde Bijlage, bevattende mededeelingen 
over zijtakken en gelijknamige familiën; blz. 462-472. 1) Omdat daarin ech
ter eenige onjuistheden en onvolledigheden voorkomen. geef ik hier een stam
tafel naar de mij bekende gegevens. Voor nadere bijzonderheden verwijs ik 
naar het aangehaalde werk en naar mijn biografie. 

A. 
Lambert Desmarets 2 Jean Vau(c)quet (± 15IO-na 1600) 

I 
David Desmarets (t 1649) Madeleine (t 1659) - Samuel - Salomon 

--------~.~------~ 
gehuwd in 1588 3 

Charles - Catherine - Gabrielle - Samuel - Elisabeth - Madeleine - Isaäc 
(1589-1661) Gehuwd met Gehuwd met (1599-1673) Gehuwd (1609-1) In mili-
Advocaat bij Le Long < Philippe Routier . eerst met Gehuwd tairen 
het Parlement seigneur de Ber- Restout. met Le dienst. 

te Parijs; napré. eigenaar daarna met Mounier 7 Vóór 1647 
ongehuwd. van het kasteel den sieur 10 Italië 

van Cannessières. Dumont 6 gesneu-
bij Oisemont. 5 veld . 8 

1) Het wapen van dit geslacht is: In blauw een gouden dwarsbalk vergezeld van drie 
gouden sterren in het schildhoofd en een zilveren reiger met een slang of ring in den bek 
onder den balk. staande op een groen terras. Helmteeken: de reiger. Verg. t.a.p., blz. 462. Dit 
wapen komt voor ook op den grafsteen van Maresius. 

2) De naam zijner vrouw is onbekend. evenals de namen zijner overige kinderen. die er 
wel moeten geweest zijn. 

3) Uit dit huwelijk zijn in het geheel 9 kinderen gesproten. doch twee. welker namen on
bekend zijn. moeten heel jong zijn overleden. 

4) Een zoon. Johannes Le Long. werd later Waalsch predikant te Middelburg (t 5 act. 
1665). Voorts waren er dochters. Marie en Madelaine. welke laatste huwde met een officier 
Du Val. 

5) Verg. A. de Visme. Registres de rEgl. protest. d'Oisemont, p. 30. Zie ook Mr H . J. Koe
nen. t.a .p., blz. 466. Een dochter. Anne geheeten. was gehuwd met den predikant Jacques 
de Vaux. den verzorger van de uitgave der Theses Sedanenses; verg. I.c" p. 30. 39. De 
Visme denkt echter ten onrechte aan een zuster van genoemden Philippe. Dat zij in werke
lijkheid een dochter was. blijkt overtuigend uit Maresius. Epicrisis theolog. , 1661. p. XVIII. 
Een andere dochter was gehuwd met Paul Georges. die van 1653-1665 predikant was 
te Oisemont. Er waren 2 zoons. Jean en Charles. 

6) Uit het eerste huwelijk was er één zoon: Michel; uit het tweede een dochter. Ik verwijs 
naar een aanteekening in de Registres van Oisemont. waarin als marraine bij een doop op 
1 Dec. 1669 optreedt : Elisabeth Desmarets. veuve du sieur Dumont; verg. l.c., p. 16. 

7) Dit blijkt uH het Factum van Maresius. opgenomen in deze Bijlage onder nr 7. Daaruit 
vernemen wij tevens. dat zij twee kinderen had. van welke een dochter. Suzanne geheeten. 
huwde met Pierre Petit. kapitein der cavalerie. Volgens het testament van Charles Des
marets was haar man een verkwister geweest. 

8) Zie over dezen broeder: Maresius aan Rivet. 12 Febr. St. Jul . 1644 (Zie Bijl. III 66). 
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B. 
Samuel Maresius - gehuwd Abigail Le Grand (t 1689) 

2 Mei 1628 (dochter van den koopman Jaspar Le 
Zie deze Bijl., Grand , uit Doornik, gestorven te Delft, 

nr. 2 en van Maria van Bund uit Maastricht 
I weduwe van Jean Botz.) __ --------------------------I------------------------~------~~ 

Henry Marie Anne Daniel - Anne Catherine - Johanna - Jean Charles 
(1629-1725) (1630-?) (Gedoopt (1634-1714) (1637-?) (1638-?) (1642-16'13) 

Zie deze Zie deze 22 Nov. 1631; Gehuwd met 
Bijl.. nr. 3. Bijl. , nr . 4 jong gestorven) Jacobus Artopaeus 9 

Wat de huwelijken en de kinderen van Henry en Daniel betreft, kan ik 
verwijzen naar de gegevens , welke Mr H . J. Koenen heeft verzameld; onjuist
heden heb ik daarin niet aangetroffen. 10) De beide dochters Marie en Jo
hanna waren, bij het overlijden van haa r vader, nog ongetrouwd. 

Naar het schijnt, moet het geslacht als uitgestorven worden beschouwd. 11) 

2 - Huw e 1 ij ksa c t e 

Le mardi 2e jour du mois de may, au lieu de saint manges, monsieur 
Rambour a bénit Ie mariage de nob Ie homme maistre Samuel Desmaretz, 
ministre de la parole de dieu en ceste Eglise, docteur et professeur en 
Théologie en l'académie de Sedan, fils de honnorable homme mre. David 
Desmaretz, commissaire pour Ie roy es armées navalles de l'océan demeurant 
à Oizemont en Picardie, et de damoiselle Magdelaine Vauquet son espouse 
ses père et mère d'une part, et damoiselle Abigail Legrand vefve de feu 
Jean Botz, vivant bourgeois et marchand demeurant audit lieu, fille de défunt 
Jaspar Legrand, vivant bourgeois et marchand de la ville de Delf et de marie 
van bent 12) sa femme ses père et mère d ' autre part. 

3 - Doopacte van Henry Desmarets 

Le mercredi 7 jour du mois de février après les prières monsieur du moulin 
a baptizé Henry fils de maistre Samuel Desmaretz, ministre et professeur en 
Théologie en l'Eglise et académie de Sedan et de damoiselle Abigail Legrand 
sa femme, présenté au baptême par noble homme Anthoine de la marche des 
contes, sieur de l'Eschelle et Gouverneur de Sedan, et madame Elizabeth de 
Nassau, duchesse douaire de Buillon vefve de feu monseigneur Henry de 
la Tour duc de Buillon, Prince souverain de Sedan et Raucourt qui ont esté 
parrein et marreine, ledit Henry agé de trois sepmaines. 

4 - Doopacte van Marie Desmarets 

Le samedi 25 jour du mois de may, après les prières monsieur Gantois a 

9) Koenen, t.a.p., blz. 466, heeft een onjuiste opgave. De kinderen van dit echtpaar wor
den bij hem niet vermeld. Mij werden bekend: Samuel , gedoopt te Emden op 12 Juli 1668, 
die waarschijnlijk kort daarna is overleden ; want 17 April 1670 werd er opnieuw een zoon 
met denzelfden naam gedoopt; verg. Collo Mirandolle, Bibl. Wall., Leiden (ontleend aan 
Livre des Bapt. de rEgl. Wal!. à Emden) . 

10) Alleen wijs ik op de vergissing , welke voorkomt t.a .p., blz. 471. onder letter G : de 
naam Henri des Marets moet daar worden vervangen door Samuel Nicolaas des Marets (zie 
aldaar, blz. '170). 

11) Verg. Koenen, t.a.p" blz. VIII. 
12) Deze naam wordt door Maresius zelf geschreven als: Van Bund. 
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baptizé marie fille de maistre Samuel Desmaretz, ministre de la parole de 
dieu, docteur et professeur en théologie en l'Eglise et académie de Sedan et 
d'Abigail Legrand sa femme dont Philippe de la Glace, bourgeois de ceste 
ville et damoiselle Juditz Legrand femme du sieur André de la Glace aussi 
bourgeois dudit Sedan ont esté parrein et marreine, ladite Marie aagée de 
14 jours. . 

(2, 3 en 4 zijn volgens een gewaarmerkt afschrift uit Arch. départ. a Ie. des Ardennes. 
M é::.ières; Serie E supplt.: E tat civii de rEgio rét. de Sedan). 

5 - Testament van David Desmarets en diens vrouw 
Madeleine Vauquet 

(23 Sept. 1647) 

230. Furent presents en leurs personnes Mre David desmarestz Lieutenant gene-
ral en la ville et commanderie d oisemont et dam.lle Magd.ne Vauquet sa fem
me demeurants en ce bourg d oisemont par ( .... ) dudit lieu, lesquels estants 
en bonne sante de corps et desprit ont fait dicte et nomme leur testament 
sans suasion ny Induction d aucune personne selon quil est apparu aux 
notaires soubzsignes par revoquation de tous autres quils peuvant (sic!) 
avoir cy devants faits. Cest asscavoir qu'apres avoir recommande leurs ames 
adieu comme au fidelIe createur Ie suppliant deffacer leurs pechez au sang 
de nostre seigneur Jesu Christ et a la fin de leur course les sauver en son 
sainct roiaume. Ilz ont ordonne quant a la sepulture de leur corps quelle se 
pratiquera selon la simplicite receue ez esglises reformees de ce roiaume et 
qu 'ils seront Inhumez en latten te de la Glorieuse resurection au Cemettiere 
ordinaire de I Eglise recueillie audict oisemont en la communion de laquelle 
Ilz ont tousjours vescu et desiront dy mourir moiennant la grace de dieu 
A laquelle pour ses Usages et necessitez ils ont donne et legue la somme de 
soixante livres et pour les pauvres de ladicte Eglise et faisans profession 
de la mesme religion la somme de vingt livres et quand aux biens temporels 
que die u leur a donne en ce monde perissable Ils en ont disposé par forme 
de partage entre leurs enfans pour entretenir la paicx et concorde entr 'eux 
laquelle ils leur recommandent sur toutes choses Comme il sensuit. Cest 
asscavoir que dieu leur aiant fait la Grace davoir colloque en mariage toutes 
leurs filles et avee des advantages notables en esgard a leurs biens et facultez 
Ils ordonnent quelles se contenteront des choses a elles données sans pouvoir 
rien du tout pretendre du bien quilz deslaisseront ny en aueune façon ree her
eher leurs freres soit pour pretendu suplement de partage ou autrement. 
Sy ont donne et legue les diets testateurs a Mre Charles desmarests advocat 
en Parlement leur fils aisne La maison en laquelle Ils sont a present demeu
rants assize audit Oisemont avec les Iardins et Ie pré ou Enclos au bouc 
y tenant sans y aucune Chose reserver tenant d 'une part a rue d autre part 
a Mre Nicolas Vardé tenue de la commanderie d oisemont et outre ont donne 
et legué lesdicts testateurs a leur dict fils aisné un fief noble nommé Ie fief 
feret quj consiste en cerissaies modiques et en dix huict Iourneux de terre 
au terroir dudict oisemont tenant des deux parts audict legataire a cause 

v o. de son / Acquisition de Cannessiere. Item treize Iourneux et derny de terre 
enclos de hales vifves scize audict oisemont tenant d une cos te au chemin 
menant doisemont a fonteine d autre ala rue dite Calherrouaille tenue scavoir 
onze Iourneux de la seigneurie de bailleux et les deux Iourneux et demj 
restant quy sont sciz en ponthieu tenus de la seigneurie de Mareuil. Item 
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deux Journeux de terre sciz audict oisemont tenant d une coste aux hoirs 
lean leclercq d autre aux hoirs lean routier ten u de la seigneurie de Cannes
siere. Item trois lourneux de terre une piece audict terroir tenant au chemain 
ou estoit ladis Ie moulin de Cannessiere tenu de labbaie de Sery. Sy ont donne 
et legue lesdicts testateurs comme dessus et par ladicte forme de partage a 
Mre Samuel Desmarestz Docteur et professeur en théologie leur second fils 
Six lourneux de terre sciz au terroir doisemont au dessus de la maladerie 
dudict lieu tenant au chemain de bulleux Plus quatre journeux de terre assez 
proches tenant a Mre Nicolas roussellesdicts deux pieces tenues des heritiers 
de Mre robert gaillard plus deux lourneux de terre vers tilleloy tenant aux 
heritiers de Mre Charles Coignon. Item lournel et demy assez proche tenant 
a Thomas Catty lesdicts deux pieces tenues de la commanderie d oisemont 
franches de dixmes hors une de trois cens gor bes les quatre. Item un lournel 
cinquante Verg es de terre au terroir de forcenille tenant aux minimes d' abbe
vile ten u de labbaie de st CaIlevy. Plus quatre Journeux quarante cinq verges 
de terre tenant d'un coste au chemain menant d oisemont a airaine d autre 
a la sente menant a fonteine. Plus dnq Journeux et derny de terre au terroir 
de fontaine tenant d une coste a Mre Nicolas des priaulx dautre aux hoirs 
Mre lean moreau tenu de la Seigneurie de fonteine , Plus quatre journeux 
de terre au fou et tenant aux hoirs de Cannessiere tenue du Seigneur de 
rambure. Toutes les quelles Choses lesdicts testateurs ont donnees et leguees 
a leur dict second fils en consideration et pour demeurer quites' des promesses 
a luy faites traictant de son mariage d e luy (bailler?) sa part entiere en tous 
les droicts de la future succession. Comme aussy ont lesdicts testateurs donné 
et legué comme dessus a Isaac desmarests cy devant lieutenant d une com
pagnie des (cuirassiers?) de pied au regiment de monseigneur Ie mareschal 
de Thurenne Ie troisieme et dernier fils sept lourneux et un quartier terre en 

231 . une piece audit terroir doisemont tenant dune part au / Chemain menant 
doisemont a Cannesiere dautre au Chemain ou estoit Iadis Ie moulin de 
Cannesiere Plus huict lourneux de terre en une piece scize un peu plus 
haute tenant au chemain dudit moulin Lesdits deux pieces tenues du seigneur 
de Rambure Item sept lourneux un quartier de terres enclos de haies Vifves 
appelIe Ie pre du moulin de Cannessiere tenu scavoir quatre lourneux dudit 
seigneur de Rambure et Ie surplus du seigneur de Gamache. Item deux jour
neux de terre proche ledit Enclos tenant a Martin routier et tenu de labbaie 
de Sery plus trois lourneux de terre au lieu nommé horincourt tenant a 
Mre lean boulanger et ten u de la chastelleine de bailleul pour de toutes les 
choses sy dessus leguees jouir et proffiter par lesdits legateurs apres la vie 
faillie et expirée du dernier mourant desdits testateurs lequel sa vie durant 
jouira de lusufruict de toutes les choses cy dessus leguees ensemble de 
IUsufruict d e leurs meubles sans estre obligez de faire aucun jnventaire 
ny description lesquels meubles se partageront apres Ie deceds du dernier 
mourant entre les susdits trois freres ausquels lesdits testateurs en ont fait 
semblablement don et legs comme cy dessus comme aussy ausdits trois freres 
lesdits testateurs ont donne et legué les deux offices de juge et de notaire 
avec leur (sic!) dependances pour giste et Ie prix partage Egalement entr' eux. 
Et die u benissant encore cy apres lesdits testateurs en tout quils puissent 
faire quelque nouvelle acquisition entendent que Ie tout se partage comme 
dessus parlesdits trois freres en Egale portion a lexclusion de tous au tres 
et sont tous les dons et legs cy dessus faicts ausdits Charles . Samuel et 
Isaac desmarests a la Charge de paier et acquiter toutes et chacunes les 
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debtes desdits testateurs quj se trouveront deubts au Jour de leur deceds 
enten dans de plus lesdits testateurs que au cas advenant que ledit Isaac 
desmarests leur troisieme fils fut allé de vie a trepas comme depuis long temps 
Us nen ont nulle nouvelle la part et portion a luy leguee cy dessus par Ie 
present testament sera et appartiendra ausdits Charles et Samuel pour estre 
partagee entre eux deux Esgalement Et a esté Ie present testament par eux 
dicte et nomme ausdits notaires sans suggestion comme du est et escript par 
un d Iceux soubzsignes. Ce fait a esté Iceluy leu et releu ausdits testateurs 
mot apres autre a haulte et intelligible voix par lun desdits notaires lautre 
present apres laquelle lecture ils ont decIaré estre telle leur disposition et 
vouloir que Ie tout sorte son effect et en aprobation de quoy lIs ont iceluy 
signe avec lesdits notaires Ie vingt troisieme jour de Septembre mil six cens 
quarante sept et a esté decIare larde du seau / 

Lequel testament lesdits testateurs pourront revoquer quand bon leur 
semblera signe Gain avec paraphe. 

Er boven staat (met andere hand) : 
Septembre 1647. Testament mutuel de David Desmarests et de Madeleine 

vauquet sa femme. 

(Ribt. Nat. , Paris; Collo Morel de Thoisy , tome 237, fo!' 230 rO-231 r O; verg. M. Pré
vost, Inventaire des mss. de la collo Morel de Thoisy , p. 360) . 

6 - Schikking tusschen Charles en Samuel 
Desmarets inzake de erfenis hunner ouders 

(15 Sept. 1659) 

Nous Charles des mar ets advocat en Parlement, et Samuel des marets 
Dr et professeur en Theol. a Groningue, voulans terminer Ie differend et 
Ie proces sur lequel nous estions sur Ie point de nous engager, pour raison 
de diverses pretentions sur les biens delaissés par nos deffuncts pere et mere, 
méme pour Ie partage d'iceux et sur tout sur Ie paiement et acquitement 
des dettes et des charges tant foncieres que hypotequaires et personnelles: 
surquoy moy Samuel des marets ayant fait mes reflexions considerant lesdites 
charges et dettes la difficulte du partage, et Ie peu de fruit que je pourrois 
esperer dans lexecution d 'icelle; mesmes la difficulté de faire valoir ce qui 
me pourroit advenir en l'evenement dun partage; ma charge et ma profession 
m'obligeant à sejourner dans un pays estrange; pour toutes ces considerations 
et pour me liberer du payement des charges et des dettes, jay prie Mre Charles 
des marets mon frere aisné, qui n 'a point d'enfans et qui a tousjours tesmoigné 
beaucoup daffection pour les miens et pour moy, de contribuer par bonté 
et de m'aider à supporter les charges de ma famille; a quoy moy Charles 
des marets encIinant et desirant gratifier Mre Samuel des marets mon frere, 
que j'aime d une affection vraiement fraternelle et duquel j'estime jnfiniment 
les belles et rares qualités . Pour ces considerations j'ay promis et promets 
par ces presentes fournir et delivrer audit Mre Samuel des marets mon frere 
a sa volonté, la somme de 5265. livres, et jusqu'au paiement d'icelle sous 
promets de luy en paier l'jnterest a la rayson de 250 . livres par an, lequel 
jnterest commencera de courir des ce jourdhuy. Moiennant quoy moy Sam. 
des marets ay quitté et delaisse audit Mre Charles des marets mon frere aisné 
tout ce que je fais pretendre aux biens tant meubles qu'jmmeubles delaisses 
par mesdicts deffuncts pere et mere. Moiennant quoy moy Charles desmarets 



124 B IJ LA GEI 

aj promis et promets audict Mre Samuel desmarets mon frere de 1'acquiter 
et descharger de toutes les dettes et charges de quelque qualite queUes 
puissent estre dont lesdits biens delaisses par nosdicts defunts pere et mere 
peuvent estre ternis et faire en sorte que pour raison de ce ledict Mre Samuel 

voo desmarets nen fut nen puisse estre en aucun façon recerché nj / ny inquieté: 
et outre je consens que mondit frere recoive tout en ( .... ) la redevance 
deuë par piere du festel et Nicolas prevost a ( .... ) de la jouissance quils ont 
faite de pacte desdits jmmeubles, et ( .... ) terme du payement escherra au 
jour de la St André pro (chain?) venant. Et outre je promets a mondiet frere 
luy paier la ( .... ) moityé de ce qui proviendra des offices de notaire et 
j( uge?) dont mon defunct pere estoit pourveu et outre ce la moityé (de?) 
ce qui proviendra de la dette deue par philippes de fes ( .... ) laqueUe est 
de 260 livres. fait a oisemont Ie quinze (sept.?) 1659. Signé des parties: et 
au bas un ac te de recogn(ition?) par devant Durot notaire, signé des deux 
tesmoigns; M (re Phil. Routier) de Bernapre et Philippes gente (. 

99. 

Er boven staat (met andere hand) : 
14 Septembre 1659. Transaction. 

(Bibi. Nat. Paris; Collo Morel de Thoisy, tome 236, fol. 112; verg. M. Prévost, l.c., 
p.359) . 

7 - Verweerschrift van Samuel Maresius tegen 
een Codicil van het testament van 

C har 1 e s Des mar ets 13) 

(1661 ) 

Factum 
en forme de Memoire ou de Remonstrance a Messieurs les Arbitres, de la 
part de Samuel des Marets, Docteur en Theologie et premier Professeur 
de la méme Faculté en rUniversité de Groningue, et pasteur de 1'Eglise 
Francoise audit lieu; 

Pour servir de supplément et eclaircissement de ses droits, autant qu'il les 
juge tels en sa conscience; desquels pourtant il se remet à la leur et aux 
lumieres plus éclairées de leur ordinaire justice: acquiesçant en tout et par tout 
au compromis qui a esté fait en son nom le ... ,14) jour de May dernier, 
puis que son eloignement sub hoc Borea, sa charge, et son äge, l' empéchent 
de se trouver à Paris pour y agir aux fins que dessus. 

Pourtant il supplie tres humblement Messieurs de remarquer que Ie Codicile 
attribué à feu Mr Charles des Marets son frere ainé ne peut aucunement 
subsister; d autant 

1. Que Ie deffunt deux jours devant sa mort et ensuitte d 'une longue 
maladie, en laquelle il avoit esté travaillé de continuels delires, n'estoit pas 
mentis compas, ni en estat de changer cum judicia et seria voluntate les claus es 
d'un testament qu 'il avoit fait holographe, dix huit mois auparavant, estant 
sain et vigoureux et sur lequel il avoit dormj tant de nuits, sans avoir eu, 

13) Het testament van Charles D esmarets bevindt zich in de Collo Morel de Thoisy, Tome 
237, fol. 340-316 v·. Het bedoelde codicil komt daar niet voor. De inhoud er van is echter 
voldoende op te maken uit het hier opgenomen verweerschrift van Maresius. Ik heb het niet 
noodig geacht het testament in deze Bijlage op te nemen; wel heb ik er enkele gegevens aan 
ontleend. 

14) De datum is oningevuld gebleven. 
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nequidem somniando, la moindre pensée de l'alterer en quoi que ce fut. 
2. Que souvent durant sa mala die, estant advertj per dilucida jntervalla, 

de pourvoir à ses affaires et de disposer de ses biens, il avoit répondu, que 
cda estoit fait depuis lontems, qu'on Ie trouveroit apres sa mort, et qu'il n'y 
vouloit rien changer. 

3. Qu 'outre les preuves evidentes de la suggestion et captation au fait de 
ce pretendu Codieile, qui resultent tant de ljnformation produitte, que des 
faits et articles, sur lesquels on demande que les parties soient jnterrogées 
et par serment per modum juramentj calumniae, et pour supplement de preuve, 
les presomptions que tous les I.Ctes admettent in causis testamentariis, la 
demonstrent clairement; puis que ce Codieile ne s 'est fabriqué qu 'a l'avantage 
des parties, qui seules assiegeoient jour et nuit l'esprit du deffunt, E;t avoient 
osé contre .toute justice, violer son coffre fort , et penetrer dans Ie secret de 
ses dernieres volontés avant qu 'il fut mort . Or on scait que neminj suus dolus 
prodesse debet. 

4. Que ce Codieile concerté, preparé et minuté hors la maison du deffunt, 
et avant qu 'il en eut peu ouir parler, ores qu 'il eut esté en état de l'ordonner, 
porte sur Ie front des characteres jneffaçables de sa reprobation, et contient 
des demonstrations notoires en l'esprit des par ties de ce viee que les Grecs 
appellent :rlÀwvEçîav, et cl 'un desir immoderé de plus avoir que l'equité 
ne permet; tellement qu e sorex suo perit indicio. Certainement les parties 
eussent clonné plus de couleur et un plus beau vernis à ce pretendu codicile, 
si dIes se fussent contentées de lui faire dire que la ou par son Testament 
il avoit chargé sa soeur Magdelaine du payement de toutes ses dettes , comme 
laissant de quoy y satisfaire sans son dommage, il entendoit que tous les 

voo Collegataires en payassent chacun leur part avec dIe. / Mais faute d'avoir 
bi en pesé ce mot Dimidium plus toto, elles ont renversé leur Codieile en Ie 
bastissant. Car la damoiselle Magdelaine des Marets , s 'y attribuë la double 
qualité de legataire universelle et executrice du Testament, que Ie Testament 
ne luy donnoit pas: et comme en la derniere, estant la plus jeune de la maison, 
et Ie Remonstrant son a iné de dix ans , elle se charge de faire la part aux plus 
vieux et de renverser lordre de la nature; estant chose de mauvaise augure 
quando sequior sexus praefertur, immà praepotiori, que la gauche se vendique 
ce qui appartient a la droitte, et que les poules veulent chanter plus haut 
que Ie coq: aussi en prenant la premiere, pour l'amplification de son legs, 
au dda des termes du Testament, dIe se fait décharger non seulement de ce 
à quoy Ie T estament l'obligeoit conceptis verbis, mais mémes de ce qui est 
essen tiel à cette qualité et ne s 'en peut jamais separer: estant de droit commun 
que Ie legataire universd est obligé a payer toutes les dettes: pource qu'en 
cette qualité iej principalement, il tient Ie lieu de l'heritier jnstitué, et que 
c' est a luj que se doivent addresser regulierement les creanciers, qui sont 
obligés de Ie discuter, ad ( .... ) que de pouvoir rien pretendre contre les 
legataires particuliers, qui auferunt quod suum est. Et pour second charactere 
de reprobation en ce Codicile, Ie Sr. Petit, qui est homme d ' épée y fait 
revoquer Ie legs fait par Ie deffunt au Remonstrant son frere unique de sa 
Biblioteque, pour se l'attribuer: n 'estant point concev(ant?) que Ie deffunt 
usus sua ratione, ait esté capable d 'une pensée si extravagante que de vouloir 
donner sa Biblioteque a un homme d ' épée marj de sa niepce qui n 'en peut 
retirer aucune utilité qu 'en la dissipant et distrayant pour peu d'argent (car 
au fonds elle n 'est pas de grande valeur, ) et la faisant vendre par pieces, 
(en?) opprobre du nom et de la memoire du deffunct, sur Ie Quay des 
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Augustins ou sur Ie pont neut en l'ostant a son frere unique. qui fait profes
sion et ses deux fils avec luj . des bonnes lettres. et qui peut dire que les 
livres sont jnstrumenta suae artis, en la fa( me?) duquel cette Biblioteque 
se doit conserver et perpetuer avec Ie nom du deffunt (et?) en l'honneur de 
sa memoire. comme un Y.. êlf'~),' OJl domestique. Eum sane deUr ( are?) oportet. 
qui, quod est in proverbio, asino lyram committit: Et Monsieur Petit, s'il (y?) 
veut un peu desinteresser reconnoitra non seulement l'jniustiee de cette 
revocation (qui ne se peut excuser en conscience, nj concilier avec les com
mandemens de Dieu (Ie?) huitième et dixième; non pas memes, si leur en 
reste quelque sentiment, par ceux qui sont accoûtumés de vivre ex rapto:) 
mais aussi son absurdité, comme si Hector ou Alexandre, avoit voulu se 
faire leguer une quenouille et de la laine. 

5. Qu'en ce Codicile pretendu se trouvent deux palpables faussetés; l'une 
qu 'on y fait di re au deffunt qu 'i! avoit depuis son Testament procuré le 
mariage de damoiselle Suzanne Le mounier avec noble homme Pierre Petit 
capitaine de Cavalerie, et leur avoit fait espe (rer?) quelque advantage dans 
son bien. Car outre que cette esperance auroit esté fondée en contractant ce 
maria ge sur Ie Testament qui estoit déja fait un an devant, auquel la mere de 

100. l'espouse, et qui n 'a que deux enfans, estoit fort avantageusement partage / i1 
est faux , sauf correction; que Ie deffunct ait procuré ce mariage, et cum alterj 
suam cognatam obtrudere non posset in hunc jverit: puis que Ie seigneur Petit 
par ses lettres du 17. Sept. 1660. deciare la peine qUII auroit eu a y parvenir, 
s ' i! n 'avoit fait jouer tous les ressorts imaginables, et emploié le credit de 
Mesdames de Turenne, de Buillon et de la Suze aupres du deffunt, qui se 
laissa fléchir a leurs prieres et ne peut leur refuser son aggréement. L'autre, 
qu 'on fait dire à la teste de ce pretendu Codicile. que Ie deffunt fut trouvé 
par les notaires qui ront receu , assis dans un fautueil (ou on l'avoit colloqué 
par une violence crueIle, et comme à dessein de haster sa mort, pour jouer 
mieux cette farce et luj donner plus de couleur, que si on l'avoit laissé dans 
Ie liet pour y expirer doucement) et en la seconde chambre de la maison 
regardant sur la rue et sur la court de ladicte maison. Car il est certain que 
cette chambre n 'a veuë que sur la court, et que nj celle la , nj aucun autre de 
l'appartement ou estoit logé Ie deffunct ne regarde point sur la ruë. Ex hoc 
crimine disce omnes. Cecj monstre que les artisans de cette piece, sont plus 
scavans en l'Arithmetique et au nombre, d 'or, qu'en la lettre dominieale ou en 
l'architecture, pensans que toutes les fenestre (sic!) d 'une maison regardent 
sur la ruë , parce que reg arde sur la ruë la porte par laquelle on y entre. 

6 . Que les causes aIleguées par les parties en leur codicile de sa faction; 
sont les marques indubitables de leur captation et de sa nullité. lIs sy font 
mettre en con te par Ie deffunt les bons services, secours et assistances, qu'il 
avoit receu tant dudict seigneur Petit que de ladicte Damoiselle sa femme et 
les soins qu 'ils prenoient de jour en jour pres de sa personne; et se font payer 
de ces pretendus services, par une lächeté merceniaire , aux dépens de leur 
oncle, qui absent et toto divulsus orbe ne pouvoit pas estre en un si grand 
éloignement et à son äge, plus que sexagenaire, punj nj mulcté de la Biblio
teque du deffunt, comme lui ayant de failIj . Mais outre que tous les offices, 
qu 'ils peuvent avoir rendu au deffunt, estans logés et nourris chés luj , quand 
ils auroient esté cent fois plus grands, ne se devroient prendre que pour de 
bien legieres reconnoissances des jnfinies obligations qu 'ils lui avoient, et des 
jnsignes benefices et avantages , qu 'eux et leur mere en avoient respective
ment receus , en leur entretenement, en la poursuitte de leurs procés , et és 
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grands et jmmenses déboursemens que depuis plusieurs années, i! avoit fait et 
continué pour elles; portant bien plus chaudement leurs jnterests que les 
siens propres et d'aucun autre des siens; Outre encores qu'elles ont fait tous 
leurs efforts et employé toutes les soupplesses de leurs esprits, pour empécher 
que Mre Daniel des Marets second fils du Remonstrant se trouvant de bonheur 
à Paris ches Mrs les Ambassadeurs extraordinaires des Provinces unies, lors 
de la maladie et du deceds de son oncle, ne vint en part de ces services; et 
que ceux que ledict Daniel luj a rendu nonobstant a diverses fois en sa 
vocation, tres jmportans et bi en assidus, ne meritoient pas qu'on Ie traittät 
en la personne de son pere de sic vos non vobis: 11 est certain que les parties 
décrivent icj leurs procedures sur Ie portrait de ceux qui s'appellent haeredi
petae et captatores, tel qu'il se void ches S. Jerome. Audio in senes et anus 
absque liberis quorundam turpe servitium; lpsi apponunt matulam, obsident 
lectum, pulverulentiam stomachj et phlegmata pulmonis, manu propriä susci
piunt; Pavent ad jntroitum medicj, trementibusque labijs an commodius 
habeant sciscitantur: et si paululum senex vegetior fuerit , periclitantur; simula
täque laetitiä, mens jntrinsecus avara torquetur; Tim ent enim ne perdant 
ministerium, et vivacem senem, Mathusalem annis comparant. 

7. Que principalement et sur tout ce pretendu Codicile est fait notoirement 
in fraud (em?) la transaction passée a Oysemont entre Ie deffunt et Ie 
Remonstrant, Ie 15. Sept. 16(597) pour Ie partage de leur patrimoine, en 
suitte du Testament de leurs feus pere et mere: 15) Car les fabricateurs 
du Codicile ont eu pour but d' eteindre a leur proffit, la dette portée par la 
dicte Transaction, qui avoit un hypoteque special et privilegié sur la part qui 
leur est legué et d'empécher que Ie Remonstrant nen fut payé, et ce contre 
la main, la parole la constante volonté du deffunt, témoignée encores par 
ses lettres du 10. Dec. 1659. 

Et la dessus Messieurs sont derechef tres humblement suppliés de 
considerer, 

1. Que comme Ie Codicile ne peut avoir lieu qu' en presupposant Ie 
Testament, qu 'aussi Ie Test{ ament?) ne peut subsister que la dicte Trans
action ne s'execute: pource que Ie Testament n'av( oit?) esté fait à Paris, huict 
jours auparavant, au desçeu et en l'absence du Remonstrant, que sur lespe
rance que Ie Testateur avoit lors, comme son Testament Ie porte en term es 
formels (de?) traitter et de transiger avec luj ; tellement que sepositä trans
actione hac, et p{ uis?) gu 'elle ne fut pas , Ie Testament seroit nul. entant que 
Ie Testateur y auroit legué et donné, ce qu'i! scavoit bien n 'estre pas sien: 
Or la damoiselle Magdelaine des Marets ayant un jnsigne jnterest à la 
subsistence du Testament, Ie doit aussi, prendre en ce{ tte?) de la Trans
action, qui en est Ie pivot et Ie fondement. et il n 'y a gueres de justice (de?) 
vouloir tirer toute l'utilité d 'un contract, et de n'en vouloir point executer 
les ( dites) claus es . 

2. Qu'encores que la pretenduë legataire universelle seroit legitimement 
dispensée p( er?) contradictionem in adjecto du payement des dettes auquel 
ceste siene qualité et le{ dict?) Testament l'obligent, elle ne se pourroit 
garentir de satisfaire a la Transaction: C (ar?) son legs principal consistant 
au patrimoine venant de nos feu pere et mere, au{ quel?) sans cette trans
action Ie Remonstrant auroit peu pretendre bien meilleure part, en vertu de 
leur Testament ou de la coûtume, que ce que porte ladicte t ransaction, en 

H ) Zie deze Bijlage onder nr 6. 
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laquelle il saccommoda volontiers au genie de son ainé , Ie testateur ne luy 
a peu donner t( out?) ce patrimoine, qu'à la charge de satisfaire aux clauses 
de cette transaction: C (ar?) on scait que les charges attachées et inhaerentes 
a un legs, Ie suivent de necessité et que nemo plus juris in alium trans[efre 
potest, quam ipse habuerit. 

Et ne pourroit ladicte legataire universelle perimer J'action qui n 'aist contr( e?) 
de ladicte transaction, par la clause de la garantie exprimée au testament; 
Car cette garantie au plus, n 'oblige les legataires par.ers qu'allencontre de 
ceux ou celles (qui?) pretendroient sur les quattre quints des propres du 
Testateur, comme ses heritiers ab jntestat, (quoy que selon les loix personne 
ne puisse mourir partim testatus partim intestatus) et en vertu de la Coûtume, 
qui ne luj permettoit pas d'y disposer, ainsi qu'ille reconnoit audict Testament; 
et ne se pourroit estendre sans viol( ence?) à toutes les autres actions legitimes 
et directes, que d'autres et en autre qualité que d heritiers du deffunt, pour~ 
roient avoir sur les choses leguées. 

Beaucoup moins pourroit ladicte legataire pretendre en vertu de son Codicile 
est(re?) exempte de cette dette, comme l'jntention du Testateur ayant esté 

101. qu'elle fut I absorbée ou en tout ou en partie par Ie legs fait au Remonstrant. 
Car ce seroit changer du legs que d'en faire un payement; y aiant autant de 
difference entre ces deux, qu'entre un don gratuit, et une chose deue, ou 
entre Ie volontaire et Ie necessaire. Et ces faiseurs de Codicile ont oublié de 
faire exprimer au leur une si grande metamorfose; Le Testateur donne et 
legue a Mre Samuel des Marets son frere , la tefre de Cannessieres en quoy le 
tout puisse consister. etc. Or d un tout quà late patet donné et legué, on ne 
peut concevoir que Ie Testateur en vueille jmputer in solutam une bonne partie 
à son particulier legataire, et pour une dette contractee depuis Ie Testament, et 
laquelle luj donne sa subsistence: ordonnant au contraire que toutes ses dettes 
soient payées de bonne foy; celle notamment qu'en testant il avoit dessein de 
contracter: Et sans doute que Ie deffunt a esté constant en la volonté 
d'esteindre cellecj, sans diminution ou lezion de son benefice: comme il 
destinoit à ce payement l'argent qu'il avoit en ses coffres en cas que la mort 
Ie prevint; et l'auroit fournj a son creancier peu de tem ps apres la transaction 
n'eust esté Ie dessein auquel il se trouvoit de quelque achapt jmportant, comme 
il paroit par ses lettres cj dessus alleguées . 

Ne peut aussi ladicte legataire pretendre que son Codicile a deu roigner 
quelque chose des advantages que Ie Testament faisoit au Remonstrant, et 
qu'elle a eu raison dy cercher de l'egalité avec luj, voire de faire valloir contre 
luj la rubrique pro absentibus ossa; estant certain, 

1. Que Ie deffunt à toûjours professe d'avoir de 1 estime et de l'affection 
particuliere pour son frere unique, qui a toûjours esté en honneur , et jamais en 
charge, à la famille. 

2. Que Ie deffunt avoit dautant plus juste sujet de beneficier sondict frere 
de quelque preciput que connoissant l'estat de la maison paternelIe et en 
ayant toûjours en la principale direction, il scavoit bien qu'ayant esté Ie 
Remonstrant receu au St Ministere des I äge de 20. ans, il avoit esté depuis 
ce tems la hors la charge de pere et mere, sans que mesmes ils l' eussent 
advancé d'un seul sol en contemplation de son mariage; s ' estant contentés 
d'y consentir par procuration envoyée a feu Mr Ie Bailly de Sedan, avec 
simple promesse de Ie conserver en tous les droicts de ' leur future succession. 
et a la charge de ne rien rapporter des frais faits pour ses estudes, qui 
avoient esté fort mediocres: Au lieu que Ie deffunct avoit esté beaucoup plus 
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long temps a leur charge; que les quattre soeurs avoient es te toutes honorable~ 
ment mariées et avec des avantages considerables; et que la legataire princi~ 
palement avoit tiré de la maison paternelle, plus de trois fois autant, si 
l'estimation s'en faisoit avec exactitude, que Ie Remonstrant ne pretend en 
vertu de sa transaction. 

3. Qu'au fonds tout bien consideré et Ie Codicile subsistant, Ie Remonstrant 
se trouveroit beaucoup moins obtenir, qu'il n'auroit, Ie Testament du deffunt 
et la susdicte transaction ne subsistant pas, et la succession se partageant 
comme si les pere et mere des parties et Ie deffunt leur frere ainé estoient 
morts ab jntestat: Car alors Ie Remonstrant exclurroit par la coûtume ses 
soeurs des fids , non seulement de Cannessieres mais aussi du Feret, echeu 
au legs de la damoiselle Magdelaine des Marets, et de la meilleure part de ce 

voo qui est situé en Ponthieu; et elles seroient obligées de / rapporter avant part sur 
Ie reste ce quelles ont receu en mariage; En quoj la (dicte? ) Magdelaine se 
trouveroit la plus jnteressée, et ainsi elle doit jmputer à la t( .. . . ) du Remonstrant 
et a cette siene double vertu que les Grecs appellent airr:ae~ëta(V) etfptÀl)OVXiav, 
que pour ne point choquer la juste volonté et la memoire du deffunt il n'a 
point agi aux fins de faire casser Ie Testament et la transaction susdicte, qui 
n'auroient peu aucunement subsister aux yeux perçants et lumineux de la 
déesse de Chrysippe. 

4. Qu'ainsy Ie Remonstrant est bi en fondé quelque qualité que prene 
sadicte soeur Madelaine soit de legataire par.er soit de legataire universelle, 
a pretendre d' elle Ie payement et lexecution entiere de ce qui est porté par la 
Transaction susdicte sans qu'il puisse nj doive s'en addresser ailleurs : de 
sorte que si Messieurs les Arbitres veulent faire quelque grace a ladicte 
Damoiselle Magdelaine des Marets sans rien prononeer in speciem nj du 
Testament nj du Codicile ce ne peut estre ce semble qu' en ordonnant par 
forme d 'accommodement a l'amiable, que sera restituée ou Remonstrant la 
Biblioteque du deffunt, qui outre toutes les raisons susalleguées luj est deue 
in favorem meliorum literarum, et payera de plus ladicte damoiselle toutes 
les dettes passives, celle specialement qui est specifié en la transaction susdicte, 
de l'argent monnoie qui s'est trouvé és coffres du deffunt lors de sa mort; 
et que s'il se trouve deu davantage, tous ses collegataires y contribueront 
avec elle, au pro rata chacun de son legs . Car comme il est certain qu 'il ny 
a rien in haereditate vel bonis successionis nisi aere alieno deducto aussi est il 
raisonnable et de l' equité naturelle, que eest aes alienum dispungatur de ce 
qui se trouve de contant en la succession. 

Pour ce qui est de la garantie a l'égard des deux soeurs jntervenantes en 
vertu de la coûtume, Messieurs sont encores tres humblement suppliés de 
considerer 

1. Que cette condition estant jniuste et contre les loix , pro nulla habetur. 
S ' il Y avoit lieu à quelque garantie, elle deut estre reciproque, et cette clause 
aussi bien que l'amitié devroit pares vel jnvenire vel facere. Que ce soit donc 
une peine comminatoire, qui serve à affermir a la damoiselle Magdel. des 
Marets la possession de son legs, a l'egard des autres legataires disjunctim 
et distributim chacun endroit soj, suj respectu et suorum; ma is non absolument 
exerat ( . ... ) conjunctim et collective, en cas queUe y fut troublée, par qui 
que ce fut , qu(i?) voudroit se qualifier heritier ab jntestat, ou du deffunt ou 
de son pere: seroit bien rude que tous les au tres deussent toûjours veiller 
et estre à 1'( .... ) et en crainte de vexation, cependant qu'eUe dormiroit en 
seureté, et que la bonne fortune has ej dormienti nuptias confecisset . 
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2. Que eet te garantie pretendue ne regardant que lartiele des quattre 
quints des propres, et comme Ie Testament s'en explique asses, les deux soeurs 
Catherine et Elizabeth, Ie Remonstrant estime que cette obligation, sauf 
correction, ne Ie peut plus concerner, pourveu qu 'il decIare comme il fait, 

102. qu 'en satisfaisant / par sadicte soeur Madelaine aux articles et conventions 
de la Transaction susmentionnée, il ne pretend rien au legs qui à este fait a 
sadicte soeur par Ie deffunt, nj en son nom et comme heritier de ses feu pere 
et mere, nj comme mary et bail d 'Abigail Ie grand sa femme, qu 'il est prest 
d authoriser a la renonciation qu 'elle fera, a l'hypoteque queUe est un droit 
de pretendre, (comme Ie deffunt J'a reconnu par ses lettres susdites du 10. de 
Decemb. 1659.) sur telle part et portion qui peut appartenir au Remonstrant 
es biens de ses feu pere et mere: c' est a dire en effet au legs de ladicte 
Magdelaine: nestant nullement juste que Ie Remonstrant et la damoiselle 
Gabriele des Marets, femme du Seigneur de Bernapré sa soeur, concourussent 
ensemble a dedommager leur soeur Madelaine des deux au tres soeurs, qui 
sont meres respectivement de leurs deux au tres collegataires. Car par ce 
moien arriveroit qu 'aux despens des autres, la damoiselle Madelaine Ie long 
fille de Catherine et Ie Sr Michel Restoul fils d'Elizabeth . .. oient dun sac 
double moûture, et seroient ensemble heritiers et legataires du deffunct; 
heritiers jndirectement par leurs meres, qui y viendroient ab jntestato, ou 
vi legis, et legataires en leur chef, en vertu du Testament; ce qui ne peut 
subsister. 

3. Que sur tout Ie Remonstrant est décharge de cette garantie, par sa 
transaction avec Ie deffunt, qui est posterieure au Testament, et partant lui 
deroge en cette elause et en est revocatoire a son égard: Car cette Transaction 
porte que Ie deffunt décharge son frere de toutes les dettes et charges de 
quelque qualité qu'elles puissent estre dont les biens hereditaires de leurs 
feus pere et mere peuvent estre tenus . Or c'est ici une charge qui leur est 
inhaerente par la loy, que Ie Testateur n'en pouvoit disposer que du quint. 
Tellement qu 'en ayant deja par son Testament anterieur disposé contre la 
loy, il s'est nettement expose en sa transaction, et a decIaré prendre sur soj; 
et laisser sur la legataire qu'il avoit deja nommée de ses biens et sur les 
au tres legataires cette garantie couchée en son Testament; sans que son frere , 
avec qui il transigeoit de bonne foy, y restät ulterieurement obligé. 

4. Que comme nemo tenetur ad jmpossibile, cette garantie ne. se peut 
entendre qu'a J'égard de ceux qui y peuvent quelque chose; et il ny a que les 
seuls Michel Restout et Madelaine Ie long, qui puissent empécher respective
ment les pretentions de leurs meres, et d 'autant plus que leur portion seroit 
moindre en cas que sur cette jntervention Ie testament se cassät, et qu 'alors 
ladvantage du Remonstrant et de sa soeur de Bernapré se trouveroit plus 
grand: De sorte que les obliger a la garantie de la portion de leur sbeur 
Magdelaine; sans que l'obligation soit reciproque et mutuelle entre tous les 
collegataires, ce seroit les obliger contra naturam, parce que nemo ex facto 
simpliciter alterius potest obligari in suum damnum; Et ainsi ceste obligation 
a garentie, a leur egard ne peut subsister. 

Que neantmoins pour eviter à contention, les deux soeurs pleignantes, 
voo Catherine / et Elizabeth, en considerant, Que Ie legs des propres du deffunct, 

ne s 'est point fait a un étranger, mais à celle qui y avoit droit par la coûtume 
et par Ie sang; Que la part que Ie deffunt a acquis du Remonstrant, ne lui avoit 
point ten u lieu de propre, mais d 'acquest, et qu 'ainsi il en a peu disposer 
in tantum, comme il a voulu ; Q ue leurs en fans , qui son t suj, es tans legataires, 

• 
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elles Ie sont en leurs personnes quasi jure repraesentationis, et ainsi doivent 
acquiescer au Testament ne pouvans estre ensemble legataires et heritieres; 
Que se professans comme heritieres ab jntestat ou ex lege ell es auroient à 
acquitter toutes les dettes; peuvent se laisser contenter des biens obmis au 
Testament, qui sont les terres de Fontaine et les deux offices de leur deffunt 
frere, dont la moitié appartient au Remonstrant, qui pour la paix de la famille 
est content de leur en ceder tous ses droits, pourveu qu 'avec Ie reste de son 
legs, il obtiene et la somme capitale de la Transaction et la Biblioteque du 
deffunt. 

Et dautant que durant la vie du deffunt, action luy a esté meuë, par 
Ie Sr. Baron de Mouchy pour l' ( .... ) ction de la terre de Cannessieres, sur 
laquelle Ie deffunt par commission en dat te du . ... 16) de janvier dernier 
avoit fait evoquer la cause à la chambre de I'Esdit, avec reconvention pour une 
dette de dix mille livres, et les jnterests d'jielle depuis plusieurs années, et 
que I'obligation de la dicte somme est leguée par Ie Testament a la dicte 
damoiselle Magdelaine des Marets , Ie Remonstrant attend de la justice de 
Messieurs , qu'elle soit obligée de se joindre avec luj en la poursuitte de ladicte 
action commencée par Ie deffunt non seulement comme possesseur bonae fidei 
et en vertu d ' un bon decret (de) la terre de Cannessieres mais aussi comme 
creancier dudict Sr Baron en vertu de la susdicte obligation: si mieux n 'aime 
sadicte soeur luj mettre en main ladicte obligation, et luj en ceder tous les 
droits, noms et actions , avec promesse de sa part de luj en rendre finitá lite, 
un bon et fidel conte, s(ans) en proffitter d 'un sol a son prejudice, ut inter 
bonos bene agier oportet. 

(Bibi . Nat ., Paris; Collo Morel de Thoisy . T ome 236. fol. 99-102 VO ) . 

16) Niet ingevuld. 
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MARESlUS ' PORTRET 

Een geschilderd portret van Maresius is mij niet onder de oogen gekomen. 
Ook in de senaatszaal der Groningsche Universiteit komt het onder de daar 
aanwezige portretten niet voor. Het is echter mogelijk. dat er een heeft 
bestaan. Want de gravure. welke in de " Effigies et vitae" staat opgenomen. 
heet vervaardigd te zijn naar een schilderij van J. J. de Stomme 17) . 

Gegraveerde portretten zijn er verscheidene te vermelden. Deze werden 
gewoonlijk vervaardigd om een plaats te ontvangen in één van Maresius ' 
geschriften. Het oudste mij bekende portret stelt hem voor op 49~jarigen 
leeftijd. en is vervaardigd door S. A . Lamsweerde 18) . Het was bestemd voor 
opname in de "Effigies et vitae"; doch omdat het blijkbaar niet in den smaak 
viel 19 ) . werd het door de boven reeds genoemde gravure. welke afkomstig 
is van Theod. Matham. vervangen 20) . Zij doet den hoogleeraar zien op 
54~jarigen leeftijd. 

Van twee jaar jongeren datum is een portret. gegraveerd door J. van 
Meurs. dat. in onderscheiding van de beide vorige borstbeelden. met halven 
lijve is uitgevoerd 21). 

Op 60~jarigen leeftijd werd hij door Baltzar Lölinck uitgebeeld. op soort~ 
gelijke wijze als dit door diens voorganger was geschied 22 ) . 

Kort voor zijn dood werd nog. waarschijnlijk met het oog op de uitgave 
van zijn " Systema theologicum". in 1673 een gravure vervaardigd door C. 
Apeus. thans weer in den vorm van een borstbeeld 23 ). 

In de Nederlandsche prentenverzamelingen heb ik buiten de vermelde geen 
andere portretten van Maresius aangetroffen. Volgens den catalogus wordt 
er echter in de Bibliothèque Nationale te Parijs een gravure bewaard. welke 
vervaardigd is door H. Sultzer 24). Bovendien vermeldt deze catalogus nog 
drie portretten. afkomstig van onbekende graveurs 25 ) • 

Voor de reproductie van een dezer portretten in dit boek is mijn keuze 
gevallen op dat van J. van Meurs. dat wellicht als het best~geslaagde mag 
worden beschouwd en dat minder bekendheid bezit dan dat van Theod. 
Matham. Het is genomen naar de oorspronkelijke koperen plaat. welke 
bewaard wordt in de Universiteitsbibliotheek te Groningen 26) . 

In de meeste gevallen ontbreekt bij het portret een onderschrift. Maar 

17 ) Zie E . W . Moes. Iconogr. Batava, nr 4791. 
18 ) Zie Pred. Muller. Beschr. Catal. van 7000 portretten, nr 3428. Ten onrechte vermeldt 

deze echter. dat het portret ontleend is aan de Effigies et vitae. 
19) Verg . Jonckbloet. G edenkb., blz. 3 v .. 
20 ) Zie P red. Muller. t. a.p., nr 3427. De plaa t kwam. na gebruik. weer in handen van den 

Senaa t. doch is later verdwenen; verg . Jonckbloet. t.a. p., blz. 13 v .. 
21) Zie Pred. Muller. t.a.p., nr 3430. 
22) Dit portret staat opgenomen in Collo theologicum 4. 1659. a lsmede in Syll. D isput. 

select. I. 1660. Zie de beschrijving bij Nijland. 
23 ) Zie J. F. van Someren. Beschr. catal. va n gegraveerde portretten, IrL nr 3472. 
24 ) Zie G. Duplessis et G . Riat. Catal. de la collection des portraits, IIr: no 12499. sub 9. 
25) l.c., no 12499. sub I. 2. 3. 
26) V erg. Jonckbloet. Gedenkb .• blz. 14. Aan den conserva tor der Bibliotheek betuig ik mijn 

dank voor de welwillendheid om deze plaa t mij tijdelijk af te staan. 
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onder het portret in de "Effigies et vitae" bevindt zich een onderschrift van 
de hand van Johannes Le Long . Waalsch predikant te Middelburg. die een 
neef was van Maresius. Het luidt als volgt: 

Gallia quem novit. novit quem Belgica tota. 
Et quo nu ne foelix sole Groninga mieat. 
Maresius parva depingitur haeee tabella; 
Ars etenim in parvis pandere magna solet. 27) 

27) Effigies. p. 134. 153. 

Maresius 28 



BIJ LAG ElI 1 

EPISTOLARIUM MARESIANUM 

In deze Bijlage heb ik alle onuitgegeven brieven van en aan Maresius, 
voorzoover zij te mijner kennis kwamen, opgenomen. Slechts in enkele ge
vallen, wanneer namelijk de inhoud mij van weinig belang bleek te zijn, 
meende ik met het geven van een korte inhoudsopgave te mogen volstaan. 

Wat den tekst der brieven betreft, deze is zoo getrouw mogelijk naar het 
origineel gegeven. In spelling en interpunctie heb ik mij, in het algemeen, 
aan het oorspronkelijk gehouden. Alleen de abbreviaturen heb ik opgelost. 
Fouten in spelling of taal heb ik niet verbeterd, maar evenmin telkens aan
gegeven; men zal ze gemakkelijk zelf opmerken. Om ruimte te besparen, 
heb ik in den regel de adressen der brieven niet opgenomen; wel is dit gebeurd, 
indien ik daarin bijzonderheden aantrof. welke voor de interpretatie van den 
brief van gewicht zijn. 

Boven eIken brief heb ik een korte samenvatting van den inhoud gegeven. 
Hierbij heb ik de datums van alle brieven in den nieuwen stijl opgegeven. 
Verwijzingen naar wat ik in mijn biographie heb meegedeeld of naar wat in 
de andere brieven eventueel over hetzelfde onderwerp voorkomt, ontbreken; 
men sla daartoe het register na. In andere gevallen heb ik in de noten, hier en 
daar, aanteekeningen gegeven , a l heb ik in dezen naa r volledigheid niet 
kunnen streven. 

Alle brieven zijn eigenhandig van Maresius, tenzij dit anders wordt 
vermeld. 

Aan het einde van eIken brief geef ik nauwkeurig verantwoording van de 
vindplaats. De publicatie geschiedt met toestemming en bewilliging der des
betreffende bibliothecarissen en archivarissen, wien ik voor hun welwillend
heid hier openlijk dank betuig . 

1 - Maresius aan Andr. Rivet 

22 A ug. J631. - Maresius vraagt. uit naam van Rambour, aan R ivet inlichtingen over 
boeken; beveelt ter benoeming in de plaats van R ivet aan de Leidsche A cademie Du Moulin 
aan; en vraagt prijsopgave van R ivets werken. 

Monsieur et tres honore Pere 
1. Jay veu icy Ie Sr Hugo Boxel duquel vous m'aves escript, et en ay parlé 

a Monseigneur qui a remis la resolution de cest affaire a la fin de larmée : 
Je Ie servirayen vostre consideration de tout mon pouvoir, et Monseigneur 
ma tesmoigné quil vous avoit de lobligation du soing que daignés prendre des 
choses qui Ie concern ent, et ma commandé de vous asseurer de son affection 
et service. Jay receu lettres de Monsr Rambour qui ma prie de vous presenter 
par les mienes a la premiere occasion ses humbles recommandations et de 
scavoir de vous si L'Itinerarium de Benjamin est acheve dImprimer, Item 
Ie Commentaire sur Daniel de rUn de vos Messieurs , il ne scait nj moy si 
cest lempereur ou de Dieu . Item Ie livre de Vedelius contre les Remonstrants: 
voudroit aussi scavoir, depuis quand a es te jmprimé Ie grand Atlas pour la 
derniere fois , et si les chartes qui y ont este adjoustées ne se vendroient point 
apart à quiconque auroit desja Ie livre: Mais je pense quand a I Atlas qu 'on 
Je reimprime maintenant en Amsterdam et J'y en vis dernierement des espreu-
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yes: IJ me demande aussi des nouvelles de celuy qui vous sera substitué: On 
ma parlé d'Amesius , de I empereur, et de Dieu; mais je croy quil ny a encores 
rien de resolu . II s'ouvre a moy d 'une pensée, et que javois eu dessein de vous 
communiquer, mais elle meschappa par Ie peu de temps que jeus I honneur 
de jouir de vostre entretien cest touchant Mr Du Moulin si Mrs vos Curateurs 
ne pourroient pas bien Ie solliciter. Certes je vous peux dire confidement que 
je Ie souhaitterois a Leyden avec tous les advantages qu'il y pourroit desirer 
tant pour son contentement particulier que pour mon propre repos que je 
oose esperer a Sedan tant que je seray son collegue ne se rendant fIexible 
par aucuns devoirs que je luy puisse rendre, et me procurant tous les petits 
desplaisirs dont il se peut adviser: selon que je vous lescrivis il y a quelques 
mois: Je m'Imagine aussi que Monseigneur souffriroit facilement qu 'on esclair
cit en son Academie Ie nombre des Professeurs en Theologie pour faciliter un 
meilleur establissement que par Ie passé des au tres Professions, parce que 
deux pour Ie lieu peuvent suffire a chaque faculté : ce ne seroit pas un petit 
ornement pour ce pais veu / Le merite et la celebrite d'jceIluy. Je voudrois 
aussi bien scavoir de quel prix pourroient estre toutes vos oeuvres latines 
reliées en velin, affin que je donnasse ordre a quelcun de mes amis de me 
les ach ep ter ches Ie Sr Commelin qui les a Jmprimées : Je vous supplie aussi 
de me donner advis si outre les 8. tomes des lieux communs de Cherardus et 
son Exegesis sur Ie premier , il y a encores quelques autres Paralipomenes: 
Vous me pardonneres bien ces petites libertes, et les donneres si vous plaist 
a vostre courtoisie ordinaire qui m'en ouvre La porte: Je noserois les prendre 
si je nestois asseure que vous les permettres tousjours à quiconque portera 
de pareille affection que Je fa is la qualité de 

Monsieur et tres honoré Pere 
Au Camp a Walwick ce 22 Aoust 

1631 
Vostre tres humbIe et tres obeissant serviteur 

DES MARETSP. 28) 

(Univ.bibl., Leiden - B. P. L. 297, fol. 1, 2). 

2 - Andreas Colvius aan Maresius 

14 Oct. 1631. - Colvius deelt mee, dat Maresius zijn boeken krijgt. en zendt hem de 
copie van een brief uit Rome, welke de gedachte dat de paus de antichrist is, kan bevestigen, 
alsmede een Italiaanschen brief uit VeTletië. 

Monsieur, 
Pendant que ie suis a vous attendre, i'ay oublie a m'acquitter de mon 

devoir, en respondant a la vostre. I'ai escrit pour Leiden et vous aurez vos 
livres quant vous passerez par icy. ie vous envoye la copie d 'une lettre escrite 
de Rome, d 'un homme d'esprit, afinque vous puissiez voir quel mesnage que 
tiennent Romuli nepotes , et que par ceste experience nous puissions cognoistre 
que celui qui domine sur la ville de 7. monts, est Ie veritable Anti-christ: ie 
prie Dieu qu 'il veuille descouvrir les yeux des Rois et Princes, qui sont ces 

2H) In deze en in vele der volgende brieven wordt aan de handteekening deze p toe
gevoegd, die waarschijnlijk een afkorting is voor: pasteur. Niet steeds is deze p dUidelijk; en 
soms heb ik geweifeld of er soms een "S barré" stond, het symbool van " la fermesse ou 
fermeté huguenote". 
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noir nClers, afinque r ayant abandonne, il tombe en r estang de soulphre et 
de feu , et que les JUifs les Turcs et Gentils puissent entrer en Zion, et que 
tous les Rois de la terre mettent leurs sceptres au pied de la croix de N . S. J. 
Christ. Monsieur je demeure 

De Dordrecht 
ce 14. d'oct. 1631. 

Ceste lettre Italienne m 'est 
envoyee de Venize asseure 
vous de la verite du contenu. 
Adres: A monsieur 

Monsr. Des Marets. 
F . m. d. s . Evangile 

A 
Berghen op Zoom. 

( Uni v.bibl., Leiden - B . P . L. 293 B). 

Vostre tres affectionné serviteur 
André Colvius . 

3 - Mar e s i u s a a n A n d r . R i vet 

29 Nov. 1632. - Maresius toont zijn deelneming met het overlijden van den stiet=oon van 
Andr. Rivet ; bericht dat prinses Elisabeth nog te Maastricht is. en dat Gustaaf Adolt moet 
gesneuveld zijn; en klaagt dat hij van de Staten-Generaal nog geen bericht heeft omtrent 
=ijn huisvesting. 

Monsieur et tres honore Pere, 
3. Je ne doute point que vous naies heureusement travaillé pour la consolation 

de Mademoiselle vostre chere moietyé en une si douloureuse perte 29) et 
quelle ne prenne en cest accident des resolutions toutes Chrestienes . Dieu 
les luy vueille forti fier par 1 Esprit de sa grace. Je vous parlois par mes 
dernieres de la part que Madame prenoit en vostre perte, et vous l'aures 
asses cogneu par les lettres que je vous adressois qui venoient de sa maison. 
Nous lavons encores icy, et ne scay si ce sera pour longtemps. Monsieur 
Gohier na point eu besoing nj d 'argent nj de respondant; il avoit arresté 
toutes sortes de Comptes et satisfait a tout des Le lendemain de lenterement: 
11 est sur Ie point de partir et nattend qune occasion seure pour vous aller 
rendre compt de tout ce quil a fait . On no us asseure icy Ie gain de la ba taille 
en Allemagne mais la mort du Roy de suede. Nos Eglises grossissent peu a 
peu et je me resouds a faire descendre mes meubles, encores que je naie nulles 
nouvelles de Nosseigneurs les Estats pour mon establissement. Monsieur 
Terestain sestoit chargé en partant d 'icy de cest affaire, et je luy en ai Escrit 
depuis, ma is je nen aj encores nulle response. J Espere que Dieu ben ira icy 
nostre travail nonobstant les effors des Contredisans. Monsr Lus me prie 
par ses dernieres de vous presenter ses baisemains . 

Receues les avec les miens, et les asseurances de toute laffection a vostre 
service que vous deues attendre de 

Monsieur et tres honore Pere 
Vost re tres humbie et tres obeissant servi teur 

DES MARETSP. 
de Maestricht ce 29. Nobre 1632. 

(Univ.bibl. Leiden. - B . P . L. 297, fol. 3, 4). 

29 ) Verg. H. J. Honders, Andr. Rivetus, blz. 178. noot 4. 
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4 - Maresius aan Andr. Rivet 

29 Dec. 1632. - Maresius geeft inlichtingen over den groei der Kerken in Maastricht 
c.a. Ludovicus is aangekomen; met hem en met Hotton, die vandaag te Aken in het huwelijk 
treedt, zal Maresius vergaderen. M aresius kondigt een plan voor de oprichting van een 
Col/ège aan. Ook bestaat er behoefte aan een drukkerij. Hij vraagt inlichtingen over het 
bestaan van een apologie ten gunste der reformatoren tegen Roomsehen laster, en verzoekt 
Ri vets tusschenkomst opdat hem door H .H Mog. een behoorlijk tractement verleend worde. 

Monsieur et tres honore Pere. 
5. Jattendois tousjours que Ie depart de Messieurs de Mory et Gohier qui 

se sont donné la main pour attendre les occasions seures de redescendre 
vers vous, me donnast Ie moien de mentretenir avec vous, et vous pader 
de restat de nos Eglises, ma is puis quils attendent encores Ie premier 
convoy, je prendrai la voie du Sr Vuinauds pour adjouster cellecy a toutes 
mes precedentes, que jespere vous avoir este soigneusement rendues. Ledict 
Sr V uinauds est un de nos proselytes de liege, homme de bien, cogneu de 
longue main pour estre de la religion et celuy par lequel vous estes venu a 
cognoistre Monsr de Vostenraed ches la tante duquel estoit logé Ie povre 
deffunct Monsr des guerIj ou à cause de vous il receut durant sa vie toute 
lassistance possible. Cest pourquoy je vous supplie de faire ce que pourrés 
en sa faveur et laider au dessein que Ie menne par de la. L'Eglise saccroist 
icy merveilleusement et ma in tenant que Mr Ludovicus est arrivé pour I'Eglise 
Flamende d 'icy avec Commissions de Nosseigneurs les Etats pour luy, Mr Hotton 
et moy nous dresserons au prochain jour les memoires des choses que nous 
jugeons convenables desquels je vous jnformeray en temps et lieu affin que 
selon vostre zele et pieté vous nous presties la main pour ladvancement d un 
si bon oeuvre: Nous serions desja assemblés , sans Ie mariage du Sr Hotton 
qui se solemnise aujourdhuy a Aix. 

Force liegeois se rendent a nous , et si se faisoit quelque accomodement 
entre les partis , Le nombre en seroit beaucoup plus grand . Nous avons besoing 
d un College pour lequel je dresseray des jnstructions particulieres avec Ie 
reste de nos affaires , et pense avoir un moien den obtenir un sans que 
Nosseigneurs les Estats y facent de la despense. Cependant je tasche de trou
ver au Sr Mareschal quelque employ pour I instruction de quelques enffans 
qui sont desja icy. Ce luy est un grand deffaut que IIgnorance de la langue 

. Flamende. 
Je pense que vous ne laves cogneu que par ses tesmoignages et vous diray 

voo franchement que jay ouj Lune de ses I propositions ou jeusse desiré quelque 
chose de plus comme aussi jen esperois davantage, mais je croy que Ie temps 
et lexercise luy aideront de beaucoup, et pense de pouvoir luy faire rencontre 
a vostre recommal1datiol1 quelque condition sortable. Nosseigneurs les Estats 
ont aussi envoie icy Ie Sr dubois qui est a limbour. Je ne lay veu qu en passant, 
mais il mest advis qu il ne faudroit pas envoi er jndifferement tous ceux qui 
pourroiel1t obtenir quelque recomandation du tiers et du quart, mais choisir 
parmy un si grand nombre d 'honnests gens qui se peuvel1t rencontrer quelques 
personnes, que ron jugeroit les plus pro pres a cela. 

Nostre moiniere du voisinage, met tous les jours soubs la preche quelque 
piece contre nous: IJ nous jmporte de ne les point laisser sans responce, mais 
je suis encores jusques a present sans ma bibliotheque qui est en chemin, et 
dailleurs nous navons point icy d 'imprimerie qui nous y seroit fort necessaire, 
et qui sy establiroit dautant plus aisement que Ie papier y est bi en a meilleur 
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marché quen Hollande. Je vous supplie me donner advis si pas un des nostres, 
na fait une Apologie pour nos premiers Reformateurs Luthèr Zwingli et 
Calvin, mais notamment les deux premiers en choses personelles que les 
adversaires essaient de leur jmputer et dont ils tachent de tirer des preuves de 
leurs Escrits. Car apres la refutation dune pretendue Bienvenuë a son Ex~ 
cellence, farcie de Calomnies contre nostre religion que jay achevée, je 
travaille sur un Nouveau Catechisme des Jesuites qui est farcj des dictes 
accusations. Que si je pouvois par Ie retour de ce porteur avoir quelque chose 
qui concerne ces te matiere je vous aurois beaucoup d'obligation . 

Monsieur Luz ma fort piré toutes les fois que je vous escrirois de vous 
asseurer de son service; Je prends ordinairement sa voie, et ma dict que vous 
pourries facilement donner les vos tres a Monsr son fils , pour estre mises 
dans Ie pacquet publicq . Si mieux naimés lors que vous me voudres tant 
honorer les envoier chez Monseigneur de Turenne. 

6. Pour moy je naj encores icy aucun establissement Messeigneurs les Estats 
avoient ordonne de me faire promettre par Messieurs leurs deputés La som me 
de 900 'ti: de traittement et 200 'ti: pour mon logement, mais jay proteste de 
ne pouvoir accepter ceste condition comme deterieure a celle que je quitte ou 
iavois avec lhonneur de ma profession 1000 'U de traittement. lIs me firent 
donner 400 'U entant moings que jay emploies aux frais de mon demenagement 
et masseurent que par Ie moien dun mot de requeste que Monsr Terestain 
se chargea de presenter ils me feroient faire ma condition plus sortable cest 
dequoy je naj eu depuis nulles nouvelles . Je vous supplie tres humblement den 
parler a Monsieur Pauv et que je puisse scavoir si on veut se servir de moj 
ou non: Car si on vouloit mobliger de demander mon traittement avec une 
espece de mendicité je ne suis point homme a Ie faire . Et si bientost il ne 
plaist a ces Messieurs d 'y pourvoir je songeray a ma retraitte. Je ne suis point 
de ceux qui cerchent condition, en ayant une et pour lEglise et pour IAcademie 
tres honnorable et tres advantageuse de laquelle jay juste sujet de me 
contenter. Que si je navois moien de me soustenir d'ailleurs , je me trouve~ 
rois bien empeché avec ma famille estant depuis trois mois en ceste ville ou 
il fait asses cher vivre et ou Ion ne peut a labord se garentir de beaucoup de 
frais , sans que je voie nj pour Ie passé nj pour ladvenir ce que je doibs 
attendre. Je pensois que Ion sceut par dela la formule anciene. Cum bonis 
bene agies . Jattends de vostre affection en ceste occurence, et de vostre credit 
a lendroit de ces Messieurs une finale resolution. Je vous supplie de scavoir 
de Monsr de Vuillem sil a receu la lettre de change que je luj avois envoiée 
et luy presenter co mme aussi a Mademoiselle Rivet, et Mr Blondel et 

voo Raffelis 30) et tous ceux de vostre Cour qui me / feront la faveur de se 
souvenir de moj , mes tres humbles baisemains. Me recommandant a vos bonnes 
graces et prieres je demeure toute ma vie 

Monsieur et tres honore Pere Vostre tres humbie et tres obeissant 
et tres affectionne serviteur 

de Maestricht ce 29. Decembre 
1632 

Op het adres staat: Par amj. 
(Uniu.bibl., Leiden. - B. P. L. 297, fol. 5. 6). 

DES MARETS. 

30 ) Jean Blondel en Olivier de Rafelis warea toen de Waalsche predikanten van Den 
Haag: zie Liure Syn. , I. Table alphab. 
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5 - Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet 

21 Maart 1633. - Maresius maakt zich ongerust over het lot van zijn brieven en vertelt 
van de toename der kerken; er kan binnenkort een classis worden gevormd. De Luikenaars 
vallen de Gereformeerden lastig, weshalve de tusschenkomst der Staten-Generaal gewenscht is. 

Monsieur et tres honore Pere 
9. Je ne scay que devienent toutes mes lettres. Je serois marry queUes se 

perdissent en chemin. Je nay point mancqué de vous advertir punctuellement 
de tout ce qui sest passé en la naissance de nos Eglises: Nous avons estably 
des Pasteurs presques partout en vertu de lauthorité que Nosseigneurs les 
Estats generaux nous en ont donnés et desja nous leur en aurions rendu 
compte, nestoit que nous attendons encores responces de quelques uns comme 
entrautres du Sr Baiard de qui cy devant je vous ay addresse la lettre. Le 
Sr Mareschal est receu pour estre aSoiron, Rechen et Trepont. Nous serons 
de Ministres Francois quand celluy Bajard sera venu jusques au nombre de 
sept, suffisant destablir une dasse. Le Sr Hotton duquel je vous avois escrit 
un peu librement a quitte ses fraieurs et sest laissé ramener recognoissant 
L'jmportance de lunion: Nos Liegeois recommencent leur rigueurs , vous en 
aures veu un essay par ce que je vous ay envoié touchant Ie Sr Lion. ils ont 
passe depuis plus outre aux informations jnquisitoires contre plusieurs et 
a lemprisonnement dun povre homme par lequel il veulent effraier les au tres 
qui persistent nonobstant en la vocation du seigneur et augmentent tous les 
jours Ie nombre des croiants. Je vous supplie tres affectueusement den parler 
a Nosseigneurs les Estats. Un mot dIntercession ou de recommandation de 
leur part pour tous ces povres gens les mettroit a labry. lIs lattendent de leur 
pieté, et moy de vostre zele priant Dieu quil vous conserve longues années 
pour Ie bien de son Eglise, et demeurant du plus pur de mes affeetions. 

Monsieur et tres honore Pere 
Vostre tres humbie et tres obeissant serviteur 

DES MARETSP. 
de Maestricht ce 21 Mars 1633 

(Univ .bibl., Leiden. - B. P. L. 297, fol. 9. 10). 

6 - Mar e s i u s a a n A n dr. R i vet 

8 April 1633. - M aresius zendt aan Rivet missives voor H .H. Mog .. om deze na inzage 
door te sturen . Hij beklaagt z ich over de houding van 2 leden van den Raad van State. die 
te Maastricht alle aandacht aan de Roomschen en bijna geen belangstelling aan de Gerefor
meerden hebben geschonken, en die daar slechts zelden ter kerk kwamen . 

Monsieur et tres honore Pere. 
11. Puisque vous prenes un soing si constant des affaires Ecclesiastiques de 

deca nous nous addressons a vous, à ce quil vous plaise et presenter nos 
lettres et nostre memoire a Nosseigneurs Les Estats generaux, et leur 
representer I1mportance de laffaire pour obtenir au plustot une Dedaration 
precise pour ce qui concerne les lieux ou nous aurons dans Ie pais nos 
exercices publicqs. Si on nous refuse communion aux Tempies, et quon 
reduise larche aux courtines, et aux granges cependant qu I Idole sera adorée 
soubs de belles voutes, on fera une grande breche a la religion, et ce sera 
un jnsigne retardement au progres de I Evangile. Je vous envoie nos lettres 
toutes ouvertes affin quelles vous jnforment du fait et vous prie de prendre 
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la peine vous mesmes de les fermer. Si nosseigneurs les Estats ne proceddent 
un peu chaudement en ceste rencontre, ils fortiffieront les adversaires en 
leur Imagination que lInterest de la religion ne leur est point fort a coeur. 
et il est arrivé par malheur que deux de Messieurs du conseil dEstat venus en 
ceste ville pour les fortiffications ont peut estre sans y pens er donne creance 
a ce faux bruit. Car ils se sont donnes la peine de visiter fort soigneusement 
les Doyens, Les Moines, les Jesuites, mais ne se sont point du tout enquis 
de IEstat de nos Eglises, et en tout Ie temps quils y ont sejourné, nont este 
a mon advis que deux fois au presche. Alexandre ne voulut point voir les 
femmes de Darius de peur quelles ne lenlaçassent et quil ne devint prisonnier 
de ses propres Captives; Je voy qu'Jcy Ie rebours se prattique et que la 
religion Romaine qui devoit y estre traittée comme une Esclave, est carressee 
de ceux qui deussent Ie plus la mespriser. Je vous supplie de ramentevoir aussi 
resolution sur les chefs que nous avions commis a Messieurs de Cormont et 
de Cabrilles, et de di re un mot a Monsieur Paw de nostre entretenement. Car 
je nay encores rien touché. pardonnes moy ceste liberté et Ie donnés a vostre 
zele au bien publicq, et a la volonté que Jay de demeurer toute ma vie. 

Monsieur et tres honore Pere 
Vostre tres humbIe et tres affectionne fils et serviteur 

DES MARETS 
de Maestricht ce 8 Avril 1633 

(Univ.bibl., Leiden. - B . P. L. 297, fol. 11. 12). 

7 - Mar e s i u s a a n A n dr. R i vet 

23 April 1633. - Maresius dankt Rivet voor diens tusschenkomst bij de Staten~Generaal, 
en bepleit maatregelen ten gunste van de vervolgde Gereformeerden op Luiksch gebied, vooral 
door hun bij vestiging op het Staatsche gebied, bepaalde privileges toe te zeggen. Hij be~ 
looft zijn best te doen om Cyrus Du Moulin als collega aan Hotton te Limburg te geven. Hot~ 
ton is op het moment in een godsdienstgesprek gemengd met Hauzeur uit Luik, waaraan 
Maresius niet heeft kunnen meedoen. Hotton loopt wel wat hard van stapel. Maresius betuigt 
zijn droefh eid over het voornemen van den hertog van Bouillon om met een Roomsche in 
het huwelijk te treden; hij z it met het geval een weinig verlegen. 

Monsieur et tres honore Pere. 
13. Nous vous ayons tous une tres particuliere obligation du soing que vous prenes 

de ce qui YOUS concerne et les Eglises de deca. Elles avoient besoing ou vous 
estes dun si favorable protecteur. Jespere que nous verrons bientost les effects 
des paroles que Messieurs Vosbergue et Pau YOUS ont données puisque desja 
nous avons receu la commission de Messeigneurs les Estats pour ce qui 
concerne les Temples a la Campagne. Ce povre peuple de Liege est reduit 
aux Arennes par Ie Mandement que trouyeres icy joingt, et que Monsr nostre 
commandeur enYoye aussi de sa part a nos Maistres . Vous ne vites jamais 
un zele si ardent nj une plus grande affection a la parole de Dieu. Je YOUS 
supplie tres humblement de solliciter lIntercession promise, et de presser un 
peu la rigueur de ce Placard et les Interests, que nous y avons tous, et que 
cest la une triste recompense que nous recevons et de la liberte accordee en 
ces pais aux Liegeois et de la protection que Ie Clerge de liege obtient dessous 
nous jouissant en nos terres de plus de trois cent mille livres de rente. Que si 
on ne peut desmouyoir ces testes de houille dune si funeste resolution ne 
restent que deux expedients pour Ie soulagement de nos freres L'un que 
Nosseigneurs les Estats pour les attirer icy leur accordent par un Placard 
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particulier que1ques jmmunités comme exemption de loger gens de guerre, de 
paier les maistrises et choses pareilles, en esgard à ce quils sont bannis pour 
la religion . Car ceux qui pourroient sopposer icy a lexecution de ces privileges 
ce sont les Officiers du P . de Liege, mais ils y seroient dautant moins receva~ 
bles que ce seroit pour Ie soulagement dun grand peuple Liegeois et que 
les Ministres de leur Prince persecute contre droit et justice. Lautre quil pleut 
a S. E . faire ordonner au bailly de Herstal d'admettre et recevoir en la 
bourgeoisie dudict Lieu tous ceux qui sy voudront retirer. Cest un franc 
Espagnol qui a refusé tout a plat ceste bourgeoisie a quelques uns de ces 

voo persecutés qui mesmes ont des herita( ges?) / sur Ie lieu, combi en que Monsieur 
de Golstain nostre Commandeur luy en eust escrit en leur faveur: Il jmporte 
bien fort que S. E. Ie sache, et si Ion donnoit permis sion a ces gens de se 
l'etirer la, ou ils pourroient se conserver leur neutralité, et aux portes de liege, 
y continuer leur negoce, il sy feroit en peu de temps un grand amas de 
peuple et Ie lieu dailleurs favorablement scitué se rendroit fort considerable. 
Si S. E. ne trouve pas bon daccorder audict lieu lexercice publicq de la 
religion, ils se contenteront de Ie venir cercher a Dalem et a Maestricht 
pourveu quils y aient seureté. et eest notamment ce que je vous recommande: 
Je feray tout ce que je pourray pour mettreMr Ou Moulin Ie jeune en ces 
pais , et Ie donner pour Collegue a Mr Hotton au deffaut du Sr Bayard qui 
fiOUS a tesmoigné par ses lettres n avoir point dlnclination a ceste vocation. 
Ledict Sr Hot ton est a lheure que je vous parle engagé en une grande 
conference avec un Recollect de Liege. J'y souhaitte un bon succès, ils estoient 
avanthier sur la matiere de lInvocation des Saincts, et ces Moines qui ne 
veulent entrer en preuve de rien (triomphent?) sur des distinctions ou obscures 
ou ridicules par lesquelles ils peuvent eluder la force de nos arguments. 
Je voudrais qu 'on ne se fut point engagé si avant avec eux et sur tout en 
un Acte si solemnel. et encores ou ilz ont plus de Trompettes que nous navons 
de soldats. ledict Sr Hotton mavoit convié dy assist er mais divers respects 
w' en ont empesché. il va un peu cis te en besoigne, et a poursuivy chaudement 
ces gens affjn de les attirer au combat lequd a labord ils eussent estre bien 
aises desquiver. La damoiselle que je vous avois recommandé deubt se souvenir 
de sa condition presente. Je trouve que vostre Eglise fait beaucoup pour dIe, 
et des personnes qui vivent de la boüette des poures ne doivent pas despenser 
vingt sols par jour. sa famille ny peut rien estant reduitte a un estat fort 
miserabIe; je verray pourtant aujourdhuy ceux qui ont quelque cognoissance de 
ses affaires, affin dy donner qudque ordre. Ce sont pieces mal accordantes 
qun grand orgueil et une grande necessite . Rien ne me trouble alesgard de 
la resolution de nostre Duc pour son mariage: Cda me met inter saxum et 
sacrum et ne scay comment jauray a my conduire. Il est capable dailleurs de 

14. faire mourir la bonne mere de regret. Je m'jmagine que si je Ie voiois / paravant 
la solemnization de son mariage jaurois dasses fortes raisons pour Ie dissuader, 
dy emploier la main d 'un prestre. Qudques uns men os tent lapprehension, et 
masseurent que Ie point de la religion est resolu entr' eux, et quelle promet de se 
ranger a la siene, Ils Ie tienent disent ils de Monsr Douchamps qui a este 
admis au secret de laffaire. Au moings que cda fut, car il ne feroit tort qua 
soy mesme et lEglise de Dieu ne recevroit point un si notabie scandale. 

Conserves moy je vous supplie tousjours lhonneur de vos bonnes graces et 
ne croyes tant que je vive 

Monsieur et tres honore Pere 
de Maestricht ce 23 Avril 1633 
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Vostre tres humbie et tres obeissant serviteur 
DES MARETSP. 

Je vous supplie dassuerer Monsr. de 
WiIIem de mon tres hum bie service. 

(U niv.bibl .. Leiden. - B. P. L. 297. fol. 13, 14) . 

8 - Mar e s i u s a a n A n d r . R i v e t 

3 Mei 1633. - Maresius zendt dit schrijven door Ludovicus aan Rivet, en betuigt dezen zijn 
dank voor de toezending van gekochte en geschonken boeken. Hij is het met Rivet tegen
over Gomarus eens inzake de S abbathsk westie. Maresius heeft nog steeds geen tractement 
ontvangen. Hij dringt aan op een Collège en een drukkerij. Ludovicus heeft bij zich het ver
slag van het godsdienstgesprek te M aastricht, om het aan R.ivet te laten zien en om het in 
D en H aag te laten drukken. M aresius heeft met den hertog van Bouillon over diens huwe
lijk gesproken, en heeft nog goede hoop dat de ::aak terecht zal komen. Hij is belangstellend 
naar wat op de W aalsche synode te Kampen over Maastricht is besproken. Hij beveelt een 
rekwest van De la Tour bij R.ivet aan. 

Monsieur et tres honore Pere 
7. Jay receu les Livres que vous aves pris la peine de me faire ach ep ter et ceux 

desquels vous m'aves fait present de vostre grace , dont je vous remercie tres 
humblement, Et vous diray, pour vostre contention avec Mr. Gomarus, que 
je trouve merveiIIeusement estrange Ihumeur de ce bon homme, qui s'jrrite si 
facilement et qui pour maintenir ses pensées ne se soucie pas descrire ex 
professo allencontre de ses freres : ma is quoy Iupiter ipsum ex hoc luto finxit. 

Voicy Mr Ludovicus mon CoIIegue que ses affaires particulieres meinent en 
Hollande, et un dessein par occasion de servir aux publicques. Messeigrs les 
Estats generaux ont donné ordre pour Ie paiement des Ministres de la 
Campagne, mais non pour Ie nostre. II y a huit mois que je sers icy a mes 
despens sans avo ir rien touche. Je vous supplie tres humblement me tirer 
quelque assignatioD pour mon entretenement, et aider tant à cela qu 'au reste 
cest honneste homme de vostre secours et faveur. 

Je nay rien veu de lordre donné pour Ie College, Je vous supplie sembla
blement faire en sorte quil me soit adressé et que par ce moien nous conser
vions quelques advantages a nostre nation. 

Nous avons grand besoing d 'un Imprimeur, pour de fortes considerations 
et notamment au sujet des disputes qui no us arrivent, et des petites pieces 
qu'on pourroit faire courir parmj Ie peuple, Monsieur Ludovicus fera ce quil 
pourra pour en desbaucher queIcun, vous luy pouves beaucoup aider. Jen ay 
deux ou trois responsives a des Catechismes nouveaux publies par nos Liegeois 
qui seroient pour faire du fruict, non pour Ie merite de mon travail mais pour 
la qualité de celles que je contreditz, qui ont grande vogue parmj les adver
saires. Mon CoIIegue porte quand et soy un escrit latin que jay dressé a u 
sujet d'une conference que nous avons euë avec UD Cordelier de Louvain il Ie 
veut faire jmprimer en Latin et en Flamen je Iay prie de Ie vous faire voir , 

voo Jay fort entretenu Monseigneur sur Ie sujet que scavés : Et Ie voy fort 
resoIu , de ne rien faire en cela au prejudice de la religion. Iuy aiant parle 
aussi vigoureusement quil se pourroit desirer d 'un homme de ma condition. 
Ses responces en revienent a peu pres acelles quil vous a données, mais il 
m'en a parle sans ambiguité comme ne voulant point de femme dautre religion 
que de la siene et ferme au point de ne donner cours a ses passions plus 
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violentes que jusques aux autres, Madame sa mere en est aux larmes mais 
jespere quelle ne recevra point ce mescontentement dun si bon fils, et ches 
qui lamour terrien nestouffera jamais la crainte et lamour de Dieu Continues 
dy contribuer et par vos prieres et par vostre prudenee: 

Je croy finj Ie Synode de Campen: Je pense quon y aura pade de nous 
Je voudrois bien scavoir comment et jusques ou, affin que la dessus nous 
prenions nos Mesures, pour donner satisfaction a ces Messieurs et voir les 
expedients de l'union que je pense quils ont souhaittés et a laquelle nous nous 
trouvons fort disposes: Il vous plaira den asseurer ceux que vous verres, et 
me continuant lhonneur de vostre bienveillance me tenir tousjours pour celuy 
qui cessera plustot destre, que de nestre pas. 

Monsieur Ludovicus vous parlera dUne requeste 
pour Mr de la Tour Ministre de Dalem, je vous 
supplie dy ajder de vostre faveur / 

Monsieur et tres honore Pere 

de Maestricht ce 3 May 1633 

Vostre tres humbIe et tres affectionne serviteur 
DES MARETSP. 

Je baise tres humblement les mains a Mademoiselle 
Rivet; Ma femme vous en dit autant a tous deux 
comme vous estant tres humbIe serviante. 

Op het adres staat: Par arnj. Het zegel is goed bewaard. 

(Univ .bibl., Leiden. - B. P. L. 297, fol. 7, 8) . 

9 - Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet 

3 Aug. 1633. - Maresius deelt mee dat de gouverneur met een leger te Venlo is . Maastricht 
wordt door den vijand bedreigd . Hier woedt de pest, welke echter schijnt af te nemen. 
Maresius vermoedt dat hij, te::amen met Hotton, door de classis naar de synode van 's Bosch 
zal afgevaardigd worden. Hij hoopt dat Rivet daar ook nog ::al wezen, om de moeilijkheden 
te helpen oplossen. 

15. Monsieur et tres honore Pere, 
Nous sommes tousjours entre lEsperance et La Crainte pour Ie traitté tant 

desiré. Il y a 15 jours que Monseigneur nostre Gouverneur est sortj: il est 
a Venlo avec 10. compagnies de Cavalerie. 60 d'Infanterie conduittes par 
Mr Pinsen et 6. pieces de Canon attendant lordre de Son Exce. Lennemy 
est encores en nostre voisinage ma is nous ne Ie croions point capable de no us 
assieger. Une entreprise seroit plus aisée veu Ie grand nombre dEcclesiastiques 
quil y a en ceste ville et dEspagnolisés. Nous y avons la peste asses forte , 
mais qui semble pourtant diminuer, plusieurs en guerissants ce qui nestoit 
point au commencement, Je croy que nostre Classe nous deputera Monsieur 
Hotton et moj pour nous trouver au Synode. Je souhaitterois passionnement 
que nous vous rencontrassions encores a Bosleduc affin de sortir par les 
Lumieres de vostre sage conseil des difficultes qui sy trouveront. Je con tri
bueray tout ce que je pourray du mien pour Ie contentement de ces Messieurs, 
ne doutant point quils ne cerchent aussi les moiens de nous satisfaire. Car 
lapostille donnée a leur requeste par Nosseigneurs les Estats, ne pade point 
de sujettion a leur Synode ma is de conformité en discipline, et vous scavés 
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que cellecy peut subsister sans lautre comme il se prattique en France entre 
les Synodes Provinciaux. nous ne refuserons pourtant point la premiere pour~ 
veu quil sytrouve jour sans y rien risquer ou de lhonneur de nostre Ministere 
ou de la liberté et droit de nos Eglises. permettes moy de presenter icy a 
Mademoiselle vostre chere moietye mes tres humbles baisemains et ceux de 
ma femme. et a vous Monsieur les asseurances reiterées destre et demeurer 

Monsieur et tres honore pere 
ce 3 Aoust 1633 

Adres: Rivet te Bosleduc. 

Vostre tres humbIe et tres affectioime serviteur 
DES MARETS 

(Uni v .bibl., Leiden. - B. P. L. 297. fol. 15, 16). 

10 ~ Maresius aan Andr. Rivet 
19 Nov. 1633. - Maresius herinnert Rivet aan twee :::aken, welke hij in een vorig schrijven 

heeft bepleit. Thans heeft hij een zaak van nog meer belang, namelijk over de verdeeling der 
kerkgebouwen tusschen de Waalsche en de Nederlandsche kerk. Hij komt op voor de be
langen der Waalsche gemeente, en verzoekt Rivets steun bij H.H. Mog .. 

Monsieur et tres honore Pere 
Je vous ay escrit cy devant de deux affaires dont lune concernoit nos 

Benefices et lautre un des membres de nostre Eglise qui est prisonnier a 
Liege, et ose croire de vostre bonté, que vous naures point dedaigné den 
prendre Ie soing. En voicy une qui nous jmporte beaucoup plus et ou il 
va non seulement de la depression mais mesmes de lentiere dissipation de 
nostre trouppeau. Les Flamends (envieux?) de laccroissement de nostre 
Eglise et affin dempescher quelle ne soit plus daucune consideration par 
crainte que Messeigneurs les Estats ne luy accordassent St Jean au !ieu de 
St Hilaire qui est trop petit ont obtenu par surprise de lavoir. comme la 
seconde des deux Eglises qui devoit estre donnée par la Capitulation. La 
consequence pour nostre Eglise y est evidente. parce que sy la Flamende a 
pour soy les deux Temples ordonnés par la Capitulation, la nostre quoy qu'es~ 
tablie la premiere sera des lors censée nestre en ceste ville que par souffrance, 
et non pas par jnstitution expresse: joingt que ces Messieurs qui sattachent 
a l'exterieur s'jmagineront entreux et nous autant de difference quil y en auroit 
entre leurs deux Eglises parroissales si les obtenoient et nostre petite chappelle. 
Ils ont obtenu cest advantage de Nosseigneurs et Maistres sur deux faux 
donnés a attendre. l'un que leur Eglise croissoit tous les jours sestant multiplie 
Ie nombre de leurs communians a la derniere Cene de plus de 150. Car par 
la contagion leur Eglise est a proportion bien plus diminuee que la nostre 
et ces communians quils eurent de plus a la derniere Cene, estoient les mem~ 
bres de nostre Eglise qui se rangerent pour lors avec eux a cause que la mort 
de Mr de la Tour y empeschoit la Celebration de ce sainct sacrement, 
Lautre que St Matthieu est trop petit. Car cest Ie plus beau et Ie plus grand 
temple de la ville apres St Servais et capable de contenir encores mille 
auditeurs davantage quil ny en a en jours plus solemnels . Au reste ceste 
affaire fait icy un grand bruict Ie Magistrat a demande terme den Remonstrer 
ljmportance, Les liegeois protestent au contraire et disent (avec raison) que 
cest violer la Capitulation . Le Gouverneur a refusé de les en mettre en 
possession parce quil n'en avoit point eu de commandement, et ces gens 
crient la dessus a la rebellion, non tant en (effect?) pour Ie service de lautel 
que pou r les desniers de la fabrique que ( .. .. ) Kercke Maistres veulent 
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administrer: Je ne voy que deux moiens pour desjnteresser nostre Eglise, et 
lhonneur du publicq ou bien quon laisse Ie moustier ou il est et que nous 
serons exhortés de songer plustot d 'oster ljdolatrie du cóeur de nos combour
geois que de les priver de leurs tempies, ou bienquil nous soit ordonné de 
rendre St Hilaire et prendre St Jean pour nos excercices ordinaires a la 
charge, que les flamends y pourront aussi faire les leurs, atelles heures quils 
trouveront sans nous jncommoder, leur estre plus convenables. Cest ou tend 
Ie memoire de lautre part, vous conjurant tres affectueusement de Ie mettre 
entre les mains de quelque amj fidele qui Ie face voir et au plustot a Nosseig
neurs . Les Estats et de poursuivre que nous aions quelque sorte de satisfaction 
en cest affaire sans que nous passions pour usurpateurs (contre la foy pu
blicque) du lieu ou nous faisons nos exercices: Jattends, Monsieur, vos bons 
et accoustumés offices sur ce sujet, et priant Dieu quil vous tiene en sa saincte 
garde je demeure 

Monsieur et tres honore Pere 
Vostre tres humbie et tres affectionne serviteur 

DES MARETSP. 
A Maestricht ce 19 N ovembre 1633 . 

(Univ.bibl. , Leiden. - B. P. L. 297, fol. 17). 

11 - Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet. 
1 M aart 1634. - Maresius verzoekt Rivet de jonge hertogin van Bouillon. die in den Haag 

vertoeft met haar gemaal. in de waarheid te onderwijzen. H aar overgang naar de Gerefor
meerde kerk is het eenige redmiddel om Sedan te behouden. Hij vraagt advies hoe te 
handelen met den hertog, die dit hu welijk door een priester heeft laten inzegenen. en even
eens inzake zijn verhouding tot La Grève. Cyrus Du Mou/in is door de Classis geëxamineerd . 

Monsieur et tres honore Pere, 
Puisque vous aves maintenant nos nouveaux mariés en vostre Cour je croy 

que vous travaillerés avec dexterité et soing a rendre Madame la Duchesse 
susceptible des enseignements de la verité. Car il ny a que sa conversion qui 
puisse guerir nostre plaie, consoler lesprit de la povre mere esplorée et 
prevenir lindubitable ruine de l'Eglise de Sedan ou les Papistes triomphent 
jnsoJemment. aussi bien qu 'en ceste ville et se promettent de grands succes 
de ceste occasion. Je vous supplie tres humblement me mander quelle dispo
sition vous trouvés en son Esprit pour nostre religion et au cas quelle viene 
icy l'ordre que vous estimés que je devray tenir. 11 y a encores autre chose 
ou je serois extremement aise destre aidé de vostre advis ; Comment nous 
aurons a nous gouverner en ceste Eglise vers Monseigneur pour arvir fait 
celebrer son maria ge par un prestre. On desire avec pass ion quil aille a Sedan 
et sil ny va ses affaires s 'y ruineront entierement. Monsieur Cyrus du Moulin 
a es te examiné par nostre classe suivant La Commission de Messieurs les 
Estats et receu en charge; Jay tousjours mon espine a mes costés en Mr de 
la Greve dont nostre Eglise est fort mal ediffiée; jattendray semblablement 
vos sentiments Ja des~us; et priant Dieu quil vous tiene a sa saincte et digne 
garde je demeureray tant que je vive 

Monsieur et tres honore Pere 

Ce 1 Mars 1634. 
Het zegel is goed bewaard . 

Vostre tres humbie et tres obeissant serviteur 
DES MARETS. 

(Uni v.bibl .. Leiden. - B. P.L. 297. fol. 18) . 
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12 ~ Maresius aan Andr. Rivet 

li Juni 163-4. - Maresius verzoekt Rivets tusschenkomst bij H .H . Mog. inzake de publi~ 
catie van een vervalscht Mandement, waarvan hij als auteur wordt beschouwd. De Neder~ 
landsche predikanten staan in dezen tegenover hem, en van den gouverneur heeft hij geen 
hulp genoten. Het hof keert vanavond uit Spa terug . Maresius spreekt over de begeving van 
een beneficium van de St Servaas. Rambour is zijn gast. 

Monsieur et tres honore Pere 
19. Voicy un nouveau sujet d'jmportunité; je ne Ie vous addresse pas affin 

que vous en ai es la peine, mais affin que Monsr. Bovart s 'y emploie soubs 
vostre direction . Nos ennemis se sont pleint les premiers a Nosseigneurs les 
Estats, et crains bi en quil naient mesnagé des desadveus de nos confreres 
Flamends de qui l'envie saccroist contre nous par l'accroissement de nostre 
trouppeau. Cest un mal que je vous verse dans Ie sein et que je crois que 
vous praessentires labas; Vous verres en nostre Factum queUe est la nature 
de ceste affaire; et en tout Ie reste les pieces justificatives de nostre discours . 
Si Nosseigneurs les Estats ne nous secourent et promptement en ceste occur~ 
rence. nos Magistrats qui vont fort viste en besoigne poussés par Ie Catholicon 
pourront rendre contre nostre Escrit une condamnation jnfamante ce qui seroit 
scandaleux a I'Eglise. et facheux pour moj qui en suis creu ]' Autheur; et si 
on arreste plus longtemps nostre presse nous sommes tailler de voir les 
adversaires en faire de grands triomphes. Nostre Gouverneu r ne nous a 
point aidés en ce suj et comme il pOllvoit; de vous Monsieur et de vostre affec~ 
tion nous attendons un grand soulagement. Vous scavés ce que je vous 
ay escrit autreffois des pensées de nos voisins, je ne doute point que Mr de 
Voestenrad ne les vous ait communiquées . Mr. Ludovicus qui se decIare 
desormais mon ennemj formé sans que je laye jamais offensé. en ayant eu 

vo. quelque vent / ches I'Ambass . Camerarius en ti re contre moy des consequences 
de Criminauté voire contre toutes nos Eglises; Si dadventure vous en 
entendies pader je vous supplie de representer Ie naif de laffaire, et travailIer 
a la justification des jnnocents. Cest homme est tellement ( .... ?) spate 
quil sest offert de retourner a la Haye pour se pleindre de IEscrit contre 
lequel on procedde a ce que Ion ma dit de bonne part, au moings scaye bi en 
quil sen est pleint a nostre Gouverneur et parce que IEscouttette de Liege 
luy a dit quil y en avoit plus de 40. qui se vouloient joindre a la religion 
mais quils en ont es te destournes par la consideration de eest Escrit, discours 
que eest hom me Jesuite Espagnolise luy faisoit a dessein pour jrriter sa bile 
et Ie destacher de Ijnterest commun. il menace descrire a la Haye que nous 
destruisons plus par nos mauvaises proceddures quil ne scauroit ediffier par 
tout son travail. Je scay bien que Ie si en comparé avec Ie nostre par des per~ 
sonnes judicieuses et non praeoccupées sy trouvera de beaucoup jnferieur. 
mais cependant ces esprits violents trouvent souvent de la creance parmj 
ceux qui ne les cognoissent pas bien et surtout au prejudice de nostre nation; 
nous avons encores icy la Cour jusques a sabmedy. au moings retourne elle 
a ce soir de Spa. Nostre Caro de St. Gingolsche pensoit poursuivre Ie benefice 
de St Servais vacquant par la mort du Doyen mais Ie Prevost a change les 
temps; et a fait croire quil estoit mort dans son mois, eest a dire Ie premier 
de Juin et non Ie dernier de May. Son Ex .ce Ie Prince dOrange avoit donné 
a la vefve Bonaventure une asseurance du premier benefice vacquant pour 

20. son fils ; Quand I nostre Duchesse a fait demander cestuicy au Prevost pour 
son aulmosnier il sest excusé sur la recommandation que S.E. avoit faite 



EPISTOLARIUM MARESIANUM 447 

de la vefve Bonaventure, et quand cellecy sest presentee il luy a dit queUe 
venoit a tard , et quil en avoit pourveu son nepveu ; qui est un hom me resident 
a Bruxelles. Ce sont les sortes de gens que ces canailles vous mettront tous
jours icy si Nosseigneurs les Estats generaux ne se resolvent de refuser leurs 
Placets sans lesquels ils ne peuvent jouir de rien a ceux qui ne leur seroient 
point aggreables . Monsieur Rambour qui est mon hoste vous baise les mains 
aussi flaije de tout mon coeur, et a Mesdemoiselles Rivet et du Moulin, et vous 
demandant mille pardons de tant d'jmportunités que vous receues si souvent 
de moy je vous supplie de me croire. 

Monsieur et tres honore Pere 

Vostre tres humbIe et tres affectionne serviteur 

DES MARETS. 

Ce 14 Juin 1634. 

(Univ.bibl. , Leiden. - B. P . L. 297, fo!' 19, 20) . 

13 - Mar e s i us a a n Andr. R iv et. 

21 Juni 1634. - M aresius bericht aa n Rivet dat de pers va n Boucher weer werkt; dat de 
jonge hertogin in haar R oomsche superstitie volhardt; en dat de Luikenaars bij H .H. Mag. 
een verzoek zullen indienen om M aresius uit M aastricht te verwijderen. Niets zou hem liever 
zijn da n dit, want hij verkeert in het midden van v ijanden. 

Monsieur et tres honoré P ere, 
Jay cr eu vous devoir advertir que nostre Magistrat contrainct par levidence 

de la raison a levé ses deffences , quoy quil se dit authorisé a ces te violence 
par Monseigneur nostre Gouverneur; Je ne scay sil continuera de vouloir agir 
contre Ie Contreplacard; C est un affaire que je remets a la Prudence de 
vostre conduitte persuadé que vous Ie mesnagerés en sorte quil ny aille point 
de nostre jnterest, et que les Pres tres de L'jdole qui ont fait jntervenir Ie 
nom du P . de liege dans leurs Passions, ne puissent a labrj djcelluy triompher 
de nostre honneur; cependant cest asses que nostre presse roulle, et que Ie 
Catholicon rougit de honte de lavoir voulu empescher; Il nest pas croiable 
jusques ou sen accroist lorgueil en ceste ville, et si vous consideries ljmage 
de ma condition, vous auries compassion de moy, aiant a vivre parmj des 
gens qui ont oublié Ie langa ge de Canaan, et qui se laissent assieger de 
Capucins et de Jesuites ; Je ne voy pas quj) faille rien espérer de nostre nou
velle Duchesse qui sopiniastre en ses superstitions a un point qui ne se peut 
exprimer, mais il faut beaucoup craindre de la froideur des autres qui par 
la complaisance, vont par dela ljndifference: Dieu vueille y pouvoir par sa 
saincte providence et prevenir les maux que nous prevoions devoir suivre 
ceste alliance heteroclite; Joubliay dernierement de vous envoier les jnforma
tions judiciaires faites au pays de Limbourg contre la fable du Monstre; au cas 
quil en soit besoing et que laffaire prene un plus long traict il sera tousjours 
aisé de les avoir : On masseure que Ceux de Liege veulent faire une grande 
jnstance vers Nosseigneurs les Estats pour mesloigner d 'icy; Ce seroit au 
fonds Ie plus grand plaisir quils me scauroient faire , en me tirant d 'une station 
si espineuse ou je nay pour moj que Ie zele et la verité ayant et dehors et 
dedans tant de combats a seustenir; Pardonnes moj Monsieur ce fascheux 
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entretien et me continuant la faveur de vostre bienveillance. souvenes vous 
tousjours de moj en vos prieres. et me croies tres asseurement 

Monsieur et tres honore Pere 

Ce. 21 Juin 1634. 

Vostre tres humbie et tres obeissant serviteur 
DES MARETSP. 

(Univ.bibl .. Leiden. - B. P . L. 297. fo!' 21). 

14 ~ Maresius aan Andr. Rivet 

14 Oct. 1634. - Maresius raadt de komst van een neef van Rivet. die medicus is, naar 
Maastricht af; misschien dat deze het beter in Limburg kan probeeren. M et de eerste ge
legenheid hoopt hij Rivet een exemplaar van zijn "Monachomachia" te zenden. Hij geeft be
richten omtrent den staat van zaken in het Luiksche gebied en in Duitschland. T e Maastricht 
vreest men voor een beleg in het volgende voorjaar. De kerken in het gebied van Limburg 
en Outremeuse hebben veel geleden. De la Grève begeert te Maastricht volledig predikant 
te worden; Maresius en zijn kerkeraad hebben hiertegen bezwaar. D e hertogin is vanmorgen 
op reis gegaan; zij volhardt in het pausdom . Maresius weerspreekt de klachten. welke de 
rector d er Jesuieten over hem aan den prins heeft gericht. 

22. Monsieur et tres honore Pere. 
Parce gue je vous croy maintenant retourné a la maison je me sens obligé 

de respondre punctuellement acelles gue Mr de Goistein ma rendu de vostre 
part. Je vous diray doncgues pour ce gui concerne Mr vostre nepveu gue 
jen ay parlé a Monseigneur Ie Ouc pour voir sil y auroit moien de mesnager 
pour luy et Mr Oeshayes guelgue entretenement ordinaire. il ne croit pas 
quon Ie peut obtenir de Messieurs les Estats et fait scrupule de Ie demander 
pour de jeunes Medeeins; Vous estes sur les lieux pour pressen tir ce gui 
se pourroit obtenir. Car sans entretenement publieg il nj a rien a faire: La 
ville ne donne que cent florins de ceste monnoie par an au Sr des Hayes. 
et nos Magistrats au lieu de luy en donner deux cents gui est Ie traittement 
ordinaire de leur medecin, en haine de la Religion et pour secourir disent 
ils les moines et nonna ins qui ne veulent pas confier leur santé nj Ie secret 
de leurs maladies a un Resformé, en ont appellé un autre de Sittart, avec 
qui ils traittent maintenant, et nous sommes en l'attente de ce quils auront 
resolu. Du costé de nostre milice je ne voy pas que Ion puisse beaucoup 
esperer; vous cognoisses lhumeur ordinaire des Capitaines plus enclins a prendre 
qua donner. Que si neantmoings vous juges a propos de faire tenter Ie gué 
par Monsr vostre nepveu, et Ie conseilles de venir icy essaier quel credit 
il y pourroit obtenir, je ly serviray comme si cestoit mon propre frere . Songés 
cependant un peu si peut estre il ne seroit pas mieux a Limbourg, tant pour 
la ville gue pour Ie plat pais, ou il pourroit prattiquer dautant plus aisement 
que les Bourgeois de Limbourg sont soubs contribution, et neutres , et la il 
ni en a point du tout; Je neusse point mancqué de vous envoier un exemplaire 
de ma Monachomachie pour en avoir vostre censure et jugement si nos char~ 
tiers de Bosleduc eussent encores eu la liberté daller et venir, ce sera pour 
la premiere occasion Oieu aidant; Pour lestat publieg, il est asses passabie; 
si ce nestoit que no~s navons plus la liberté de la Riviere. Les Liegeois gui 

voo esperoient nostre perte, ressentent desormais lIncommodité de leur nouveau 
voisinage. lis ont eu une petite guerre contre Ie Comte de Mansfeld / que leur 
Prince leur envoioit pour les chastier du refus quils ont fait a luy et a ses 
Ministres de bailler argent: il sest retiré au Luxembourg . Le Ouc de Neu~ 
bourg passa avant hier icy pour LAllemagne ou les choses vont mal. Ie 
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mesme jour entrerent neuf compagnies de renfort que Monseigneur nostre 
Gouverneur estoit allé recevoir pres de Ruremonde; Si nos Compagnies 
estoient complettes, nostre ville ressembleroit mieux un camp qune garnison. 
Nostre bourgeoisie se retire peu a peu sur lapprehension dun siege pour 
1(> printemps et les bruits qui courent que Ie Cardinal infant vient et que 
la Cavalerie ennemie doit se loger cest hyver autour de nous. Vous scaures 
aussi bien que nous que Monsieur frere du Roy sest desrobbe de Bruxelles 
et y a laissé beaucoup estonnement et de larrnes. Nos Eglises ont extraordi~ 
nairement souffert; Limbourg pert Mr Hotton et appelle mr Dubois, en 
sa place; Hodimont pert aussi Mr LeSecq son Ministre qu'aix appelIe; Dalem 
est occupé par lennemi et Ie Sr de la Greve nous tombe icy sur les bras, y 
estant plus a destruction qua ediffication; 11 a presenté requeste a Messieurs 
les Estats au desceu de l'Eglise pour obtenir icy son establissement absolu. 
Si on l'ordonne je prevoy la dissipation de nostre petit trouppeau parce que 
toutes les fois qu'il presche ne se trouve presques personne au tempIe; Je 
voy Messieurs nos Anciens resolus de vous en escrire en corps, pour vous 
prier de faire en sorte, que sur la requeste quil presente il soit renvoié a 
la Classe pour luy estre pourveu de quelque autre Eglise sur Ie plat pais 
nj en devant avoir qu 'un en cellecy. Vous pourries un peu recognoistre quelles 
sont les jnclinations de Mr de Vosbergue en ce sujet parce que cest a luy 
que Mr de la Greve saddresse par Ie moien de Mr Panhuyse. pour moj je 
ne men veux point mesier; parce que sj je me considere moy mesme il me 
sera a soulagement. voire mesrnes, a honneur si je me voulois donner 
ceste vanité; mais je vous diray franchement que jaimerois mieux avoir plus de 
peine et que lEglise fut davantage edifiee et dautant plus que depuis nostre 
mariage, Ie zele n'augmente point et est on bi en aise de prendre occasion pour 
cause; Je me resjouis bien fort de ce que vous aves mesnagé pour Mr Ie 

23. Faucheur; cest I une bonne acquisition que Ie pais a faite; Nostre Dame est 
partie ce matin pour aller voir monsieur son frere; Ce sera ce dit on un voiage 
de quinze jours Ol! 3 semaines. Nous la tenons grosse; Elle sopiniastre extreme~ 
ment dans Ie Papisme et ne voy gueres d' apparenee d' esperer plustot que 
plaindre; Je ne mestonne pas que Ie Recteur des Jesuites d' icy ne vous ait point 
veu pour conferer de religion, eest un esprit adroit pour la conversation du 
monde mais ignorant en choses de la foj; Aussi ne m'estonne je point, de ce 
quil m'ait calomnie pres de S .E. Car Ie DiabIe ne scauroit mieux faire son 
mestier que soubs la robbe d'un Jesuite. Chacun qui me cognoit me scait es~ 
loigné de violence; et je peux dire que ma ferveur na este que glace en com~ 
paraison de la fureur des siens: Et quant a ce que je ne les saluë point, je ne 
croy pas estre obligé de commencer Ie compliment avec eux; et jamais ils ne 
mont salué nj regardé que de travers depuis que je suis en ceste ville, et des 
un an devant mes observations publiées soubs leur nom, dequoy je me justife~ 
ray ailleurs Je me reeommande a vos sainctes prieres et bonnes graces demeu~ 
rant et a Mademoiselle Rivet 

Monsieur et tres honore Pere 
Vostre tres humbIe et tres obeissant serviteur 

DES MARETSP. 
A Maestricht ce 14 Octobre 1634 

(Univ .bibL Leiden. - B. P . L. 297, fol. 22, 23). 

15 ~ Maresius aan Andr. Rivet 
13 Dec. 1634. - Maresius richt z ich, in verband met loopende geruchten dat Maastricht en 

Maresius 29 
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Limburg aan Frankrijk zullen verkocht worden, tot Rivet en zendt hem eenige artikelen toe, 
welke eventueel bij het aangaan van dien verkoop zouden kunnen dienen om de instand
houding der Gereformeerde kerken te bevorderen. 3] ) Hij zendt eenige exemplaren van zijn 
" Monachomachia" en van zijn "La chandelle mise sous Ie boisseau" voor Rivet en voor andere 
vrienden. De hertogin heeft een afkeer van Maresius. De rector der Jesuieten gaat op reis 
naar Den Haag. 

Monsieur et tres honore Pere 
24 . Un bruict court icy si constant de la vent de Maestricht et Limbourg au 

Roy par Messieurs les Estats Generaux que personne nen veut douter: Or 
QUoy que je nen aye nulle asseurance, et que je ne doute point qu'en ce cas 
Nosdits Seigneurs auroient soing de la subsistence des Eglises de Dieu qui 
commencent de s'y recueillir sous son authorité, si aije creu vous devoir 
envoier les articles cy joingts, affin que vous passies loei! dessus, et qu' en 
cas que vous apprenies q 'un tel traitte se face , il vous plaise de mesnager 
par vostre prudence qu 'on les y face passer: Vous qui scavés lestat de nos 
Eglises en France scaures asses faire comprendre la juste necessité de ces 
conditions desquelles je pense que les Ministres de S .M. ne sesloigniront pas 
nestant question que de 18000'R , et a faute de cest entretien il nj auroit pas 
une seule Eglise en ces quartiers capable de subsister: Jugés de combien de 
pensées je me trouve agité en ceste conjuncture, et obliges moy tant que de 
my departir vos bons advis. Ce qui m'en donne plus de creance cest que 
Monseigneur qui sembloit devoir partir des la semaine passée par Ie moings 
de voiage que jamais; combien quil ait envoie un coffre par Mr Callouard 
lieutenant Colon el, qui vous rendra aussi un pacquet a uquel un autre petit 
est joingt pour Mr Fagel ConseilIer qui est mon cousin a qui je vous supplie 
de lenvoier par vostre homme dans lautre qui est pour vous, il y a 7 exem~ 
plaires de Mon dernier livre que je vous prie de faire relier et distribuer 
les six en mon nom a Messieurs de Vosbergue, Randvik, d 'Arnhem, Paw, de 
Willem et Huygens secretaire de S.E. et garder la septiesme pour vous. 
Mr Trouillard ma promis de vous rendre de ma part si tost que Monseigneur 
ira la les frais desdites relieures, et aussi de vous delivrer 3 au tres exemplaires 
de mon livre latin quil a mis dans Ie coffre de Monseigneur dont vous me 

voo feres la faveur d'en envoier deus a Messieurs de Vosberghe et de Vuillem, 
gardant Ie 3 . pour lamour de amj / vous suppliant tres affectueusement me 
departir vos Jugements et censures de ces deux pieces, Ia derniere tend a 
ma justification des choses qu'on ma attribué, il y a eu quelque chose en 
les preliminaires que nostre Madame ma point trouvé a son goust, mais pour 
ala passee Je voy quelle a de laversion contre moy, sans autre sujet que 
pourceque je suis icy en achoppement aux Moines qui l'assiegent. Certes ma 
station est extremement espineuse; et jay grand besoing que Dieu mj soustient 
par la vertu de son Esprit. Avec Mr de Callouard partit pour la Haye nostre 
Recteur des Jesuites, cest un esprit dangereux, et dont on se doit bien garder. 
Je me recommande a vous sainctes prieres et bonnes graces demeurant 

Monsieur 

Ce 13. decembre 1634. 

Vostre tres humbIe et tres affectionné Serviteur 
DES MARETS. 

(Univ .bibl. Leiden. - B . P . L. 297, fo!' 24). 

31) D eze Conditions necessaires a la subsistenee et liberté des Eglises Reformées d e 
Maestricht et au pays de Limbourg en cas de vente ou engagement desdits lieux a S . M . Tres 
chretiene heb ik niet overgenomen; ze komen op de aangehaalde plaats voor op fa!, 25-27. 
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16 - Maresius aan Andr. Rivet 

31 Jan. 1635. - Maresius bericht aan Rivet dat de gouverneur denzelfden dag zal terug
keeren; hij verblijdt zich over het onderhoud dat Rivet met dezen heeft gehad. Hij vraagt of 
Rivet niets afweet van het doel dat de rector der lesuieten met zijn reis had. Hij geeft Rivet 
eenige aanwijzingen voor wat deze in de voorrede zijner "Jesuita vapulans" zou kunnen op
nemen; en licht hem in over de "Chronologie" van Gualter. Hij zendt Rivet een extract toe 
uit een preek over Psalm J 10 : 6, 2 jaar geleden door hem gehouden, waarin hij over den 
dood van Gustaaf Adolf had gesproken. Maresius licht hem in over wat er ten aanzien van 
D e la Grève door den kerkeraad is gedaan, en hij verdedigt zich tegen de bezwaren van de 
Nederlandsche predikanten in dezen. Hij zegt dat Ludovicus een vijand is van den vrede. 
H et ware goed, indien de Fransche en de Nederlandsche kerkeraad meer als een eenheid 
optraden. Maresius gevoelt zich in een netelige positie. 

28 . Monsieur et tres honore Pere. 
Aujourdhuy arrivera Monseigneur nostre Gouverneur: On vous a voulu 

faire esperer que Mrs Les Commissaires viendroient quant et luy. Je me 
resjouis bien fort du succes de vostre entretien, et prie dieu de tout mon coeur 
que ceste bonne semence demeure au sien. Le voiage de Zutphen a donné 
l'alarme a Sedan et la resolution d 'en faire un autre icy; mais je crains bi en 
qu 'on y mette obstacle du cos te de Bruxelles quand il faudra avoir un 
Passeport, et les contemplatifs estiment que la visite de Xaintron en une saison 
si rude et malgré les conseils dun chacun se soit faite entrautres pour cda. 
Vous ne me dites ri en de nostre Recteur Jesuite; naves vous peu descouvrir 
Ie but de son voiage? Jestime fort convenabie vostre dessein pour lInscription 
du Jesuita vapulans, et vous supplie que la Preface soit ferme et pathetique, 
ou vous representies si vous plaist, et si Ie juges convenir, principalement 
ces deux choses, I Quds sont les artifices de ces gens qui en particulier font 
les accomodatifs en la pluspart des articles que nous leur debattons affin 
d 'enlacer les Esprits, et en publicq ne rdaschent rien de tout a quils exigent 
des consciences. Car cest par ceste ansse qu 'on essaie de Ie perdre. 2 . Combi en 
il jmporte a ceux que Dieu a honores de sa saincte cognoissance et mis en 
eminente dignité de tesmoigner du zele et de la fervence en la vraie religion 
tant pour conveincre les adversaires qui nous reprochent nostre froideur et 
jndifference, que pour lEdiffication publicque; veu que ces Mrs preuvent tout 
a bon compte, et les carresses et les compliments pour des consentements et 
des approbations. Ces choses bi en representées auroient un grand poids 
a cause de la creance que vous aves, et sans doute seroit prises de vostre 
part beau coup mieux que si elles venoient d'ailleurs. Sj en luy dediant vostre 
J esuita Vapulans, vous luy faisiés avoir en mesme temps vos Controverses 
Francoises, ce luy pourroit estre une obligation a les lire et a y proffitter. La 
Chronologie dont on vous a parIé cest celle de GauItier, que vous scaves nestre 
qu'un ramas djniures et de Calomnies . Il y a longtemps que je medite de 
r attaquer et que jay des materiaux pour cela es quattre ou cinq premiers siecles , 

v oo mais je ne scay sil en vaudroit / la peine. Il seroit aisé en les douze verites 
pretenduës de siecle en siecle d'opposer aux authorités qu'il produit trois 
tesmoignages pour un de chaque escrivain sacré et de contredire si puisam~ 
ment ses allegations quil ne leur resteroit plus de force. Mais je ne pense 
pas quil se fallut arrester a Ie suivre pied a pied en son Rapport ridicule 
des vieilles heresies avec nous: J ay joingt icy r extrait du sermon dont on 
vous aparIe, ayant eu ce bonheur davoir escrit tous ceux que je faisois il y 
a deux ans sur Ie Psal. 110. Javais lors pour mon texte Ie 6. verset, et vous 
verres que mes paroles nont peu estre tirées au sens qu 'on leur a voulu d~nner 
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que par une aversion preconcuë contre moy. Consideres je vous prie la misere 
de ma condition en ce que mes plus jnnocentes paroles sont criminalisé 
cependant que les Ministres de l'Idole qui jettent feu et flamme contre 
nous sont bienveignes et carressés . Ce quon a adjousté de lespouvant quavoient 
pris les bourgeois de ceste ville au sujet de mon sermon a esté pour faire 
la saulce. Au moings vous peux je protester en bonne conscienee que eest 
de quoy je nay jamais ouy pad er nj que ces mienes paroles aient este mal 
prises de personne et vous estes celuy . qui depuis deux ans quelles ont este 
proferées men a dit les premieres nouvelles. Que si alors on sen estoit offencé 
que ne men advertissoit on affin que je peusse m'interpreter en publicq, veu 
qu' en ce temps la mesmes on me traittoit asses privement pour me Ie dire, 
puisque mestant arrivé de deplorer en peu de paroles la mort du Roy de 
Su ede on me sceut bien dire que j'avois eu tort de pad er si avantageusement 
et honnorablement dun hom me qui estoit ennemj mortel de nostre religion et 
de nos Eglises? Quand on veut prendre de la gauche ce qui se donne de la 
droitte il nj a rien qui n 'ait son contresens. Loué soit Dieu cependant de ce 
que par sa grace on ne trouve rien pis a me reprocher; Pries Ie pour moy quil 
me vueille donner la force et la prudenee requise en ces grandes difficultes 
et accomplir sa vertu en mes faiblesses. Pour ce qui est de Messieurs nos 
Flamends sj je scavois de quoy ils se sont pleints a vous j'essaierois de men 
justifier. Tout ce quils ont bIas me au sujet de Mr de la Greve eest qu 'on 
sestoit enquis des principaus chefs de famille sils desiroient bi en lavoir pour 

29. Ministre ordinaire et absolu partageant la charge avec moy. Ceste / enqueste 
se fit par ordre du Consistoire seul. (moy naiant point voulu m'y trouver, 
affin de me tenir neutre) sur ce que ledict Sr de la Greve se formoit en son 
dessein. et n 'en vouloit rien relascher. Ajants sc eu que Mrs les Flamends 
se rendoient ses protecteurs et vouloient escrire a Nosseigneurs les Estats 
allencontre de nostre Eglise, nous voulusmes les jnformer de ce qui s ' estoit 
passé et leur representer la justice du proceddé tenu en ceste affaire. A 
peine eusmes nous achevé de pader et de leur monstrer l' Acte du premier 
establissement de M. de la Greve duquel Mrs. les anciens pretendoient quil 
ne pouvoit point obtenir d'amplification que du consentemen t de toute lEglise, 
que Ie Sr Ludovicus qui est extraordinairement cholere commenca une 
rigoureuse eens ure, nous taxant plusieurs fois de sedition, et puis en mon 
particulier me prenant a partie, et me qualiffiant turbulent et seditieux. Nous 
parasmes de Patience et sortismes tout honteux dune si grande extravagance. 
Nous eussions poussé la chose jusques au bout si nous neussions regarde au 
scandale qui naistroit de ceste division. Ce haut Allemand est furieux parfois 
ennemj d 'union et de paix et qui ne souhaitte que la ruine entiere de nostre 
Eglise. Vous nous obligeries extremement si vous les pouvies disposer par vos 
lettres a entretenir avec no us meilleure correspondance que par Ie passé. Sils 
avoient la charité et Ie zele de Dieu par coeur, nous ne ferions eux et nous 
q'une Eglise pour travailler d'une mesme espaule en loeuvre du Seigneur, 
et ils considereroient que ce nest pas nostre langue mais lEvangile que no us 
voulons advancer. Sil se pouvoit mesnager labas quentre les Instructions 
de Mrs nos Commissaires en cas quils ne soient point encores partis, il y eut 
un article qui concernast I'union de nos Eglises et ordre aux deux de faire 
un Consistoire commun ou ordinaire ou du moings extraordinaire par la con~ 
vocation de tous les deux une fois Ie mois , selon que mes mes la disipline 
nous y oblige, ce seroit peut estre Ie moien de rendre la verité plus efficacieuse 
par nostre ministere, et de faire cesser la jalousie des nations qui ne deut pas 
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entrer au sanctuaire: Si nous estions unis il y auroit parmj nous meilleure 
discipline, et Ie corps en seroit beaucoup plus considerable. Representes vous 
Monsieur quel1es sont mes angoisses en ces te espineuse condition; ou jay une 

voo cour qui pade Asdodien / et qui pointille sur tout, un col1egue jncapable et 
malaffectionné et qui est en achoppement au publicq, des confreres f1amends, 
ennemis de ma nation, jaloux de ma personne et qui ont plus de soing de 
diminuer nostre trouppeau que de destruire Ie mensonge, un synode esloigne 
ou je ne me peux jamais trouver, et qui ne peut ne cognoissant rien de nostre 
Estat nous apporter grand secours, des compagnons sur Ie plat pays qui se 
considerants francs du coste des ennemis se sont resolus de donner la dasse 
a chacune de leurs Eglises a son tour, et par consequent de nous en fordorre, 
parce qu' en tant de prise nous ny pouvons al1er, de sorte quil me faut tout 
seul soustenir ce grand faix: Je vous remercie tres humblement du soing que 
vous aves voulu prendre de mes Livres, et si en autre sujet vous me juges 
capable de vous servir je prendray de gloire d'y faire paroistre que je suis 
et asseurement et veritablement 

30. 

Nous baisons tres humblement les ma ins a 
Mademoisel1e Rivet et a Mademoisel1e du 
Moulin, 

Ce dernier Janvier 1635. 

Monsieur 
Vostre tres humbIe et tres obeissant serviteur 

DES MARETSP. 

Mad.lle de Schelandre vous baise les mains 
et vous remercie bi en fort de la peine que 
vous avez prise. 32 ) 

Bijlage bij dezen brief : 

Extraiet dun sermon fait il y a pres de deux ans 
en lEg!. de Maestricht sur Ie 6. verset du Ps. 110. 

Et affin de no us marquer jusques ou doivent al1er les Jugements du Seigneur 
IEsprit de Dieu adjouste en nostre texte quil remplira tout de corps morts 
ct quiZ froisseras Le Chef qui domine sur un grand pais. Tout se remplira 
de corps morts en la vengeance du Seigr. parce que ses ennemis tomberont 
soubs sa ma in comme les espies soubs la faucille du moissonneur. Afin que 
ton pied disoit David Psal. 68 voire la langue de tes chiens senfondre dans 
Ie sang de tes ennemis , voire de chacun d 'iceux . Et eest ce que veut dire ce 
grand banquet appreste aux oiseaux des Cieux et aux animaux de La terre 
auquel iJs sont solemnel1ement conviés et par Ie prophete Ezechiel et par 
lapostre St Jean en leurs revelations. Le chef mesme qui domine sur un grand 
pais ne sen pourra point garentir. Car il ni a point de teste entre les hommes 
qui puisse faire teste a Dieu, et l'estenduë de leur domination ne les exempte 
pas de la Jurisdiction du souverain. Certainement disoit David Ps. 68. Dieu 
transpercera Ie chef de ses ennemis et Ie sommet de la peruque de celuy qui 
chemine en ses vices. Mais qui est ce chef me dires vous qui domine sur un 
grand pais? Entendes Ie Mrs Freres en genéral de toute hautesse qui sesleve 
contre Dieu comme pa de I'Apostre St Paul en chap. 10 de la 2 aux Corinth. 

32) Zie over personen van dezen naam: G . Cohen, E criv. franç., T abIe. 
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Mais appliques Ie en particulier au prince de ce monde qui est IEsprit qui 
obtient un empire si grand dessus les mortels et qui opere accord tant efficace 
es enffans de rebellion: car la semence de la femme luy devoit briser la teste 
comme il est dit Genes. 3. et LApostre pour nous en renouveller la promesse 
nous asseure Rom . 16 que Ie dieu de paix brisera en bref satan dessous nos 
pieds . Appliques Ie a !Empire Romain qui ayant obtenu une si grande domi~ 
nation dans LUnivers s 'y est enjuré du sang des Martyrs et a este pour 
cela mesmes praecipité en ruine. Appliques Ie derechef a L ' Antechrist qui 
veut estendre les ailes de son empire jusques au bout du monde, et qui se 
vante dune domination absoluë dessus Lunivers jusques a dis pos er des cou~ 
ronnes , deposer les Rois et dispenser leurs sujets du serment de fidelité . 
Car Ie tem ps de sa ruine sapproche, et Oieu jettera finalement et la Beste et 
Ie Faux Prophete dans lestang ardent de feu et de soulphre ou Ie ver ne meurt 
point et ou Ie feu ne s 'esteint point. 0 quand estre que Oieu viendra desploier 
ses Jugements des sus ces te Babylon Mystique et que Ie Oagon quelle adore 
tombera de son lieu et se romp ra les ma ins et Ie col! 0 quand est ce que 
nous crierons qu' elle est cheute, que nous luy rendions en son sein Ie double 
de ce quelle nous a fait et que Oieu par les Anges de sa vengeance remplira 
5es rues de corps morts et teindra ses rivieres de son sang , que Ion a veu si 
souvent estre empourprees du nostre! Ce nest point a nous de nous enquerir 
des temps etc . Act . 1. Les ressorts de ses conseils secrets ameneront finalement 
léquille de son juste jugement a son point. Sil tarde attends~le, car encores 
tant soit peu de temps et celuy qui doit venir viendra et ne tardera point, 
Il ne differe ses J ugements dessus les pecheurs quaffin de les convier a 
repentanee: Que sils vienent a mespriser sa patience et sa longue attente, ils 
s 'amassent ire pour Ie jour de lire et de la declaration de son juste Jugement 
comme St Paulle tesmoigne Rom . 2. Pecheur sa justice vient a pas de tortuë 
ma is elle porte Ie foudre, et les canons qui marchent plus pesamment sont 
ceux qui tonnent plus horriblement et qui font les plus grandes bresches. 

(Uni v. bibl. Leiden - B. P. L. 297, fol. 28- 30). 

17 ~ Maresius aan Andr. Rivet 

2 Mei 1635. - Maresius maakt zich ongerust over het uitblij ven van eenig antwoord van 
Rivet . Hij verlangt zijn advies over de afho uding van den hertog(?) van het Avondmaal 
en over de weigering van een paspoort aa n prinses E lisabeth om naar Holland te reizen 
om als meter op te treden bij de aanstaande geboorte {Ja n haar kleinkind. 

Monsieur et tres honore Pere. 
Je suis fort es tonné de n 'avoir eu aucunes de vos nouvelles depuis que 

Monseigneur nostre Ouc est arrivé eh es vous: Je vous escrivis des Ie lendemain 
de son depart, et vous addressois toute ouverte une lettre a Mr . de Nets 
que vous aures peut estre juge a propos de supprimer n 'en ayant eu non 
plus aucune responce. Oepuis je vous ay escrit une seconde fois et vous 
addressay un pacquet qu 'on mavoit prié de vous Ie tenir de Sedan. Jesperois 
que ceux que Monseigneur a renvoié de son train mapporteroient quelques 
lettres de vostre part par lesquelles je serois rendu plus sc avant de ce qui 
s'est passé la bas pour m'aider cy apres à me conduire au reste; mais jay 
esté frustré de mon attente: Je vous supplie tres humblement de m'en jnstruire 
au plustost tant pour ce qui concerne l'abstention de la Saincte Cene et queUes 
excuses on vous aura données , que pour ce qui reg arde Ie refus du Passeport 
pour lequel un trompette est encores partj ce matin pour essaier de lever 
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Ie cas de conscience qu'on a allegué affin de ne Ie point donner. Car je voy 
qu'on en a fort parlé a la Haye, puis que la personne jnteressée declare que 
Madame la Princesse a fort soustenu son partj: Je ne scay ce que je doibs 
croire de ceste jntrigue, bien vous dirai- je asseurement que Ie Passeport n'a 
point este refusé sans l'entremise de nos moines et sur tout du Recteur qui 
alors estoit allé à Bruxelles: ren ay des jndications certaines que je ne veux 
pas toutes commettre à ce papier; mais bien que Ie bruict estoit constant 
avant ce refus parmj nostre bourgeoisie papiste et mes mes a Liege que si la 
grand 'mere ne venoit pas ce1uy qui doit venir seroit baptisé more Romano. 
Nostre secretaire semble nous enlever la craincte par lasseurance que Leurs 
Ex. ces en auroient accepté la presentation. Le temps nous rendra sages de 
tout: Mais derechef je vous prie m' advertir punctuellement de ce qui s' est 
dit ou fait de vostre science par de la en ce sujet parce que j'y ai un grand 
jnterest pour former mes conseils et desseins de ladvenir, Dieu vueille que 
Ie voiage de France soit tellement glorieux aux hommes quil serve aussi a 
ladvancement de sa gloire pour leque1 je Ie prie de vous conserver encores 
Iongues années demeurant 

Monsieur et tres honore Pere 

Ce 2 May 1635 . 

Vostre tres obeissant et tres hum bIe serviteur 
DES MARETSP. 

(Uni v.bibl. , Leiden. - B. P. L 297. fol. 31) . 

18 - Maresius aan Andr. R iv et. 
8 Sept. 1635. - M al'esius antwoordt. op een schrijven van M ad e D u Moulin. aan Rivet; 

hij dringt er bij hem op aan. dat de R aad van State maatregelen neme opdat de twee gevangen 
monniken te M aastricht vastgehouden worden; men zal op deze manier een pand hebben 
tegenover Cyrus D u M oulin. die te N amen door den vijand is gevangen genomen. Madem . 
De S chelandre is dit met M aresius eens. Berchet wordt door M aresius voor predikant te 
Limburg niet geschikt geacht; D e la Grève zou daar beter passen. Laat R ivet Van W eede. 
een der commissarissen voor Maastricht, hierover raadplegen. De hertog van Bouillon blijft 
een weifelende houding innemen. 

Monsieur et tres honore frere . 
33 . Cellecy servira si vous plaist pour responce acelIe que jay receu de 

Mademoiselle du Moulin, la suppliant de mexcuser si pour ne charger Ie 
pacquet de lettres jnutiles je ne me donne point Ihonneur de luy escrire: 
Nos moines sont tousjours icy prisonniers, Lun Carme et lautre Dominicain; 
ils avoient offert d 'abord mille Horins chacun, mais maintenant ils veulent 
paier de leur begace et disent que ce premier offre fait a la campagne na 
esté que pour se garen tir de la mort: Nous craignons que Ie Catholicon fort 
puissant icy par la gynaecocratie ne leur face obtenir leur liberté; encores 
que Monseigneur nostre Duc a dit que lun deux tiendroit pour nostre 
prisonnier et lautre pour un Capitaine qui a este pris ou il ny avoit point 
de quartier; En attendant que vous facies sonner par de la les grosses 
cloches. je me suis addressé au chef de la partie qui les apris. pour Ie prier 
de ne convenir avec eux d 'aucune rançon qu'en traittant parmj que Ie nostre 
serait renvoié franc et quitte , et luy ai promis si ce1a s 'executoit, que la partie 
aurait cent risdalles de recognoissance: Par ce moien je retarde a tout Ie 
moings leur relaxation, et si la chose reussissoit se10n mon projet je trouverois 
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que nous en serions quittes a bon compte: Nappuyes pas si fort sur la justice 
que vous ne vous premunissies de la force: La Motterie aime d 'argent n'est 
pas homme a relascher celuy quil tient a caution nj a Ie remettre pour sa 
justification en un lieu neutre; Aussi a il respondu a celuy que Caldenbourg 
y avoit envoie que laffaire estoit au conseil d Estat de Bruxelles et quil luy en 
signiffieroit la resolution quand dIe seroit venue. Je croy que larticle des 
lettres en chiffre ne se veriffieroit jamais, mais tousjours couste il. Que nostre 
prisonnier est entré dans Namur sans en demander permission et jnsinuer 
sa principale qualité au Gouverneur, Quil a fait ce quil a peu pour y cel er 
et dissimuIer sa condition de Ministre, Que son Passeport luy donnoit Ie 
tiltre de Bourgeois de limbourg, combi en quil ait recogneu nen avo ir jamais 
fait Ie serment, Qu'en aiant eu premierement un qui Ie qualiffioit Ministre 
il Ie renvoia de Spa, pour obtenir cestuicy ou ces te qualité fut teuë ce que 
je vous represente, Monsieur, affin que vous voiés , qun ordre de Nosseigneurs 
du Conseil d Estat a Monseigneur nostre Duc pour retenir les deux moines 
de question jusque a 1'eslargissement de nostre amj est entierement necessaire. 

vo, Mademoisèlle de Schelandre estime aussi bien que moy que cest la plus 
seure voie, et craint que les allees et venuës continuelles des moines ches eux 
ne prevale contre nostre souhait: Nayant eu rien a escrire elle sen est rapportée 
a moy, et vous baise les mains a tous: Pour Ie Sr Berchet 33) que m'aves recom~ 
mandé je ne voy pas grand jour a 1'aider; veu que Limbourg veut un Ministre, 
qui presche en deux langues: Si on y appelloit Monsr de la Greve qui en est 
bien capable, et lequel aussi na point icy du tout de condition asseurée, ce 
seroit un autre fait; mais encores crains~je que Messrs les Estats ne voudroient 
pas faire icy la despense dun second Ministre en nostre langue puis que pour 
cela la requeste de mondict Sr de la Greve est jusques icy demeurée penduë 
au crocq: Si vous voies Monsr van Weede 1'un de nos Commissaires vous 
pourres mieux prejuger ce que cest affaire pourra devenir: Je nay point de 
nouvelles a vous dire sinon que nous avons offert a qui vous scaves dadvancer 
de quelques semaines Ie terme de nostre commission affin qu'il en peut estre par 
avant que de sen aller a son nouveau commandement; mais il ne la point du 
tout voulu et a respondu amphibologiquement, et en termes qui peuvent estre 
pris par deux ansses: 11 s'ira sans doute devant la fin du mois , et ainsy 
continuera son abstention: Jay aussi parlé d 'Initiation de lenffant, mais on ma 
paié de la grandmère, comme si Ion attendoit ses resolutions: cest adire au 
fonds, que tout cda sen va comme nous avons tousjours craint, si Dieu ne 
previent Ie mal par sa puissante main: Je l' en supplie de tout mon coeur et de 
vous combler de ses sainctes graces demeurant 

Monsieur 
Avec vostre permission Mesdemoiselles 

Rivet et du Moulin trouveront icy nos tres 
humbles baisemains et les asseurances de 
mon service. 

Ce 8 . 7bre 1635. 

Vostre tres humbIe serviteur 
DES MARETSP. 

(Univ.bibl. Leiden. - B. P . L. 297, fol. 33, 34). 

33) Bedoeld zal zijn Pierre Berchet, die later Maresius' opvolger te Maastricht is ge~ 

worden; verg . Livre Syn., I, Table a phab .. 
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19 ~ Maresius aan Andr. Rivet 

12 Sept. 1635. - Maresius geeft Rivet bericht omtrent het verhandelde inzake de bevrijding 
van Cyrus Du MOlzlin uit diens gevangenschap te Namen. Maresius meent dat men den 
hertog van Bouillon, door hem in de plaats van den overleden graaf van Stirum te stellen, 
misschien voor de Gereformeerde religie zou kunnen behouden. 

Monsieur et tres honore frere 
Jay rendu vos lettres a Monseigneur de qui javois desja deputé la subsis~ 

tence de nos prisonniers jusques a autre ordre. 11 ma pro mis de plus descrire 
a Namur pour avoir les jnformations faites contre Ie nostre et sa deposition 
signée de sa main affinque nous voions plus c1air en son affaire. Mais un 
bruict qui court par un de nos trompettes qui dit Ie tenir de la bouche de 
Mr de la Motterie, me met en allarme, quil auroit arreste sa rançon a 2000 
risdalles; si cela estoit il nj auroit plus grand remede. Dieu vueille m'ouvrir 
les moiens de Ie servir conjoinctement avec Mr de Calouart qui sy emploie 
avec grand soing. 

Nous scavons icy la mort de Mr Le Comte de Stirom; vous ne doutes 
point que celuy dont je vous escrivois par mes dernieres ne reterise sa place 
et ne la doive obtenir. La providence de Dieu fait naistre apparement ce sujet 
pour Ie retenir en la profession de la verite, a quoy pourroient aider les 
puissances superieures sils ne luy conferoient cest dignité essentielle en lEstat 
qu'en tirant quelque declaration mi ambiguë de ses sentiments pour la pieté: 
Cest un sujet qui peut !.'!stre d 'extremement maine ou vous estes: Song es y 
et faites moy la faveur de me croire 

Monsieur 

12. 7bre 1635 
(Uni v.bibl. Leiden. - B. P. L. 297, fol. 32). 

Vostre tres humbie serviteur 
DES MARETS. 

20 ~ Mar e s i u s a a n A n d r . R i vet 
6 act. 1635. - Maresill s deelt mede omtrent Cyrus Du Moulin geen nader nieuws te 

hebben, en dat de hertog van BOllillon den avond te voren is vertrokken zonder met de 
deputaten der beide kerkeraden. naar zijn belofte, gesproken te hebben. Maresius heeft meer 
dan eens aangeboden om zijn kind te doopen, maar het is thans gebleken dat dit reeds door 
een priester is gebeurd, twee of drie dagen na de geboorte. L ater zal Maresius Rivet nader 
inlichten; maar de hertog moet als ver/oren worden beschou wd. Hij vraagt Rivet, of deze 
soms een weerlegging kent van de " Parenese" van Barcloy, waarop de hertog zich tot zijn 
rechtvaardiging heeft beroepen. 

Monsieur et tres honore frere 
35. Je nay ri en depuis mes praecedentes qui ne me confirme leslargissement 

de nostre prisonnier duquel cependant je nay jusques a present nulles nouvel~ 
les : Ie Docteur Heers, me vint hier voir, et m'asseura de sa liberté, et quil Ie 
scavoit de bonne part: Nostre Gouverneur partit d'icy hier au soir, au mesme 
jour quil avoit promis aux Plamends et a nous d' en convoquer quelques uns des 
deux langues pour souvrir des raisons quil avoit de quitter nostre communion 
et recevoir sur ses scrupules lesc1aircissement quon luy offroit; mais on ne 
doit point tenir ce quon a promis aux heretiques: Je vous feray voir en peu de 
temps Ie detail de tout ce qui s'est passé de cest affaire, affin que vous en 
soies mieux jnformé: Juges seulement par cest eschantillon de toute la piece: 
Quand la Duchesse fut en travail je fis (dire) au Duc qui estoit pres d 'elle 
que sitost que lenffant seroit né pour prevenir les scrupules de Madame je 
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m'offrois a Ie baptiser; cestoit au sujet de ce qui sestoit passé a la Haie pour 
Mr desloges , Et affin que cela ne leur servit point de praetexte pour Ie faire 
baptiser par un prestre; sa response fut quil m 'en remercioit, quil esperoit quil 
ny auroit point de danger a craindre pour 1 enffant que Dieu leur donneroit, 
quil avoit prié son Excellence pour en estre Ie parrein, et quil auroient tout 
loisir pour deliberer du jour de son baptesme: Depuis ce temps la on donna 
lenffant a la grand 'mere, on la convia de venir a Maestricht , on feignoit 
un grand marrissement de ce queUe nestoit point venuë, on attendoit quelle 
se choisit un compere; bref on tesmoignoit publicquement navoir autre pensée 
que de Ie faire baptiser en la Religion reformee. 

voo Sur tout travailloit on pour entretenir la bonne femme en ceste esperanee, 
et sur divers es jnstances quelle en faisoit On luy tesmoignoit davoir a coeur 
une si saincte action cestoient les termes de leurs lettres , et sexcusoit on pour 
Ie delay sur leur commune jndisposition: M'arriva a moj mesmes d 'en faire 
quelque jnstance sur Ie bruit qui couroit que Madame sen alloit a Boucxmer 
et quelle y meneroit lenffant; il me respondit quil en avoit escrit a Madame 
sa mere et quil attendoit son ordre. eest ordre vient, et sur ladvis que jen 
ay et qu 'on sattendoit que du moings avant son depart il sacquitteroit de 
sa parole, je luy offre derechef de me porter a ceste action en tel lieu et a 
tel jour extraordinaire quil voudroit; sa responce fut que de vray il y estoit 
maintenant resolu ; quil y avoit eu divers obstacles, Madame sa mere ayant 
desire au commencement quil prit pour parreins Messeigneurs les Estats, 
mais quil luy avoit fait trouver bon de prendre plustot Mr de Turenne son 
frere pource que S.E. estoit brouillee avec Messrs les Estats , que cela se feroit 
doncques a la fin de la semaine en laquelle il me parloit ou au commencement 
de la suivante: Le lendemain ceste femme commencea un autre discours , 
queUe trouvoit fort estranger que sa belle mere se meslast de cela, quon ne 
lavoit priée destre marreine que pour Ie nom, quelle estoit la mere de lenffant 
et que lautre nen estoit que la grand mere, quon luy laissast Ie soing de telle 
chose, quelle empescheroit bien que rien se fit de ce quon pretendoit, et quon 
ne doutast point queIle fit jamais rien nj en ce sujet nj en autre contre la 
volonte de son mary: Et cependant actuellement, apres tous ces mensonges, 
il couste que lenffant à esté baptisé par un prestre 2 ou 3 jours apres 

36. sa naissance: / et se dit maintenant quelle ne va a Sedan que pour y 
trouver un nom: Faut que les charmes soient bien puissants qui ravalent un 
esprit si heroique a tant de desguisements honteux : Je vous advertis de ceste 
piece affin que par eIle on juge de toutes les autres: Il dissimulera encores 
asseurement que lenfant soit baptisé, ma is pI ... sur ma parole et que ça este 
de son consentement et par un prestre: Je ne vous dis rien de tout Ie reste: 
dont je vous jnformeray plus au long ei apres: tant y a que eest un homme 
entierement perdu: Dieu vueille avoir pitié de 1 Eglise de Sedan, et vous com~ 
bIer de ces sainctes graces, et vous conserver longues années pour lediffication 
publicque: Joubliais a vous dire quil pro duit pour tout jnventaire de ses raisons , 
la Parenese de Barcloyaux sectaires, et vous supplie de me donner advis 
si ces te piece na point esté refutée par aucun des nostres; et en cas quil s 'y 
trouvast quelque responce me faire la faveur de me l' envoier; souvenés vous 
de moy en vos sainctes prieres et me croies 

Monsieur 

6 Octobre 1635 . 
( U niv. bibl. Leiden . - B . P. L. 297. fo!. 35, 36). 

Vostre tres humbIe serviteur 
DES MARETS. 
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21 - Maresius aan Andr. Rivet 

3 Nov. 1635. - Maresius is bedroefd over de verstrooiing der kerken in het land van 
Limburg. D e vijand heeft die stad ingenomen. Hij heeft brieven uit S edan ontvangen. waar 
men de komst der kleine prinses verwachtte. H et losgeld voor C yrus O u Moulin is betaald. 
Hij waarschuwt R ivet tegen zekeren Benevent. die in de Geref. kerk communiceert en tegelijk 
geen mis der Jesuieten overslaat. 

Monsieur et tres honore frere . 
Je vous escris Ie coeur en amertume et les larmes aux yeux pour la dissi

pation de nos povres Eglises au pais de Limbourg. Car la ville fut emportée 
avant hier. et hier Ie Chasteau capitula; on dit que les ennemis vienent a nous: 
Undique pontus : Au moings q'un bon traitté de paix ou de trefve no us tirast 
dicy: Hier je receus lettres de Sedan Ol!! ron attendoit du mesme jour qu'on 
m'escrit la petite princesse du lieu qui y apportera de bien funestes nouvelles: 
Je ne doute pas que Mr du Moulin ne soit partj de Namur quant et dIe: 
car sa rançon est paiée: Je vous prie vous donner garde de Benevent de qui 
no us apprenons avec certitude qu'au mesme temps quil communioit avec 
nous la derniere fois , et je pense au mesme jour il ne manquoit pas une seule 
Messe des Jesuites et se confessoit et communioit avec eux : Se peut il une 
plus grande jmpiété? aussi fait il plus que demj profession d 'atheisme: il 
s 'accommode facilement a toute religion, puis quil nen a point: On Ie dit 
domestique a present de Monsieur Ie Ouc de Buillon parce quil na peu 
obtenir la compagnie quil poursuivoit, si cda est habebunt similes labra 
lactucas et jen fai un mariage avec la Oeschamps . J'apprends quelque chose 
dun long entretien que vous aves eu avec Ie Maistre: ma is je vous supplie 
de m'en faire part et vous ressouvenir de moy en vos sainctes prieres , et 
de me croire 

Monsieur et tres honoré frere 

3 Novembre 1635 

Vostre tres humbIe et tres affectionné serviteur 
DES MARETS 

(Univ .bibl.. Leiden. - B. P. L. 297. fo!' 37) . 

22 - Mar e s i u s a a n 0 e V i g n e 

? 34). _ Maresius richt :.ich tot zekeren D e V igne met het ver:.oek om indien =ich in 
het pakket voor M adame uit S edan brieven voor hem bevinden. deze hem ten spoedigst~ 
toe te zenden. D e brieven. welke hij reeds ontving. bevatten weinig nieuws. H et bericht dat 
M adame De V aux in haar ::iekte door de predikers van Torc y tot afval naar Rome is ge
bracht. geeft hem aanleiding om met de transsubstantieleer den spot te drijven. D e vriend
schap van De V igne wordr door Madame D e Vaux als een stil::wijgende goedkeuring be
schou wd. weshalve Maresius er bij hem op aandringt aan deze vriendschap een einde te 
maken . 

Monsieur 
130. Voicy Ie pacquet de Sedan que je receus hier a deux heures apres midy a u 

34 ) Deze brief is ongedateerd, maar moet door Ma resius te Maastricht geschreven zijn. 
Hij is dus te dateeren tusschen Oct. 1632 en begin 1636. E en nadere dateering wo rdt be
moeilijkt door de omstandigheid dat De Vigne, aan wien de brief is gericht . voor mij een 
onbekende bleef. Mocht onder Madame, van wie in het begin van den brief sprake is, 
p rihses E lisabeth te verstaan zijn, dan zou dit schrijven tijdens haar verblijf in Den Haag. 
dat tot N ov. 1632 heeft geduurd, te stellen zijn. 
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mesme equippage que Ie trouverés; 11 y en avoit un second a moj dans lequel 
je trouvay ces te autre lettre pour Monseigr et Mr de Naves ma baillé Ie reste: 
Je vous supplie tres humblement sil y en avoit quelcune pO\lr moy soubs 
lenveloppe de Madame de me la renvoier au plustost: jen attends de 
MI Trouillart qui me sont de quelque jmportance: Mes nouvelles ne' me 
dis ent que-ce que les prescheurs de Torcy publient, et la mala die a lextremité 
de la bonne Madame de Vaux, ou lont mise les lettres de sa conversion qui 
peut estre na point trouvé meilleur moien de conduire ceste siene tante au 
cercueil pour en avoir la succession que de s'abandonner au service de lIdoIe: 
Elle luy a mandé d 'avoir receu maintenant Ie corps et Ie sang de I.c. en 
realité au lieu qu'en nostre communion on ne luy donnoit que du pa in et du 
vin. Je ne scay quel goust elle a trouvé en ceste nouvelle viande, ma is il faut 
quelle ait Ie pallais plus sub til que lesprit pour trouver a manger et a boire 
et mesmes de la chair et du sang, en un morceau de paste si sec et si tenue 
que celuy quelle a receu : Et oies que fut veritable ce que Rome enseigne du 
prodige de la Transsubstantiation, encores ceste proselyte de Babel ne 
pourroit elle s 'asseurer d 'avoir mangé Ie corps naturel du fils de Dieu en 
communiant a la Romaine; parce que Ie Mystere dependant de l'Intention 
du consacrant et de plusieurs autres circonstances, elle ne peut avoir au cu ne 
asseurance que la consecration ait esté faite en l'hostie qu 'on luy à fait 
avaler: 11 estoit juste qu' en quittant la communion des saincts elle prit celle 
des / chevaux qui ont eu a Tirlemont ce disent les Espagnoles ce mesme 
Privilege de la manducation orale du Corps de Christ dont elle se gloriffie 
aujourdhuy; J'espere quelle en viendra jusques a la devotion de lasne dont 
parlent les fables Romaines qui adora lhostie en une chappelle de cire que 
des abeilles luy avoient basties . MiserabIe creature qui quitte la maniere de 
communier en son jntegrité et en la forme que Ie Sauveur la jnstituée pour 
une communion mutilée ou on ne luy donne que la moietyé du sacrement, et 
en icelle des Chimaeres pour des realités, des concomitances pour Ie calice 
de vie des accidents sans substance pour une solide nourriture et un Dieu 
fait par des hommes qui ne se scauroit remuer nj deffendre des chiens et des 
souris. Ainsy merite destre trompeé celle que prend l'ombre pour Ie corps 
et les happelourdes de vostre soufflèuse (qui a fait une autre sorte de banque
route a la Dame de St. Georges) pour de bons diamants; Ie mensonge jmitant 
Ie brillant de la verité mais nen ayant point la solidité nj Ie prix. Quelle 
mette hardiment sa croix et sa croiance nouvelle en mesme rang ; J'aurois 
grand sujet de me pleindre delle a elle mesme si elle en valoit la peine, puis 
quelle a eu Ie front de m'attribuer la coulpe de sa revolte, comme si je n'avois 
peu ou n 'avois point voulu lesclaircir de ses doubtes; Quelle reproduise Ie 
dernier escrit que je luy ai donné sur lequel j'apprens quelle fonde Ie gros 
de ses pleintes, et elle y fera voir sa condamnation. Juges en sur la coppie 
que je vous envoie, aiant garde de bonheur la minutte par devers moj : Mais 
il estoit bi en mal-aise de redresser un esprit obstiné a sa perte; et qui avoit 
bien plus de complaisance pour Ie monde que de zele pour son salut: Et certes 
je me fusse bien empesché de luy bailler cest escrit si jeusse cogneu son 
hypocrisie; car des lors nonobstant / tant de serments et de protestations au 
contraire elle nous avoit desja quitté et par une nouvelle sorte de Martyre, 
ne Ie pouvant souffrir de plus meschante main que la siene elle sestoit brusleé 
Ie pied pour ne plus communier avec nous; Jamais ne se vid un changement 
plus extravagant, puisque lors quelle sy est premierement resolue elle n 'aprou
voit en ri en la religion reformee, et en rien napprouvoit la Romaine; Au lieu que 
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l'Instruction en mieux si elle avoit a la recevoir, devoit praecedder Ie dessein 
de son changement elle a commence par Ie resoudre apres quoy elle s'est 
procuree l'jnstruction des Catechistes hispano loyolites qui ont trouve de la 
besoigne fort aisée et a leur goust; car pour pouvoir estre convertj par eux 
il faut desja Ie vouloir estre: il luy en est arrivé comme à celles qui se laissent 
volontairement forcer; car elle na point crie au secours ni fait aucune resis~ 
tance; On dit quelle a fonde son premier dessein sur une revelation; ma is 
elle ne luy venoit pas de si haut que Ie troisieme ciel. Je ne scay si on luy 
aurait joué la farce de Boniface a Coelestin; ou si elle seroit desja asses cerche 
pour pader avec Mere Therese : Tousjours y a il en cest Elixir plus de lu ne 
que de soleil ; Elle doit regretter de ne plus vivre au temps des anciens orades: 
car ayant l'ame si bien disposée pour recevoir les revelations extraordinaires, 
comme une nuée aride qui recoit les couleurs de l'arc en cie!, qui ne sont 
qu 'Imaginaires, ApolIon Pythien lauroit choisie pour les mysteres de la 
Gastrimargie et pour luy communiquer les sienes. Ne me peut rester aucune 
pitie pour elle, voiant qu'il luy reste si peu d'honneur et de conscience. Car 
elle a cerchè les faveurs de la ture par des proceddures I bien mal seantes a 
un coeur honneste et assis en bon lieu; La bienveillance quelle a voulu se 
conciliera non seulement par la perte de son salut, mais aussi par des profanies, 
calomnies , trahisons et faux rapports , contre des personnes qui valent mieux 
quelles et que nous descouvrons de toutes parts ne sera pas de longue durée. 
Celle de qui elle veut gagner Ie coeur laura bientost en desda in quand elle 
aura recogneu la malice du sien; Loué soit Dieu cependant que son burin 
a trouvé Ie cuivre trop ferme pour y pouvoir n'en graver: Les Esprits sublimes 
comme la supreme reg ion de l'air ne sont point susceptibles des impressions 
meteoriques a quoy tendent les vapeurs et exhalaisons de ces ames si ram~ 
pantes et si basses: Elle deut rougir de honte toutes les fois quelle se represente 
les fourbes les mensonges et les dissimulations par ou elle est entrée, comme 
par une porte convenabIe, en la profession du mensonge: Si! l'jnterest de son 
salut l'eust conduit et quelle eust esté persuadée en sa conscience de la verité 
du Papisme, il ne falloit pas cercher de si grands des tours nj que la 
comoedie se jouast a tant de personnages: sa compagne damoiselle vertueuse 
et de probité cogneue a eu bien du regret d' en avoir esté, craignant a bon 
droit une maladie reelle pour en avoir simulé une feinte en ceste farce: Certes 
Ie chemin Ie plus droit devoit estre Ie plus court; Je me represente une fille 
nouvellement desbauchée qui pour les premieres fois quelle frequente des 
lieux mal honnestes rougit en secret, et se cache tant aux autres qu'a soy 
mesmes, mais en fin elle efface tous les vestiges de la pudeur et se gloriffie 
en son peché: Depuis que jay sceu quelle avoit eu l'impudente complaisance 
au plus espaix de son hypocrisie que de dire en la pres en ce d'une grande 
Princesse qui accusoit nostre religion d' enseigner que I.C. estoit mort enragé 
et desesperé, que lavoit ouy prescher a Mr Rambour, je la tiens sans religion 
et capable de tous les crimes quj I peuvent tomber en celles de son sexe. On 
tient quelle veut porter Ie cordon de St Francois: Au lieu de Ie lier sur son 
ventre, aussi bi en estre un caneçon trop foible pour refrener la convoitise, elle 
feroit beaucoup mieux de se Ie mettre au col. pour apres avoir commis la mesme 
faute que Judas en contrefaire la poenitence: Vous pardonneres a ma douleur 
si nonobstant les fami!iarites que vous avés avec elle , je vous en pade si 
librement: Ceste miserabIe vous deubt estre a aussi grand contrecoeur que 
vous aves à coeur la vraie religion, dont elle a si proditoirement apostaté: 
car elle prend la continuation de vos privautes pour une approbation tacite 
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de son crime et mesprisée de tout Ie monde pour sa perfide legiereté elle fut 
restée sans asyle si elle n 'en eust trouvé ches vous tant à este grande vostre 
bonté et Mr de Bonment: Je masseure pourtant que quand vous voudres 
sacrifier aux graces souveraines vous choisires dautres autels que les siens; 
l'Indignation que jay conceue contre un proceddé si sauvage et scandale 
que Ie publicq en recoit me fait allonger mes pleintes ou de la de ce que 
javois projetté. Dieu vueille resveiller les reliques de sa conscience cautherisée, 
vous conserver de ceste contagion et de toute autre et me donner de pouvoir 
faire paroistre gue je suis en toute syncerité etc. 

Er boven staat: Coppie d 'une lettre escrite par Ie Sr des Marets au Sr de Vig nc. 

(Univ. bibl., Leiden. - Copie; B. P . L. 297; fo!' 130-132). 

23 - Mar e s i u s a a n 0 e V i 9 n e 

? as) . _ Maresius beklaagt er zich over, dat D e Vigne zijn vorigen brief in wIjderen 
kring heeft bekendgemaakt. Mocht men van plan zijn dien brief te laten drukken, dan wil 
Maresius de uitgave er van op zich nemen en er verklarende noten aan toevoegen. 

Monsieur, 
132 vo. J appren que mes praecedentes ou je vous ouvrois familierement et en amj 

mes pleintes touchant l'Apostate de ches vous, y en font naistre de grandes 
allencontre de moj ; Je pensois que cela deubt demeurer entre nous deux: mon 
dessein nayant esté que de vous faire part de ma douleur jrritée par diverses 
choses que jay sceues depuis vostre depart, et de vous animer selon la reigle 
de l' Apostre et mon devoir a vous separer de la familiarité et affection dune 
personne qui sest ainsy scandaleusement separée de nous . Aussi vous escrivoj
je comme a un homme de lettres, et que je tiens a la vraye religion, obligé 
que vous y estes non seulement par les reigles de vostre education, ma is aussi 
par Ie respect de vostre naissance puisque né dun pere qui a esté en lautre et 
en lanostre ce que vous scaves. Neantmoings puisque vous avés trouvé bon de 
divulguer ma lettre, il me faut praesupposer que ce que je vous ay dit je lay 
dit a tous; sans que je me puisse persuader quelle contiene ri en contraire a la 
verité; Ce seroit un grand cas que telles fautes en ces pais sauthorisassent 
él tel degré que ceux de ma condition fussent obligés de s 'en taire et quon 
exerciast la rigueur de l'Inquisition contre un entretien damis: Jaime mieux 
qu'on se pleigne que jay parle librement et avec juste douleur d 'une personne 
qui a deseré nostre communion, que si ron m'accusoit davoir connivé a sa 
revolte: Au moings ne pourra estre mon crime estimé si grand que celuy 
des Jesuites, Cordeliers et au tres Prestres de ceste ville qui ont fait sauver 
les Espagmlls: Il n'y a que les esprits de la moienne reg ion qui se puissent 
offencer de ce que je vous ay dit et je nestime pas que les puissances souve-

133. ra in es y prenent part. Aussi ne pourroient elles metre I mes lettres en parallelle 
avec celles que des Capucins et autres moines leur ont autrefois escrites pour 
leur faire craindre Ie poison de la part de leurs plus proches, et les convier a 
faire de leur Estat une boucherie par l'extirpation des nostres telle qu 'Esther 
la procura des ennemis de son peuple sans prononcer pour ma justification. 
On dit pourtant qu 'on veut faire jmprimer ma lettre Je ne vous demande 
en ceste occurrence autre faveur sinon que la charge men soit donnée. ren 
procureray l'edition de bonne foy, et tascheray de I'Illustrer de Notes et 

35) Zie noot 34 bij brief nr 22. 
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Commentaires asses clairs pour faire cognoistre la verité au publicq et de 
quels prodigieux artifices et sa inets mensonges se servent nos adversaires. 
Jattendray la dessus un mot de responce et priant Dieu qu'il vous continue 
ses sainctes graces je demeureray. 

( Uni v.bib/., Leiden. - Copie; B. P. L. 297, fol. 132 vo, 133). 

24 ~ Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet 

6 Jan. 1636. - M aresius erkent dat hij in de voorrede van zijn "S a/us R efo rmatorum 
asserta" niet overal even gelukkig is geweest, en geeft van d ie voorrede een nad ere ver
klaring. Nog steeds hoopt M aresius dat de hertog van Bouillon voor de kerk te behouden 
zal z ijn. M isschien dat Prins Frederik Hendrik niet alleen bij zijn neef zijn invloed ten goede 
kan aanwenden, maar ook diens gemalin kan bewerken. Maresius waarschuwt tegen den 
rector der ]esuieten, die in D en Haag vertoeft. Hij heeft gehoord van een tegengesehri[e 
tegen zijn " Monaehomachia", doch heeft dit nog niet gezien . 

Monsieur et tres honore Pere 
38. Je ne scaurois asses dignement vous remereier de tant de soing et de peine 

que vous vous estes donné et en general pour nostre Eglise et specialement 
de ce qui me concernoit. Pour ce qui est de ma preface jy ay moymesmes 
Ie premier remarqué les deffauts que mes amis y observent: Mais sachant 
bi en que je ne pourrois obtenir davantage que la lecture de mon epistre jay 
creu y devoir au long representer la verité des choses que je scay seules 
capables desbranier I'Esprit de celuy a qui je pade. Ce que jy aj mis des 
heretiques à este pour faire cognoistre à ceIIe qui a en si grande aversion 
ces gens la jusques ou vont les maximes de ses Docteurs, affin queIIe en peut 
prendre quelque goust ayant estimé que cestoit Ie lieu de rendre Ie change 
à ceux qui mavoient calomnié comme a fait Ie Jesuite, et d 'opposer eest 
eschantillon de propositions effroyables au fait des Magistrats et Princes 
é1 ce que no us jmpose Lautheur du livre intitulé Les Principaux Points 
deffendus contre les quattre M inistres de Charenton, vous scaves qui eest, 
et que je scavois bi en estre I'entretien Ie plus ordinaire du cabinet. Les louanges 
que i'y aj adjoustées buttoient a m'Insinuer et arracher au lecteur la pensée 
que jen eusse quelqune de sinistre touchant celuy a qui je park aussi estre 
la musique a laqueIIe les grands se delectent Ie plus: II est vray que Madame 
a feint de croire que je voulois mettre du divorce entreux mais je luy ai fait 
dessein, queIIe ma tesmoigné eIIe mesme en estre satisfaite: Monseigneur 
mayant Ie premier servj d 'Apologiste, ce qui fait que je mestonne qu 'il vous 
ait tesmoigné du desgout de mon procedé. Considerés en queIIe perplexité je 
suis et si je ne devois pas donner au moings ce tesmoignage publicq de navoir 
point mancqué au devoir de ma conscienee pour prevenir un mal dont les 
Ennemis de la verité et entrautres Ie Recteur de nos Jesuites triomphent desja. 
Car voiant que mes sermons nestoient plus aggreables qu 'autant que je ne 
traittois pas la Controverse, que tout ce que jen disois estoit syndiqué 

v o, publicquement. / Que les sautereIIes de I'abysme estoient admises dans les 
plus secrets entretiens de la Religion, et qu' en toutes compagnies on padoit 
hautement en faveur du mensonge, et tesmoignoit en des sentiments contraires 
aux nostres. et que jestois Ie se ui auquel on ne vouloit point s 'ouvrir daucun 
scrupule, Que des predications nocturnes de Capucins se mesnageoient ou I'on 
se trouvoit, Que les predicateurs apres estoient solemneIIement congratulés, 
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remerciés de l'Ediffication qu 'ils avoient donnee, jnstruits mesmes de ce 
qu'ils pouvoient encores adjouster en faveur de leur cause, Que Ie Recteur que 
vous aves la bas, en pleine barque faisoit remarquer que deux fois consecutives 
on navoit point communié a la Ste Cene, et jnsinuoit qu'on ne Ie feroit non 
plus a la troisieme et quentre cj et la fin de la grossesse se verroit autre 
changement que pouvoisje moings que prendre loccasion de ceste dedication 
pour dire ce qu 'on ne vouloit pas me demander, et arracher entant que je Ie 
pourrois aux adversaires les esperances qu'ils se donnent, et qu 'ils fomentent 
par des actions et des propos trop faciles , quoy quau fonds jnnocentes? Bref 
Monsieur je tiens Ie loup par les oreilles et mes angoisses et sollicitudes sur 
ce sujet ne se peuvent exprimer. Dieu vueille que Ie voiage de Gueldre ne 
soit point une piece. Jespere que ce Prince ayant perdu et icy et ches vous 
loccasion de la Communion laura reconverti a Arnhem, et que Ie dementj 
en demeurera au Recteur, et aux gens de bien la consolation d 'un tesmoignage 
si solemnel de Perseverance en la verite. Au reste ne se peut pas voir une 
jmposture plus J esuitique que celle de ce Pharisien touchant mon sermon. Je 
parlois et cestoit mon texte, du Transport des os du Joseph et dis quentre les 
autres raisons pour lesquelles Ie patriarche lavoit ainsy ordonné cestoit pour 
n'avoir nulle communion avec les Egyptiens Idolatres et que s'il en avoit fait 
transporter ses os nous en devions arracher nos pensées et nos affections. 

Des jeunes complaisants atheistes et qui ne se trouvent es sainctes assem~ 
blées que pour reprendre et non pour appendre, gloserent mes paroles comme 
si jeusse voulu desbaucher Ie Mary de toute societé avec sa femme, et depuis 
on a voulu faire passer leur glose pour mon texte: Certes jaurois a quitter 
ma charge, si sur tout en un lieu comme cesluicy je ne devois pas arracher 
les hommes trop portés a ljndifference de religion, de la Communion avec 
les Idolatres, qui ne s ' entend comme vous scaves que jn sacris aussi bien et 
plus rigidement que les Papistes ne souffrent pas aux leurs den avoir avec 
les heretiques. Q 'on parlay a celuy qui y avoit Ie principal jnterest et qui 
avoit es te auditeur de mes paroles, et luy fis voir mes jntentions avoir 
tousjours eté si esloignées de traduire en publicq une chose frite et a laquelle 
il ny avoit plus de remede, qu'en diverses occasions que je luy cottay je 
mestois abstenu de certaines circonstances qu'on eust peu tirer a de telles 
censures, En effect, et je Ie vous reitere, ce Jesuite est une peste dangereuse, 
et une Harpye qui infecte de son haleine ceux qui la laissent approcher trop 
pres: Je vous remercie tres humhlement de ce que vous aves travaillé a ma 
justification vers S . E. mais ne pourroit on pas l'engager dextrement de parler 
au nepveu non seulement de sa perseverance dont les adversaires nous parlent 
faire douter, mais aussi pour Ie convier a travailler de bonne sorte a l'Jnstruc~ 
tion de ces te Dame, qui toutes les fois queUe soustient sa creance sauthorise 
du tesmoignage et du J ugement du Mary? Il faut remettre les evenements a 
Dieu qui scait tirer la lumiere des tenebres. Madlle de Schelandre vous baise 
les mains et ne scait si vous aures receu les sienes ; elle vous escrivoit au sujet 
de son nepveu, et vous prioit comme elle fait encores au cas qu'il fut retrouvé 
de vouloir mesnager son pardon de Madame la Princesse. Je suis extremement 
aisé que vous ai es pris Ie Jesuite Petra sancta a tache. Cest un escrivain 
jmpudent, et Ie publicq vous aura une grande obligation; On meparle d'une 
lesponce faite a ma Monachomachia par un Minjme ma is je ne lay peu 
encores voir: Nostre Eglise ne manquera point a vous remercier de la peine 
que / vous aves eue en une chose qui la concernoit si fort ; Et pour moy apres 
vous donner si souvent tant d'jmportunités ne me reste qua meramentenoir a 
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vos sainctes prieres . et vous asseurer que personne au monde nest ta nt que moy. 

Monsieur 
Vostre tres humbie et tres obeissant serviteur 

DES MARETSP. 
Ce 6. Janvier 1636. 

(Univ.bibl., Leiden. - B. P. L. 297, fo!' 38. 39) . 

25 - Mar e s i u s a a n den W a a I s c hen 
Kerkeraad van 'sBosch 

6 Fp.br. 1636. - Maresius bericht aan den kerkeraad dat hij de roeping naar 's Hertogen
bosch wenscht op te volgen. De kerkeraad van Maastricht laat hem noode trekken. Men 
zal de authorisatie van H.H. Mog. nog moeten verzoeken . Maresius hoopt zoo spoedig 
mogelijk te komen. 

Messieurs et tres honores freres. 
40 . Je reçois a grand honneur celles qu 'il Vous a pleu de m'escrire, me recog

noissant au dessous des louanges que Vous m'y donnes, et me sentant oblige 
de les prendre pour des exhortations, Si par mon Ministere j' ay faict quelque 
fruict en ces Quartiers, j'en doibs toute la gloire a mon dieu , car en va in Pa ui 
plante et Apollos arrouse s 'il ne donne de l'accroissement, Peut estre que sans 
la malice des temps il auroit esté plus grand; mais celuy qui cognoist ceux 
gui sont siens et les appelIe avec efficace selon son bon plaisir a Voulu en 
disposer autrement, Apres l'invocation de son St Nom, et Voijant selon Ie 
cours des affaires publiques qu'un autre pourra desormais continu er de bastir 
sur les fondements qui j'aij posé aussi longtemps que sa sage Providence 

41. ra ordonné, j'ai creu pouvoir en bonne / conscience accepter la Vocation qu'il 
V ous plaist de me presenter laquelle i'espere comme proceddante de lUij, 
devoir reussir a l'avancement de sa gloire, exaJtation de sa Verité et edification 
de son Eglise: J'y contribuerai par mi Vous Ie talent qu'il m'a daigné departir, 
Et cependant que les plus riches mettent de leur abondance dans Ie tronc, 
j'y mettraij comme la Vefve de I'Evangile de ma povreté, et la pite que i'ay 
receue: Vos prières m' obtiendront de sa bonté les graces de son Esprit, et 
qu 'il accomplisse sa Vertu en mes infirmitez. Et que me continuant la santé 
Vigoureuse, et presque athletique dont il ma favorisé iusques a present, ie 
puisse avancer son oeuvre que vous me dites Vos deux precedants Pasteurs 
pour avoir esté Valetudinaires n 'avoir faict presque qu'esbaucher, Les con
ducteurs de ceste Eglise ne me quittent qu 'a regret ; et l'extreme affection 
qu'ils me portent laquelle deust les roidir d 'avantage est au fonds celle seule 
qui les a combles a Vous accorder Vos tre demande et a moy mon congé 
parce qu 'ilz ont pensé que ce ne seroit bas bi en recognoistre les bons services 
que j'ay icy rendus au publicq que d ' en exiger la continuation en une saison 
si peu opportune: Vous aurez icij leurs lettres et l'acte de leur consentement; 
Mais comme l'appel que vous me faictes est authorize de Messieurs Voz 
Magistratz, aussi eux nont pas Voulu que ie l'acceptasse, et ie ne l'ay peu 
bonnement, que soubs l'aggreation de Messeigneurs les Estatz Generaux, 
de l'authorité desquels i'ay este icy premièrement establj , laquelle il vous plaira 
de procurer, comme firent Messieurs d 'Amsterdam pour Mons.r Hotton quand 
ilz Ie tirerent de Limbourg, Cependant que vous obtenes a la Haye sans 
difficulté ceste aggréation, Je ne perdrai poinct de temps pour cercher Ie moien 
sur Ie premier avis que i'en auray de me rendre a Vous, Et prendrai pour cela 

Maresius 30 
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Dieu aidant les meilleures occasions. si Vous mesmes ne me les fournisses. 
i2. soit de convoy soit de passeport. Et attendant / qu 'il plaise aDieu d 'ouvrir et 

addresser mon chemin vers vous selon sa saincte Vocation. ie ne manquerai 
de Ie prier et en general pour toute l'Eglise, sur laquelle vous veillez. et 
5peeialement pour Vos personnes. et Vous de me croire toute ma vie. 

iO. 

(Egi. Wall. de Bois Ie Duc - Copie; R esol. du Consist. de rEgl. Franch. de Bois 
Ie ducq. 1. fol. 40-42) . 

26 - Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet 

28 Mei 1637. - Maresius zendt Rivet een boekje. 3G ) dat hij ter doorzending van 
Vosten raad heeft ontvangen. toe. Hij meent eenige verandering ten goede bij de Luikenaars 
te bespeuren. Laat men in Den Haag deze gelegenheid niet verzuimen. In lang heeft 
Maresius niets uit Sedan vernomen; wel moet daar de pest woeden. Ook in Den Bosch 
heerscht de z iekte. En zijn vrouw ligt sinds een maand. na de geboorte van Anne Catherine. 
te bed. 

S.P . 
Hunc libellum. Vir Clarissime. a nostro Vostenradio ad te transmittendi suo 

nomine nudiustertius accepj: Calet adhuc ex praelo, et aliquid deest in calce 
non minus exemplaris mej quam tuj : Et quanquam genium hominis satis nostj, 
non possum tamen quin tibj significem Literas ipsius nescio guid generosius 
spirare quam antehac unquam, adeo ut si spes meas ex ipsius an voto an 
expectatione deberem metirj , auderem aliquam mutationem in melius mihi apud 
Leodienses spondere: Videas ipse, cum et ad te etiam aliquo modo pertineant, 
et lectas, si grave non sit, remitte: Res illic in eo sunt statu ut difficile forte 
non foret Papatus Jugum à Leodiensium cervicibus removere, eosque in ali
quam nobiscum unionem pertrahere, si verae pietatis zelum et sensum non 
excussisset Ó ~t:LVÓÇ. qui Monachorum utilitatj et studijs po ti us in illa 
vicinia velificabitur; Aperiret modo oculos, et qui de paleis nostris tam grandia 
loquitur, videret quas trabes habeat Monachatus, et quam prodigiosa sit ab 
effectis eorum doctrina, quos pro N uminibus jncarnatis suspicere didicit in 
gynaeceo. Quod si fratres Mariae. Carmelitae nempe proditionibus et caedibus 
sese jmmiscere non erubescunt, quid non sit ab ipsius Jesu soeijs, Loyolitis 
scilicet expectandum? Quid faeient Dominj audeant cum talia servj? Tu, Vir 
Clarissime, qua es pietate erga Deum, adnitere apud eos quos nostj et zelo 
domus dej ardere, et authoritate simul pollere, ut oblatam occasionem non 
negligant, et paucis sumptibus, dexterisque consilijs praecaveant, ne artibus 
Hispanieis, et Monachalibus illius populj jmpetus sufflaminetur: Alter Consu
lum non est a regno Christj alienus. sed ut sunt omnes illj timidiores rej 
domesticae sic addictus, ut ej adgeniculetur qui dicit Tibj dabo, et praeben
darum hamo jnescatus. non audeat ore promere. quod pectore premit: Uno 
verbo eo res redijt apud Leodienses, ut Hispanj , aut Gallj, aut Hollandj 
debeant esse. Non datur quartum: Velit Deus, ista omnia sic moderarj / ut 
cedant tandem ipsius gloriae et Ecclesiae suae jncremento; Diu est quod 
Sedano nihil accepj : Id solum audio pestem illjc denuo grassarj: Hic vero sic 
per hos jntensos calores remisit ut nonnisi tredecim, iique omnes infantes 
praeterita septimana ex lue occubuerint: Jam mensis est quod uxor mea puer-

36) Bedoeld is een Historia caedis R uellianae. welke vermeld wordt in brief nr 27. 
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pera decumbit ex filiolae partu: Te. Tuamque conjugem lectissimam vestram~ 
que neptem officiosissime salutat mecum. qui sum semperque futurus sum 

Clarissime vir 

XXVIII Maij 1637. 

(Univ .bibl., Leiden. - B. P. L. 297, fol. 40. 41) . 

Tibj ad omnia paratissimus 
SAM. MARESlUS. 

27 ~ Mar e s i u s a a n A n cl r. R i vet. 

9 Juni 1637. - Maresius zendt opnieuw, uit naam van Vostenraad, aan Rivet iets uit 
Luik toe. De burgers dezer stad houden blijkbaar aan hun superstitie vast. Maresius heeft 
den commandant van Maastricht, op diens doortocht naar Maastricht, dezen dag niet 
ontmoet, maar hij heeft, den dag tevoren, Trouillart gesproken, die hem slechte berichten 
omtrent Sedan mededeelde. 

Ecce iterum, Vir Clarissime, ex Africa nostra Leodiensi aliquid novj : Idem 
Voestenradius, cujus nomine ad te misi antea Historiam caedis Ruellianae, 
quam etiam tibj redditam nullus dubito, institit pariter ut haec tecum com~ 
municarentur: Post exactos Carmelitas fratres Mariae optandum esset ut eos 
socij Jesu sequerentur: sed praepollet apud Cives superstitio cujus veneno 
miserae mentes intoxicatae mediae pendent inter libertatem et tyrannidem, 
adeo ut nee illam consequi , neque hanc ferre valeant. Hodie hac transivit 
Trajectum versus , Urbis Praefectus, qui tanta usus est diligentia , ut eum non 
potuerim salutare: sed herj mihi aderat Trouillartius ex quo quanquam op~ 
timae ab artibus aulicis jnformato, videor mihi collegisse res Sedanensium 
ancipites esse, ipsum locj Dominum gravissime ferre quod promissiones sibj 
factae Tribunatus Equitum et Imperatoriae dignitatis non represententur; 
profugos illic vindictam spirare; nee rara ipsis esse cum regina matre alijsque 
partium hostilium literarum et consiliorum commercia; adeo ut subverear ne 
ex illis nubeculis aliqua tempestas oriatur; Habebat Trouillartius secum unum 
ex Nobilibus Comitis Suessionensis, et nunc quam possunt citissime Arduennas 
repetunt; D eus O .M . suae illic misereatur Ecclesiae, teque tuis, suisque diu 
pra estet jncolumem: Vale, Vir Clarissime, et me amare perge, certe 

Tuj observantissimum tibique ad omnia paratissimum, 
MARESlUM. 

Sylvaeducis IX Junij 1637. 

(Univ .bibl. , Leiden. - B. P. L. 297, fol. 42) . 

28 ~ Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet 

17 Juli 1637. - M aresius vertelt van den hachelijken toestand, waarin Sedan verkeert. 
Hij z iet hierin vooral een gevolg van den afval van den hertog . D e jonge vrouw, welke 
Rivets laatste schrijven aan M aresius overbracht, heeft er zich over beklaagd dat D e Raftelis 
in Den H aag haar huwelijk niet had willen bevestigen. Hij is nieuwsgierig naar de besluiten 
der nationale synode van Alençon. 37 ) Maresius' vrouw is herstellende. 

Reverendissime, Clarissimeque Vir 
Hac equidem scriptione abstinuissem, nj consultum judicarem magnj jnter~ 

esse te scire quod Sedanj agatur : Scias igitur decimo hujus mensis, authoritate 

37) De synode van Alençon is gehouden van 27 Mei tot 9 Juli 1637; verg. Aymon, Syn. 
nat., 11 , p . 527 s.s. 



468 B IJ LA G E III 

regia, ab Equitum tribuno Castellionaeo, qui illie exercitum habet, prohibitum 
esse omnibus aut Sedanum ingredj. aut Sedano egredj sub capitis periculo; 
adjecta confiscatione quarumlibet rerum aut mercium eo tendentium aut inde 
exeuntium; Addunt nonnullj mercatores Leodienses urbem ab eodem esse 
obsessam cum duodecim hominum millibus; qui certe sufficient ni ab Hispano 
veniant auxiliares copiae, quas quomodo locj Dominus poterit admittere 
manens Praefectus Trajectensis aliorum est definire: Meum non est negotia 
Politica curare, Sed te solum monere, quod alij me faciunt, velis in tuis precibus 
Sedanensium meminisse; quorum certe si unquam sors est miseranda, cum 
debeant aut Dominum legitimum negligere, aut in gratiam defectoris, et forte 
Hispanj , contra Protectorem belligerare: nempe quiequid delirant reges plec
tuntur Achivj : Hi sunt praecoces fructus tot negotiationum Trouillartij , Saint
hibardj, et aliorum: sed et ut ingenuo dicam, à:n:oaraataç illius quam praecidere 
potuimus non jmpedire: Quaeso ut illj haec sciant quorum jnterest: precibusque 
ad Deum contendamus velit miseros illos homines consolarj: Ultimas 
tuas nova nupta mihi tradidit. Graves effundit querelas adversus D . de 
Raffelis quod nuptijs suis noluerit benedieere: Quod si deberemus ab ejusne 
nuptijs benedicendis (quas quidem corditus detestor) abstinere, haberent hie 
sacrificulj quod agerent, nobis recusantibus: Aveo scire, quid Decretum sit 
a Synodo nationalj. Erga quam Regiam munificentiam nemo mirabitur qui 
videbit, eodem ferme tempore Sedanum jmpetj. Vanus ille rumor de morte 

Overdwars mea ad / meos pervenerat; quem unde allatus sit nescio: Dej beneficio valernus 
omnes: Uxor mea quidem gravissime a egrotavit E isce diebus , ex utero: sed 
nunc convalescit: Deus, te tuosque, Vir Clarissime, praestet jncolumes Vovet 
ex animo, 

Reverendissime Clarissimeque Vir 
Sylvaeducis 17 July 1637. 

( Univ.bibl .• Leiden. - B . P. L. 297. fol. 43). 

Tuus ad omnia paratissimus 
SAMUEL MARESlUS. 

29 - Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet. 
23 Juli 1637. - Maresius zendt aan Rivet een brief van Vostenraad toe. E r zijn ver

ontrustende berichten uit Sedan gekomen. V an Wendelinus heeft M aresius niets ontvangen. 
Hij hoopt voortaan meer contact met Vostenraad te onderhouden; en overweegt. in verband 
met de Luiksche toestanden. de uitgave van een geschrift over het bisschopsambt. Er zijn 
echter bezwaren; misschien dat Rivet het daarom wil doen. M a resius vermoedt dat. wegens 
de belegering van Breda. het hof naar Den Bosch of naar H eusden zal verplaatst worden; 
in dat geval hoopt hij R ivet te ontmoeten. 

Reverende Clarissimeque Vir, 
Quanquam mihi grave sit tibj per Tabellarios scribere, adeoque sumptuum 

quorundam necessitatem imponere. tamen duo sunt quae me jn praesentia rum 
eo a digunt: Primum est ut has Vosten radii Literas ab ipsomet mihi commen
datas ad te transmittam: Alterum est ut te jmportiam nuntio longe gratiorj 
eo quod non ita pridem accepistj , et sic tristitiam tibj impositam ea ratione 
quandantenus eluam. Die igitur dominica praecedentj XIX hujus mensis , 
transijt Trajecto Trouillartius, comitatus nobiIj quodam Comitis Suessionensis 
domestico, cuj nomen est Varicareillo, ad Ducem Bulionaeum properans , ej 
significaturus, rigidas ilias prohibitiones regio nomine factas , eadem authori
tate revocatas fuisse ; Comitis negotium quasi confectum esse; et Castellio
naeum in agrum Verodunensem, contra Piccolomineum proficiscj : Nempe hac 
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quoque vice Sedanum summo periculo defunctum est; quandoquidem Bruxellis 
ante quatriduum scribebatur. Piccolomineum Sedanj esse quod credebam ex 
compacto evenisse: 0 utinam Princeps ille sapiat in posterum et inde occasio~ 
nem sumat ad Deum revertendj: De Vendelino nihil accepi; Literas meas 
transmiseram ad Veynium, ut eas ad Vendelinum procuraret, sed nihil tulj 
responsj : Alia via ipsum aggrediar: Si quid velis ad Vostenradium perscribere, 
hac poteris; nam spero frequentius fore in posterum litterarum inter eum et 
me commercium: Me sollicitat ad aliquid scribendum de Officio Episcopalj 
accomodate ad res Leodiensium: sed praeterquam quod sum occupatissimus 
malim unguem ab illo ulcere continere: Expectabo quales sint habiturj Consu~ 
les , et qUld spej supersit de regno Christj illic promovendo: Quod si tu , Vir 
Clarissime, dignareris aliquid tale in publicum edere, nihil a me aut ab illo 
in eo genere esset ulterius desiderandum: summa illius tractatus huc posse 
redire : Quodnam sit Episcopi ' officium, ex s. litteris et patribus; Quando 
coeptum sit utrumque gladium conjungere. Annon Principatus et Episcopatus 
sint separabiles ubj hactenus conjuncti fuerint : An possit Principatum re tin ere 
qui Episcopali munere non fungitur , An Clerus, non teneatur in 
istius modj locum, alium eligere; An Clero ad tyrannidem connivente, non 

Overdwars possit Populus alium Episcopum sibj deligere; Haec sunt saltem quae praecipue 
putarem rebus afflictis illius Reip. posse convenire: sed forte potero tecum de 
his coram; nam quandoquidem Breda est obsessa. aula vestra huc vel Heusdam 
se transferet: Interea vale. Vir CJarissime. meique in tuis precibus memento 

Tuus ex animo totus , 
SAM . MARESlUS. 

Sylvaeducis XXIII Julij 1637. 
(Univ.bibl., Leiden. - B. P. L. 297. fol. 44) . 

30 ~ Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet 
29 Dec. 1637. - Maresius betuigt zijn deelneming met een verlies in de famili e Dumoulin. 

De nicht van Rivet. Marie Dumoulin. v indt bij Rivet troostwoorden genoeg; daarom schrijft 
Maresius haar niet apart. Hij geeft een brief mee voor den broeder va n Rivet. De commis
sarissen voor Maastricht heeft Maresius in D en Bosch gezien; hij is belangstellend naar den 
uitslag van hun arbeid. Rivet heeft zeker den brief van den rector der Jesuieten aan den 
hertog van Bouillon. die gepubliceerd is. gezien. Maresius heeft een koortsaanval gehad en 
is nog niet geheel hersteld. 

S .P. 
i5. Clarissime Reverendissimeque Domine 

Indoluimus ex animo magnae illj cia dj quam fa milia Clariss. Molinaej recens 
passa est, in obitu conjugis D. Jarij quae non potuit magnum suj desiderium 
non relinquere omnibus ijs quibus jnnotuerat: Deumque veneramus velit eos 
<:onsolarj quos haec jactura proxime spectat, orphanisque post se relictis 
benigne prospicere; Non deessem officio meo erga neptem tuam, nisi viderer. 
veile aquam marj inferre, et consolationum mearum situlam deferre, ej quae 
ex tuarum fonte perennj et inexhausto haurit quotidie. Gratias habeo maximas 
ob fratris litteras ad me transmissas; Has quaeso, si grave non fuerit. cum tuis 
prima quaque occasione, procurare digneris et quicquid hic nimia libertate 
peccavero, tuae jmputa comitatj, quae eam mihi fecit audaciam: Commissarios 
Trajectum profectos, hic vidj: Quis sit futurus exitus illius profectionis avide 
expecto : Vidistj proculdubio Epistolam Rectoris Jesuiticj ad D . Bull . cum 
esset in ex tremis exaratam quae publicj facta est juris ad illius jnnocentiam 
vindicandam: nempe illis proditoribus via sternitur ad Martyrium et Apo~ 
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V U. theosim / nee veritatj conceditur foras prodire, ex cujus tabulis, horum ( .. ? . . ) 
scelus plene retegatur forte haec Jesuitica Epistola quae prodijt ex scrinijs 
Ducis, Goistenio salivam movebit, ut queratur de jniuria: qui enim haec publi
carj curat , eum cum universo senatu militarj accersit jniustitiae: superiorj 
septimana jncideram denuo in febrim (adeo, pristinum robur difficile recu
pero) quae medicamentis et phlebotomia fuit exigenda: Deus Opt. Max . Vir 
Clarissime, valetudinem tuam tuorumque sartam tectam in annos Nestorios 
conservare velit, annumque cuius januam Januarius mox reserabit, tibi toto suo 
decursu foelicem praestare; Vovebat ex animo IVo. Kalend. Jan . 1638 
Sylvaeducis, 

Tibj ad omne obsequium paratissimus 
MARESlUS. 

( Univ.bibl ., Leiden. - B. P . L. 297, fol. 45, 46) . 

31 - Maresius aan Andr. Rivet 

23 Maart 1638. - Maresius verblijdt zich over Rivets herstel. 3 8 ) Het doet hem genoegen 
dat de Maastrichtsche samenzweerders zijn gegrepen. Hij bericht over een nederlaag, aan de 
Fransche troepen bij Maastricht door de keizerlijken toegebracht. Binnenkort hoopt hij naar 
Den Haag te komen . 

S.P. 
Clarissime, Doctissimeque Domine, Frater in Christo observande. 
Tristis ille nuncius de adversa tua valetudine me summopere perculerat: 

solent enim esse sonticj morbj eorum, qui diutius, quod de te noveram, 
incolumes fuere: Laus Deo quod non tam Tibj, quam Nobis et Ecclesiae 
sis restitutus; idque utj spero in long os adhuc annos: nam quocunque vertam 
oculos paucos video qui unius Clarissimj Riveti jacturam possent res arcire: 
nee quovis saeculo nascitur phoenix: Tandem Trajectinj Jesuitae veniunt in 
Reatum: Rector ille jmpudens, quem tu satis nostj, qui etiam quondam Hagae 
fuerat, cum duobus alijs in vincula est conjectus; Torturis veritas exprimetur, 
nj ultro crimen agnoscant: Franciscanus Vinkius, tormenta deprecatur, spon
detque se totam negotij seriem scripto exhibiturum: Qua nocte D . Turenius 
adventabat Trajectum, novis Gallorum copijs praeficiendus, Caesarianj illarum 
castra sunt agressi magnamque eis cladem jntulerunt: Periere circiter quadra
ginta, plusquam quadringentj equi vel abductj vel amissi. Aignebellius qui 
praeerat recentj exercituj ad tempus, sauciatus est et in captivitatem abductus : 
necnon Winsemius quidam, centurio Trajectensis, qui ducentos ex praesidio 
milites , ad majorem aliorum securitatem illic habebat. Aignebellio adscribitur 
quod D . Golstenij monita neglexerit, volueritque suos nondum satis exercitatos 
in castris non bene munitis potius quam jntra urbis pomoeria habere. Spero 
me brevj Hagam excurriturum atque grato tuj amplexu fruiturum : Deus 
jnterea , Vir Clarissime, te sospitet; Mea te tuasque uxorem et neptem, mecum 
officiosissime salutat; Vale. Sylvaeducis XXIII Martij 1638. 

(Univ .bibl., Leiden. - B. P. L. 297, fol. 47) . 

38) Verg . H . J. Honders, Andr. Rivetus, blz. 33, noot 2. 

Tibj obsequentissimus 
SAMUEL MARESlUS. 
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32 - Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet. 

8 April 1638. - Maresius beveelt bij Rivet de dochter van Baron Sidnizius, den vroegeren 
gouverneur van Grave, aan. Zij is gehuwd met een Roomschen man uit Den Bosch, die in 
het Spaansche leger dient, maar terwijl zij bij diens moeder vertoefde, is zij weer Gerefor
meerd geworden en bezoekt sinds eenigen tijd getrouw de kerkediensten. Maresius hoopt eerst
daags Rivet in Den Haag te ontmoeten. 

(Univ.bibL Leiden. - B. P. L. 297, fo!' 48) . 

33 - Mar e s i u s a a n A n dr. R i vet 

30 Juni 1638. - Met een jongeling, dien Rivet aan Maresius had aanbevolen, aan wien 
hij een plaats bij een Fransche compagnie had bezorgd, is het slecht afgeloopen. Maresius 
geeft inlichtingen over zijn relaties met Curcellaeus, die in Amsterdam is. De Roomschen 
verheugen zich over de nederlaag der Staatschen bij Antwerpen; maar het gerucht gaat dat 
Stakenbroek reeds wraak heeft genomen. De Maastrichtsche tragedie is nog niet ten einde. 
De vrouw, welke Maresius in zijn vorig schrijven bij Rivet had aanbevolen, is teruggekeerd, 
en blijft trouw de kerk bezoeken. 

Clarissime Doctissimeque Domine, Frater in Christo Dilectissime, 

Sed hoc homine misso est quod tibj reddam rationem, Vir clarissime, nego
tiationis meae cum CourcelIio: Hic videbis et quid ad ilIum scripserim, et 
quid mihi responderit: si é re Ecclesiae judicaveris ut hoc litterarum com
mercium cum ipso continuem, faciam lubens; sin minus lub en ti us abstinebo: 
Expecto quid feceris de Alensonianae synodj Actis , quos ipsius libello oppo
sitos sufficiat: Rogo ut ejus Epistolam ubj legeris , remittas : Satis nunc tibj 
compertum de clade nostra prope Antverpiam; de qua nostrj hic Pontificij 
jmpense sunt laetatj: Herj rumor ferebatur eam jam ex par te Stakembrokium 
vindicasse, fusis quatuordecim alis equitum: Trajectensis Tragoedia nondum 
est fricta: Tabulas judicij illius ex parte habeo, Latino et nostro jdiomate si 
reliqua sequantur postmodum a me ( .. . . ). Foemina illa quam tibj 
commendaveram ad nos nuper redijt: obtinuit a S.c. quicquid voluit, te, ut 
testatur, commendante: Bruxellenses mores aeque ex uit: assidua tam en est 
in concionibus sacris , et alias videtur se modeste domj continere. Vale. Vir 
clarrissime, Deus tibj tuisque Laboribus in dies benedicat. Mea te Tuamque 
mecum tum uxorem lectissimam tum neptem officiosissime salutat. Pridie Kal. 
Julias. 1638. Tuus ad omnia paratissimus 

SAM. MARESlUS. 
(Univ .bibl., Leiden. - B. P. L. 297, fo\. 49. 50) . 

34 - Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet 

9 Aug. 1638. - Maresius maakt dankbaar van de aangeboden gelegenheid gebruik om 
door Rivets zoon 39 ) een brief aan zijn broeder Charles in Parijs te zenden. De kerk en de 
krijgsraad te Maastricht willen thans dat alle monniken uit die stad verdreven worden; 40 ) 
Maresius gelooft echter niet dat zij dezen wensch zullen verkrijgen. 

S.P. 
Reverende Clarissimeque Domine ac Frater in Christo dilectissime. 
Ecce quod utor ea facilitate Litteras Lutetiam transmittendj quam dignatus 

39) Vermoedelijk is Rivets tweede zoon. Claudius. bedoeld; verg . H. J. Honders. Andr. 
Rivetus, blz. 177. 

40) Zie Gedenkb. N ed. Herv . Gem. v. Maastr. , blz. 51 v .. 



472 BIJ LAG E 111 

es mihi deferre; Epistolium est ad fratrem meum; qui filio tuo dilectissimo omne 
officiorum genus est proxime oblaturus. NulJusque dubito quin ej lubens in 
quibus poterit inserviat, tui potissimum vir Clarissime respectu, quem omnes 
pij bonique uti par est suspiciunt; Tandem Trajectj ad Mosam litatum est 
Nemesi sanguine Jesuitico: urgent nunc turn Ecclesia, turn Senatus militaris 
illic ut monachj omnes exigantur: Nam qui semel malus semper praesumitur 
malus in eodem genere malj: Transijt hac Auditor quem vocant, qui S .c. eum 
in finem adijt. Est quoque nunc Hagae Ludovicus, Minister Belga, qui idem 
satagit apud D.D. Ordines. vix credo eos quicquam effecturos. Vale, vir 
Clarissime, meque ut soles amare perge: Mea Te Tuamque mecum officio~ 
sissime salutat 

IX Augustj: 1638. 

(Univ.bibl.. Leiden. - B . P. L. 297, fol. 51 , 52) . 

Tibj ad omnia paratissimus 
SAM. MARESlUS. 

35 ~ Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet 
10 Nov. 1638. - Maresius heeft van zijn broeder Charles een schrijven ontvangen. waarin 

van Rivets zoon een goed getuigenis wordt gegeven. 4"1) Hij deelt dit aan Rivet mee, nu 
hij een brief kan meegeven aan Jac. Zuerius, die naar Den Haag gaat. Uit Sedan is er 
weinig nieuws. In Maresius' gezin is veel ziekte geweest. In de Nederlandsche kerk van 
Den Bosch heerscht groote beroering. Maresius ziet uit naar de verschijning van Rivets 
geschrift over de maagd Maria. 42 ) Hij wil zich al diens geschriften aanschaffen. Het zou 
hem spijten, indien de geschiedenis der Maastrichtsche samenzwering niet in het licht werd 
gegeven. Hij hoopt binnenkort Goltstein te spreken. Ludovicus moet iets hebben uitgegeven, 
wat den Heeren niet aangenaam is. 43) 

S.P. 
53. Paucis abhiuc diebus, Vir Clarissime, Reverende in Christo frater , à fratre 

men germano accepj litteras, quas nescio qua venerint. Ijs significabat visum 
sibj fuisse filium tuum lectissimum, eumque deprehendisse; sic loquitur, omuj 
ea materia copiosissimè jnstructum, quae ad virum honestum constituendum 
requiritur. Hanc ergo amicissimj quaestoris hic et exscabinj, ad vos proficis~ 
centis occasionem nactus, non potuj quin te jmpertirem illo de gnato tuo 
testimonio, tanto veriore et certiore, quanto liberius solernus nos fratres judicia 
nos tra de alijs, procul ab omnj fuco, nobis mutuo retegere. Est igitur quod tibj 
gratuleris propter filium talem, cuj nihil antiquius quam vestigia premere 
paterna, atque virtutis tramitj insistere; Jta senectutem tuam fortunet Deus, ut 
eum tandem videas ijs cumulatum veris honoribus ad quos illa ,quam terit, semita, 
tendit. Sedano nihil habeo, nisi quod Dux ambas filias suas aviae ulnis eripuit, 
in Papa tu jnstituendas, quas bon a Princeps non dimisit a se absque multis 
Lachrimis. Is brevi ad vos: Haec mea domus ab aliquot mensibus fuit altera 
Bethania: Uxor qua tu or ferme menses decubuit : Ego unum ; febrj vexatus 
quotidiana, qua ante paucos dies sic remisit, ut ex debilitate debeam adhuc 
me domj continere. Bonum est nobis, affligj ut mandata Domini discamus. 
Ecclesia Belgica, quae hic Christo colligitur, est turbarum plena: dissentien 
tibus inter se Ministris et Synedrio rixante cum Magistratu: Expecto doctas 
tuas et accuratas, pro Virgine vindicias speroque brevj prodituras. Unus certé 

4"1) Zie brief or 34. 
42) Deze Apologia pro Sanctissima Virgine Maria is in 1639 verschenen; verg . Honders, 

t.a.p., blz. 74. 
43) Verg . Gedenkb. Ned. Herv. Gem. v . Maastr., blz. 47 v.v .. 
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VOo Rivetus quem nihillatetMysterij iniguitatis ,hoc potest exacté praestare jLubens 
habuerim si tibj per otium vacaret, omnium librorum á se editorum catalogum, 
ut eos qui mihi deficiunt possem comparare; Tam nervosam enim et solidam 
Theologiam apud alios haud facile est reperire. Vereor ne Proditionis Trajec~ 
tinae Historia unguam lucem aspiciat. Audio enim omnj talj scriptionj a 
Dominis Ordinibus jnterdictum fuisse: An sit verum nescio: Hoc scio Jesuitas 
illos brevj in Martyrologium relatum jrj, si eorum crimen non propaletur: 
Scripsit ad me nuper D . Golstenius se brevj huc venturum, et coram acturum 
de multis, quae mecum habeat communicanda: guorum pleraque uti credo eo 
pertinebunt. Ludovicus Trajectensis Minister aliquid nuper edidit Hagae, 
guod dicunt valde displicuisse ijs gui ad clavum. Hunc hominem jncesserat 
jamdiu prurigo de his rebus scripturiendj sed militaris Senatus assentirj nolue~ 
rat ; Deus optimus maximus Te, Vir Clarissime, Ecclesiae suae diu praestet 
jncolumem. Vos omnes, corditus salutamus. Perge me amare, gui semper ero 

X. No. bris 1638. 
Op het adres staat: par arnj. 

(Univ.bibl., Leiden. - B. P. L. 297, fol. 53, 54) . 

Tuj observantissimus 
MARESlUS. 

36 ~ Mar e s i u s a a n A n dr. R i vet 

1 Dec. 1638. - 44 ) Maresius bespreekt uitvoerig de kwestie, ot men aan de Maastrichtsche 
samenzweerders had moeten toestaan dat zij door hun eigen geestelijken werden bezocht. 
Hij haalt het voorbeeld aan van een jeugdvriend, die kortgeleden te Amiens ter dood is 
veroordeeld en die geen be=oek van zijn predikant mocht ontvangen. 

55. capitis damnaret, ( ... ) in ijs qui a senatu militarj judicarentur cujuscunque 
demum religionis , servatum irj ordinem per universum Belgium hucusque usur~ 
patum, ut scilicet a Pastoribus Ecclesiae Reformatae extremum solamen 
acciperent: quod et Trajectj obtinuit guamdiu illic fuj, nis i guod Praefectus 
nonnunguam Monachis jndulsit, ut priusquam Ministrj venirent in carcerem 
Reorum con fes sion es auriculares privatim exciperent: Quam ergo Proditores 
istj , guamvis ex Clero damnatj fuerint non a Magistratu urbis sed a Senatu 
Militarj , ordo jam longe antea constanter constitutus, non debuit in eorum 
gratiam jnnovarj . Praetera etsi id non exegisset ordo publicus, certe hic minimé 
erat jndulgendum ut sacrificulos et confessores suj ordinis in extremis habe~ 
rent; nam facile potuissent per ejusmodj Confessores, Complicibus suis prospi~ 
eere, facile illj Confessores jactassent eos jnnocentes et extra omnem noxam 
perijsse. lmo et ipse Rector cum videret coctorem Cerevisiae constanter sibj 
plusguam tricies in os asserentem, guod omnis hujusce consilij particeps et 
au thor fuisset , magnamgue vim pecuniae offerret. Golstenio pro vita sua redi~ 
menda , guam sentiebat in summo versarj discrimine; non aliam propos uit 
rationem se ab illa constantj accusatione Liberandj, guam ut Cerevisiarius 
citissime de medio tolleretur, ejque in extremis assignaretur Confessor aliquis, 

voo gui ilIum ad Palinodiam publicam de Jesuitis clam jncitaret; Quo audacj con~ 
silio j perterritus Golstenius ( . . . ) qui Jesuitae mentem penetraturus seipsi favere 
simulaverat, nihil non ab ejusmodj Confessoribus metuendum esse in ea causa 
prudenter judicavit: Nee vereamur exemplj contagium in Gallijs nam dispar 

44 ) Het begin van dezen brief ontbreekt. 
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est ratio: Et nunc ubique mos jnolevit ut etiam reformatj asolis sacrificulis ad 
extrema supplicia deducantur; Nuper in Picardia Ambiavj capita Ie subijt sup~ 
plicium nobilis quidam Reformatae religionis nomine de Haucourt; perantiqui 
stemmatis, et cujus census annuus ad quindecim aut vigintj millia florenorum 
excurrebat: mihi jnsuper amicissimus. quippe a Pueris eadem in schola fuera~ 
mus simul jnstitutj : Is proditionis insimulatus securj fuit percussus: sed Am~ 
bianensi Ministro quamvis Reus ipsum saepius ad se admittj petijsset nec 
Jesuitas sibj datos vellet audire nunquam fuit concessurn, ut carcerem ingre~ 
deretur. Muleta quoque ej fuit imposita quattuor millium florenorum annuorum 
in aedificationem et dotationem nescio cujus coenobij: quam summam harpyae 
jmportunissimae nunc efflagitant ab ipsius uxore: Est ea una ex filiabus D. 
d 'Arnault quondam cerarii praefectj: quam sic ad deserenda Christj castra 
jmpellere annituntur. Sed manum de Tabula: jam tecum, Vir Clarissime, 
prolixius et liberius egj : Deus te diu Ecclesiae suae praestet incolumem. Uxor 
mea officiossime te salutat mecum; unaque conjugem tuam lectissimam, nec 
non dilectissimam neptem: Perge quaeso me amare Tuj in omnibus observan~ 
tissimum et ad omnia promptissimum obsequia; 

Ipsis Kalendis X br. 1638. Sylvaeducis. MARESlUS. 

(Univ.bibl .. Leiden. - B . P. L. 297. fol. 55, 56 ). 

37 ~ Mar e s i u s a a n D a v i d d e Wil 11 e m 
27 Dec. 1640. - Maresius vindt het niet noodig dat De Willem hem bij den heer Van 

Sommelsdijck aanbeveelt. De kerk en de magistraat hebben zooveel aandrang op hem uitge
oefend. dat hij het aanbod van een benoeming aan de Academie te Praneker heeft afge
slagen. Een eventueele volgende benoeming elders zal hij echter niet behoeven te weigeren. 

Monsieur. 
Je voy par vos dernier es quen continuation de vos bonnes jnclinations, vous 

souhaittes que je fusse recommandé a Monsieur de Sommelsdyck; mais je 
prenoy si peu d'apparence pour levenement, que ce seroit a mon advis peine 
perduë, et ne peux jmpetrer de moy~mesme d' en faire des vehementes jnstan~ 
ces: J'aquie mieux quon demande pourquoy je ne sers pas en une Academie, 
que si on s'estonnoit de my voir: et de fait, Monsieur, ceux de mon Eglise et 
du Magistrat, ont agj avec tant djnstances affectueuses, pour my dissuader 
au moins de Franicker, que j'y aj escrit a Monsieur Vedelius, dempescher 
Messieurs les Curateurs de la. de former vocation sur moj, pour les jnsurmon~ 
tab les difficultés qui se rencontreroient au sujet de ma demission: Car je voiois 
icy une resolution prise de ne me la point accorder pour aller en Frise; ma is 
avec ceste parole de ne me la point refuser en une autre occasion: Je la laisse~ 
ray naistre de la providence de Dieu et conduitte spontanée de mes amis; 
et me souhaittant celle de vous pouvoir approuver ma gratitude pour les 
tesmoignages de bonne volonté que m'aves demonstré en ce sujet je demeu~ 
reray toute ma vie 

Monsieur 
Vostre tres humbie et tres obeissant serviteur 

DES MARETSP. 

A Bosleduc ce 27. decembre 1640 
Adres: A Monsieur, Monsieur de Willem Con.er au Conseil souverain de 

Brabant et es affaires et maison de S.A. A La Haye. 
(Univ.bibl .• Leiden. - B. P . L. 293a). 
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38 ~ Mar e s i u s a a n A n dr. R i vet. 

13 Juni 1641. - Maresius wenscht Rivet met zijn behouden terugkeer uit Engeland geluk. 
en zendt hem de brieven over. welke een zoon van den predikant Garnier hem heeft toe
gezonden uit het leger. In S edan is de toestand hachelijk. Rivet heeft stellig het boek van 
Mo/inaeus " Le Capucin" getiteld. 4ä ) gezien. Het Staatsche leger belegert thans Gennep. 
Maresius zendt Rivet een exemplaar va n een zijner geschriften toe. 41:) 

S.P. 
58. Gratulaturo tibi. Clarissime Celeberrimeque Domine. Frater in Christo 

observande, foelieem ex Anglia reditum. ne jnanis plane venirem, commodum 
sese obtulerunt mihi hae litterae, quas nudiustertius ex castris ad me transmisit. 
Hagam procurandas. ex nostro praesidio miles . filius D . Garnerij. fidelis in 
Gallia Ecclesiastae. quem olim Salmurij in Academia novj , Bene est quod 
S .C . Princeps Wilelmus, te Anglicanis eripuit procellis. et nunc in portu est . 
Vereor ne illie tela orsa sit, quae non tam cito absolvetur, Archiepiscopus ille 
Cantuariensis, videbit nisi jam vidit consilia sua, Ecclesiae dej tam pernieiosa 
laqueo jntercepta. Sedanenses nostrj . cum omnj genere aerumnarum Luctan~ 
tur: Foris bellum jmminet; jntus fames premit et annonae caritas : et utroque 
malo jntolerabilius jugum Pontificium et Monachale liberis jmminens cervici~ 
bus : 0 jnfoelicem principem. qui quasi accelerandae esuritionj suorum. in urbem 
jnvexit Monachos, yaalÉeêç dey ai veré fucos et fruges consumere natos: 
vidistj proculdubio affinis tuj C . Molinaej Capucinum, in quo. has locustas 
sic dictas etiam ipsi Cannisio Bellacensi Episcopo, aut saltem illius hyperaspis~ 
tae, pro nientis exagitat; Sic tarnen ut crabrones satis superque jrritatos. magis 

voo exasperare, et ignem gladio fodere mihi videatur; ut nihil sit quod bonis / et 
probis illis Dej servis , praesertim ipsi C. Molinaeo in sua senecta non metuam 
ab istis nebulonibus. Exercitus nos ter Gennepam obsidet; locum sané permu~ 
nitum, et qui. ut sunt res bellicae, non absque plurimorum letho. hosti eripietur. 
Vale Vir Clarissime, et Vive diu tibj , Ecclesiae. nobis omnibus; Vovet, post 
plu ri mam salutem meo et uxoris nomine lectissimae tuae coniugj. neptj . totjque 
familiae tuae. exoptatum. qui 

Tuus ad omnia totusque 
SAM. MARESlUS. 

13 Junij 1641 . Adjecj his mearum nugarum specimen. ne temporjs mej 
rationem tibj non reddere viderer. 

(Univ .bibl .. Leiden. - B. P. L. 297. fo!' 58. 59) . 

39 ~ Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet. 

24 Oct. 1641. - Maresius geeft een aanbevelingsbrief voor Rivet mee aan de vrouw van 
Cadetius. commandant van een afdeeling ruiterij. die hij te Maastricht heeft leeren kennen. 
Daarom heeft hij dit verzoek niet kunnen weigeren. hoewel hij weet dat Rivet op dergelijke 
zaken niet gesteld is. Maresius heeft N ervilius. den gouverneur van de kinderen van Zuerius, 
bezocht. Als het boek van Grotius verschijnt. zal Maresius het D. V. krachtig bestrijden. 

(Univ.bibl .• Leiden. - B. P. L. 297, fo!' 60) . 

45 ) Le Capucin, traité sur rOrigine des Capucins, leurs voeux, règles etc. is voor het eerst 
in 1641 te Sedan verschenen. 

4G) Met dit geschrift is bedoeld óf Eschantillon des maximes du clergé Romain (zie 
mijn lijst, nr 22) óf Vindiciae pro salute Reformatorum (zie mijn lijst, nr 23) . 
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40 - Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet. 

13 Nov. 1641. - Maresius heeft de " Appendix" van Grotius ontvangen, en =al dezen 
weerleggen. Hij vraagt daartoe Rivet om hulp, vooral door hem uit zijn rijke bibliotheek 
boeken te leenen . Uit Sedan heeft Maresius geen nieuws. 

Admodum Reverende Vir Clarissime Domine, Symmysta dilectissime 

Vidj tandem Grotij appendicem, virulentiae plenam, et quam melius jnscrip
sero, pro Papa et Papismo: Me quoque accinxi ad refutationem, quae haud 
ita erit diHicilis. Interea tarnen tua opera et ope egeo in quibusdam: Quare 
enixe te rogo, ut si quid habeas speciale de concessione facta ab Henrico IV 
cum suppressus fuit articulus de Antiehristo, id velis transmittere: item monere 
si Rex qui nunc est, talem unquam qualem hic fingit prohibitionem fecerit. Hoc 
unum: Aliud quod optarim scire, est, num aliquis Sueciae Theologus alicujus 
nominis , quippiam in hane quaestionem de Antichristo sit commentatus. 
Talem si quempiam habeas in Instructissima tua Bibliotheea, velim ad aliquot 
dies videre. Rogo jusuper, quia nihil ego Melanchthonis habeo, ut quod ex iIlo 
est penes te etiam ad tempus transmittere digneris , cum nostrj B10ndelIj 
Responsione ad Lussonensem Episcopum. Iste homo putidas Pontificiorum 
ealumnias omnes collegit, quas in nos eHunderet; et saepius exprobrat Junium 
Brutum contra Tyrannos: ex quo sit desumptum librum Bucherij de abdica
tione Henrici lIl. Neutrum habeo; Utrumque, supplex oro, ( ... ) digneris 
coeteris adjungere; et si quid jnsuper habeas speciale de Junio Bruto, quem 
scio Plessaeum fuisse; Vides Vir Clarissime, qua utor Iiberitate; Verhorcio 
Bibliopolae dedj in mandatis, ut has tibj reddat. et si quae ad ilIum transmiseris, 
huc cum illis quae ab eo peto ad me mittat; Non diu detinebo quae mihi commo-

Overdwars daveris, et quam primum restituam I bona fide , sic tarnen ut in aere tuo, propter 
nova haec beneficia, quibus cumulabis semper sim futurus: Deum veneror 
velit te nobis et Ecclesiae in multos adhuc annos jncolumem et vegeturn praes
tare. Ex Sedano nihil habeo: Salutat te Mea, et ambo plurimam salutem Lec
tissimae tuae dicimus: Vale 

XIII Novemb. 1641. 
Tuus ad omnia promptissimus et ex animo 

SAM. MARESLUS. 

( Univ.bibl ., Leiden. - B. P. L. 297, fol. 61). 

41 - Maresius aan Andr. Ri vet 

29 Nov. 1641. - Maresius dankt Rivet voor de toezending van boeken en van excerpten 
uit Melanchton. Vrienden uit Parijs sporen Maresius aan om de kwestie omtrent den anti
christ nauwkeurig te behandelen. In Frankrijk zelf mag men er niet over schrijven. Over 
den beteren gezondheidstoestand van Molinaeu s verheugt hij zich. In Sedan maet de pest 
woeden; ook de dame, welke Made Du MOlt/in den eersten keer op haar reis naar huis 
begeleidde, is er aan gestorven. 

Reverende Vir. Clarissime Domine 
Accepj quae transmisistj omnia; quae brevj , bona fide sum remissurus. 

gratiasque tibj habeo maximas, ob laborem susceptum in Melanchthonis 
excerptis tam fjdeliter et accurate describendis . Amicj Lutetià me stimulant 
ad responsum, et quaestionem hanc de Antichristo ày.f2tfJwç tractandam. 
Insinuant tamen in Gallijs hoc tempore id nostris minus Iicere. Adeo ut sus
picer aliquam hujus regis prohibitionem in eo factam, post nostras Ecclesias 
ad has angustias redactas. Si quid de eo fueris expiscatus monebis in tempore 
si placet. Laetor de meliorj statu Molinaej Clarissimj, Dicas quaeso an debeam 
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illius mecum defensionem suscipere. germano etiam illj suo nomine restituto 
quandoquidem alter se prodit nunc. Sedanj pestis grassatur. quae, sic aiunt, 
honestam illam matronam, quae neptem tuam comitabatur, quam primum 
domum redijt, extinxit . Salutat te tuamque, mea mecum. Vale plurimum et 
redama 

III Kal. Dec. 1641. 

(Univ .bibl., Leiden. - B. P. L. 297, fol. 62). 

42 ~ Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet. 

Tuum ad omnia 

MARESlUM. 

19 Febr. 1642. - Maresius vraagt Rivet, hem nog eenige boeken te willen zenden. Ook 
De Willem helpt hem. Hij hoopt dat de Waalsche synode en de Academies zijn boek tegen 
Grotius zullen approbeeren. Hij geeft eenige aanhalingen uit een boek, dat onder den titel 
" Papatus Romanus" in 1617 te Londen is verschenen, en verschaft Rivet hierover nadere 
inlichtingen. M aresius heeft thans de omstandigheden van de z iekte, waaraan de jonge 
Garnier is overleden omstandiger verteld in een brief voor diens vader; dezen brief vertrouwt 
hij bij dezen aan Rivet toe. Maastricht is vol met vluchtelingen uit de naburige landen, waar 
de oorlog vreeselijk woedt. Maresius heeft voor de verzending van het pak naar Luik zorg 
gedragen. 

63. Reverende et Clarissime Domine, 
Gratias habeo summas, quod consilio et auxilio me subjnde juvare dignaris : 

Expecto ab Amplissimo viro D. de Willem, quae Grotius commentus est in 
Consultationem Cassandrj , quorum nonnulla Excerpta ad me antea trans
misistj: Me beaveris si trimetra quae dixit Grotius se olim scripsisse de Eucha
ristia , etiam ad me miseris , recipienda cum coeteris omnibus, quae penes me 
ex tuis sunt . Optarim turn Synodj nostrae turn Academiarum Belgij appro~ 
bationem operj meo adijcere. Sed cum varia exemplaria describere, mihi non 
vacet, et dum unicum quod paro, non possit hinc jnde mittj examinandum et 
censendum quin diu debeat differrj illius jmpressio, quae alias posset accelerarj 
et procedere dum pergo, an non tutius esset illud subijcj praelo, et jam abso
lutum, priusquam publicetur, hinc inde censendum amandarj? Expecto quid 
sis consulturus : Liber quem in dissertatione mea citavj, jnscriptus est Papatus 
Romanus, Londinj jmpressus ( ... ) in 40 , anno 1617. Regj Angliae dicatus ab 
authore, cujus in Epistola Liminarj haec sunt verba, Nomen enim meum N . 
qui Italus sum publicarj non patior: Opus est breve sed accuratum, decem 
capitibus originem, progressum, diminutionem et extinctionem Papatus exhi
bens. Est alius a Novo homine cujus meministj cum et eum citet, et Adamum 
quendam Mutseum qui in illum commentatus fuit anno 1625. Andream Gam~ 
barum non aliunde quam ex hoc authore novj : Ejus verba jntegra nunc refe
ram. Evenit quod Julius papa 11 qui per Simoniam regiminis culmen rapuerat, 
error is sui poenitens, super Simoniaca papae Electione, novam legem sancivit, 
quam pos tea Andreas Gambarus illius familjaris jnterpretatus est. et ille Pon
tifex Commentariorum dedicationem his verbis factum patienter sustulit. Laetor 
Pater sancte, Simoniam quam in tuj electione commisist j, cum tanto honore 
prohibere etc. Commentarij ad ipsam novam Juli} constitutionem scriptj , Romae 
primum jmpressi fuêre , pos tea saepius editj; mmc jnter repetitiones Canonicas 
Venetijs jmpressas, simul cum hac Epistola legi poterint; cumque Epistola 
veritatem diceret, nemo ad haec tempora contradicere ausus est. Haec meus 
author pag. 200~201. An Typographico vitio, an dialecto Italica factum sit 

. ut hic dicatur Gambarus, qui Gesnero tuo Petrus Antonius Gammarus dictus 
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est. nescio; Id scio eundem utrobique esse; cum et meo Gesnero dicatur Petrus 
Andreas Gammarus. et in Catalogo Bibliothecae Bodleianae sive Oxoniensis 
eidem Petro Andreae Gammaro / adscribantur. Illae Repetitiones Canonicae 
quarum meus author meminit. Hunc vero meum esse P. Paulum Servitam. D. 
Colvius. qui et eum habet. mihi asseruit; et sane si quid judico. factus est illo 
non jndignus. Quandoquidem sic obtulistj; has meas ad R. Garnerium tuae 
committo fidej. Jam ante praemonueram ipsum de filij. honesti sane adoles~ 
centis. quem hic habebat mil item obitu: Pergo. quia sic petijt illj narrare circun~ 
stantias morbj quo correptus decessit: Parentum dolorj aliquid jndulgendum. 
Vinacensium arma agrum Juliacensem et Leodiensem terrore complent. Nee 
pagj solum deseruntur a rusticis. sed ab jncolis quoque et civibus urbes minus 
munitae. Trajectum profugis plenum est. Miserereatur tandem deus miserae 
illius plebis. et homines ad humanitatem revocet: Ipsus tibj tuisque abunde 
benedicat; eodem animo opto quo sum et permanebo. 

Sylvaeducis XIX Feb. 1642. 
Tuus ad omnia paratissimus 

SAMUEL MARESlUS. 

Le ballot que m'aves addressé. part aujourdhuy pour liege: Le Facteur des 
Marchands a trouvé meilleur de l'y addresser tout droit. que de l' envoier a 
Maestricht; parce quil eut fallu paier deuxfois les droits du Roy d'Espagne: 
Lune dicy à Maestricht. et lautre de Maestricht a Liege: pourtant en en~ 
voyant. comme je fa is presentement la lettre de Mademoiselle a Madame de 
Stincalveld je la fa is advertir. aHin quelle ne soit point en peine que les hardes 
ont pris une autre route. Monsieur Sona n 'est pas bien jnformé quand il dit 
quon ne paie aucun droit pour aller a Maestricht. Car il faut que tout soit 
acquitté aux deux Bureaux. aussi bi en pour Maestricht que pour Liege: et 
celuy du Roy dEspagne estant au premier village hors la porte dicy. non 
seulement ce qui seroit neglige dacquitter. mais toute lautre marchandise qui 
se trouveroit en la mesme charrette seroit de prise. Quant aux droits de Mes~ 
sieurs les Estats. jay obtenu que Ie Ballot ne paiera rien: mais les licentes de 
lennemy porteront bien 15 FI. que Ie Sr. Douffert rendra au chartier avec sa 
voiture (Mais ne faut point apprehender que Ie Ballot se doive ouvrir). 

(Univ.bibl. , Leiden. - B . P. L. 297, fol. 63. 64). 

43 ~ Mar es i u s a a n A n d r. R i vet. 

3 Maart 1642. - Maresius deelt Rivet mede dat er op het pak. dat te Luik is aangekomen, 
geen verzendkosten vallen. 47 ) Zijn vrienden sporen hem aan tot haast met zijn geschrift 
tegen Grotius. Hij ziet zelf uit naar het werk van Rivet tegen Grotius. 48 ) Polyander heeft 
hem, op de laatste synode, over een benoeming in de plaats van wijlen Gomarus te Gronin
gen gesproken, maar hij heeft er al lang niet meer aan gedacht. Ook heeft hij het in Den 
Bosch wel naar zijn zin, maar in de Illustre school zit geen groei, en hij zou gaarne nuttiger 
werkzaam z ijn voor de kerk. Hij zal den raad van Rivet, die hem bij Alting heeft aanbe
volen, opvolgen, als hij benoemd mocht worden. 

65. Reverende admodum Clarissimeque Domine. frater in Christo Dilectissime. 
Sarcina illa quam nostrae curae commisistj foeliciter Leodium deducta est: 

47) Zie het postscriptum van brief nr 42. 
48 ) Bedoeld zijn de Animadversiones van Rivet op Grotius' Annotata; verg . Honders. 

Andr. Rivetus, blz. 89. 
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Is vero debuit expensas persolvere. sic enim solet inter Mercatores fieri. qui 
eam ibj excepit: Adeoque nihil in eo mihi refundendum: si quid sit amplius. 
in quo mea tibj opera erit usuj. jmpera: Nihil enim gratlUs mihi quam obsequi 
posse. De meo Labore sum utique sollicitus: Plerique ex amicis meis urgent et 
jnstant. ut festinem: Non nemo cunctandum retur. Plane tamen decrevj; ubj 
jnitia tecum communicaverim et uno et altero amicorum. ea Praelo committere. 
lIla me magis anxium habent. quia ad rej circumstantias spectant in quibus 
periculosus est lapsus: Coetera mere Theologica ac dogmatica; Utinam tamen 
potuissem utrobique tuis in Notas ad Cassandrum lucubrationibus juvarj: Ex 
his quas transmisit D . de Willem. habeo satis unde penetrem in Grotij men tem 
de Coena . Magnam rem praestabit ilJe homo si potuerit Protestantibus persua
dere ilIos esse Pontificios. et Pontificijs definitiones Tridentinas cum Refor
matorum confessionibus concordare: Vides ubique pessimam fidem: hinc inde 
truncatos sensus; ut ilIis persuadeat nullum interesse dissidium. qui sane 
melius quam ipse utrimque debent scire. quid statuant et doceant. Expecto 
avidé tuum opus: IlIum saltem juvabit Magnj manu Hectoris concidisse. De 
Groeningano quod scribis negotio. nihil antea plane audivj: et diu est quod 
putabam alium in D . Gomarj loeum D . Altingio collegam suffectum Equidem 
D. Polyander in ultima nostra Synodo. mihi aliquid dicebat de ilIa vocatione: 
sed ea nee salinam mihi moverant . nee talia mihi videbantur. ut erederem vel 
meum nomen illie jnnotuisse / Nee me piget meae hic conditionis. Ecclesiam 
habeo parvam quidem sed faciIem. Magistratum Benevolum. stipendium non 
tenue. Interea tamen fateor id mihi grave esse quod nullius virj doetj consortio 
hic fruar: cum Ministrj nostrj Belgae. sibj vivunt . nee satis sint ad Societatem 
natj: et praeterea Heet mag nos sustineam labores pro Schola hae erigenda. vix 
tamen illius jncrementum possum sperare. quamdiu nulla spes pacis affulgebit : 
Inter arma quae hic perstrepunt silent leges et musae. Studiosi sunt pauej . 
quibus tarnen quotidie sex horas qua in Leetionibus publicis. qua in collegijs 
privatis jmpendo. Jpsa quoque Trivialis schola. quae nostro Gymnasio mate
riam suppeditare deberet. deperit in dies. Plurimj quaerunt quae sua. paucj 
quae utilitatis publicae: Ut fatear me saepe aegre fieri quod utilior nequeam 
esse Ecclesiae et Reipublicae Christianae; et dum floret aetas. vigentque vires 
possimque indefategabilj quadam diligentia . supplere quod ab eruditione deest. 
non plura nanciscj vasa. quae effluens me urn oleum excipiant. Sed acquiescen
dum Dej vocationj . Quare ut nee obsequi detrectabo si aliorsum trahar. ita 
aliam conditionem non exquiram. aut exoptabo. Quandoquidem tu me D . 
Altingio jndicastj . si res eo devenerit. ut ad illam Provinciam evocet. tuj unius 
et sequar et exequar consilium. ut eodem puncto claudatur circulus quo coepe
rit; Persuadeor enim pro paterno illo quo me semper prosequuturus es affectu . 
te nihil suasurum quod non sit é re publica et mea simul. Sed id omne {}eov Èv 

yovvaOL " ÛWI. Te et lectissimam tuam D . Conjugem salutamus officiosissime: 
Deus vos sospitet. 

Sylvaeducis 111 Martij. 1642. 

(Univ.bibl .• Leiden. - B. P. L. 297, fol. 65. 66) . 

Tuus ad omnia paratissimus 
SAM. MARESlUS. 

44 - Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet. 

5 Maart 1642. - Maresius zendt een gedeelte van zijn geschrift tegen Grotius aan Rivet 
ter beoordeeling toe. Hij vreest vooral dat hij te scherp is geweest. Laat Rivet er ook met 
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De Willem over spreken. Hij wil liever niemand beleedigen. ook niet de familieleden en 
vrienden van Grotius. Als Rivet geen bezwaar heeft. dan gaat het werk. na ontvangst. 
terstond naar den drukker. Het gerucht gaat dat de paus is gestorven; een eventueele op
volger zou de plannen om de Gereformeerden met de Roomschen te hereenigen. wel eens 
kunnen verstoren. 49) 

Reverende Vir Clarissimeque Domine ac frater in Christo dilectissime. 
Priusquam ulterius progrediar, vel in describendis quae jam composuj. vel 

in absolvendo quod superest. haec laboris mej jnitia tecum audeo communi
care, et Censurae tuae subijcere: In reliquo opere non era jmportunus. Te 
igitur enixé rogo, ut pro tua erga me benevolentia oculos in has schedas velis 
conijcere; et perscribere, quicquid in ordine, in rebus, jn verbis judicaveris 
corrigendum. Vereor praesertim ne fuero nimis aculeatus. Prolixior quoque 
debebo esse; Tarnen in Capitibus Controversiarum aliarum quae attigit Grotius 
sum brevior. Me beaveris, si judicium tuum de hoc meo labore Do. De Willem 
aperueris, vel etiam ipsa scripta percurrenda tradideris. Scio Grotio suos 
adhuc superesse affines, fautores et amicos; Et nolim crabrones in me conci
tare . Peregrinus cum sum et Generalitatis stipendiarius, praecavendum mihi 
est ne quem offendam. Hominj tarnen ita maledico, Ecclesiarumque nostrarum 
hosti aperto, adularj non possurn. Quam primum remiseris haec, si tibj non 
indigna videbuntur, quae eo ordine veniant in lucem, et correxero, quae emen
denda monueris, ego illa tradam Typographo, ut sic quia plures et plu ra me 
urgent, fes tin et editio. Nam eo usque nunc pervenj ut non debeam remorarj 
operas etsi cras jnciperent. Ipse quoque Typographus jnstat, ut illj dem 

Overdwars quod habeo paratum, mecum in opere progressurus. / Si Papa mortuus sit, utj 
rumor est, forte talem habebit successorem qui tantas dabit turbas, ut perni
cios a illa Concordiae consilia in Reformatorum ruinam excogitata, debebunt 
vel jntermittj vel omittj: Deus, sic spero, prospiciet suae Ecclesiae nec opus 
manuum suarum derelinquet. Te illj nobisque diu praestet jncolumem et valen
tem. Idem optamus Dominae tuae Conjugj quam tecum oHiciosissime salutamus. 

Sylvaeducis V Martij 1642 . 
Tuus ex animo omnj, et ad omnia totus 

Op het adres: francó SAM. MARESlUS. 
(Univ.bibl., Leiden. - B. P . L. 297, fo!' 67). 

45 - Mar e s i u s a a n D a v i d d e W i 11 e m. 

19 Maart 1642. - Drie uren geleden heeft Maresius het eerste gedeelte van zijn geschrift 
tegen Grotius naar den drukker te Amsterdam verzonden, waarbij hij met de opmerkingen 
van Rivet heeft gerekend. O ver de opmerkingen van D e Willem, welke hij zoo juist heeft 
ontvangen. zal hij overmorgen aan Hotton schrijven. O ver verschillende uitdrukkingen welke 
hij in zijn boek gebruikt heeft, geeft hij aan De Willem een nadere toelichting. Spanheim gaat 
naar Leiden; maar van Groningen heeft Maresius nog niets weer gehoord. Hij verwondert 
zich dat Graswinckel zich tegen z ijn particulieren brief aan Zuerius over de ta fel houders 
heeft gericht; maar hij zal over deze zaak met Graswinckel niet strijden. 

Amplissime Nobilissimeque Domine. 
Nescio quo meo malo fato factum sit, ut literae tuae mihi redditae sint, 

hodie, tres demum horas, postquam Tabellarius Amstelodamensis discesserat, 
cuj primum Laboris mej primitias ad Typographum deferendas commisi: 
Tamdiu enim sustinueram, expectans si forte aliquid submoneres, praeter ea 

49 ) Pa us Urbanus VIn is echter pas in 1644 gestorven. 
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quae ante decem dies Clariss. Rivetus transmiserat. Mittam tamen perendie 
ad nostrum Hottonium quae annotastj , ut emendet quicquid nimis aculeatum 
videbitur quanquam et id jam ex parte fecj , correctis ijs omnibus quae Clariss . 
Rivetus mutanda monverat. Quae supersunt ex ijs quae amantissima illa tua 
Epistola, judiciosissime et doctissime observata habet, suum adhuc reperient 
Locum: Si quid, quod nolim, debeat superesse in mee scripto durius in Grotium 
dictum, id facile , et excusabit necessaria defensio contra ipsius convicia, et 
contumelias, et compensabit abunde, ampla illa seges laudum, quas in ipsum 
congero. Sic equalem ago, plerumque, ac si Roma strictioris esset in Religione 
disciplinae, non quod nesciam , quid ejus Mystae verbotenus largiantur ijs ex 
nostris quos ad se traducere conantur, id unum satagentes ut Papae se sub~ 
mittant ejusque communionem amplectantur, securj de coeteris , quo spectat 
hoc eorum tralatitium in mea Patria dictum, Rendes vous a l'Eglise et die 
vaus dira tout, Perronijque distinctio subtilis , jnter ea quae sunt necessariae 
observationis, vel approbationis tantum; sed quoniam, haereseos, nos accu sant 
Pontificij in singulis C ontroversia rum capitibus, quoties justa quasi acie 
Ecclesias nos tras jmpugnant, et praeterea Professio fidej Pij IV, ad cal~ 
cern Concilij Tridentinj profitentem intra augustos illos carceres compingat, 
debuj maxime ex illis hypothesibus hic egisse: Quod dixi pari gradu habitos 
duos Macca baeorum libros semper in Ecclesia, hoc dixi , quoad gradum nega~ 

vo o tivum tantum , quia / ambo aeque seclusi ex Canone semper fuerunt , quamuis 
verissimum sit quod docte observas, pluris factum primum quam secundum. 

Quod ad Fabularum ambages at tin et non tam in illis carpo vocem Fabulae, 
(quamvis parum aptam et commodam huic rej , cum voces ex magis ordinario 
significatu sint usurpandae, et sit huc apud profanos E'vcuá(3J..rrr:oç, nee ferret 
Grotius si quis ipsum hodie saphistam aut Regum aliquem Tyrannum appel~ 
laret, ex prisco vocabulorum Morum usu) quam quod Christi parabolas, 
Mendacijs officiosis annumerat; cum parabolae et apologj figurae sint dictionis , 
quas omnes mendacijs annumerare, esset cujusdam olim Rupellensis Consulis 
malesanj , insaniam jnsanire, qui propter tropos et figuras Scripturarum, eas 
mendacijs refertas clamitabat. Quas tragoedias non ex ei tass et Grotius si tale 
quippiam in nostris reperijsset, qui undique corrasit, quod illis unquam durius~ 
culum potuit excidere ut Reformatis conflet jnvidiam. Gratias habeo summas, 
propter formulam Professionis Pneutalibus jmposita a Clemente VIII , quae 
mihi porro adhuc usu i erit : Martelerius in Oratione sua contra Jesuitas fre~ 
quenti Senatu Lutetiae habita , testatur Parisienses stimulatos fuisse ad 
Henricum III deponendum scripto quodam Bellarminj sub Franciscj Romulj 
nomine edito anno 1588. suspicor Tuum quem misisti Rossaeum, eundem esse 
interpolatum, cum annj insequentis nempe 1589. scripta Liminaris et se Pere~ 
grinum Romanum appellet. De Barclaij Paraenesi quod olim ceperam con~ 
silium, cum illj Dux Bullionaeus praeconceptam à:noowo[av suam jnedificaret, 
ab illo tempore abjecj quo vi dj in illo operam meam jnutilem futuram. Ad haec 
habebam librum eum tantum modo Gallice, a Leodiensi quodam versum, tam 
malé. ut ad stylum, Barclaij Latinitatj neutiquam respondentem, ( .. ? . ): Tu , 
Vir Amplissime, quod in eo coepistj , absolve quaeso, bono publico et Ecclesiae: 
Cujus jnterest cum undique jmpetatur et ab illis periculosius, qui Seculares 

2. vulgo dicuntur, etiam / suos nancisfcdi defensores , inter eos qui MAunel~ibdus 
sacris non illegatj, tanto majorem i em merentur , quam eorum mp ltU 0 

mag is apud coeteros commendat, nec iterum su nt numero quos Grotius dicat 
sua agere Lex schismate vivere . 

Audio On. Spanhemium vocationem Leydensem acceptasse; de me vero 
M aresius 31 
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Groeningam evocando. nihil plane audivj. praeter id quod dicis. et dixit aliquot 
diebus ante Clariss. Rivetus. Miror Graswinkelium voluisse in Epistolam meam 
privatim ad alium ex amicis scriptam, a quo nee eam habuit, et quantum potuj 
canijcere vitiose descriptam stylum suam distringere. Potuisset me relicto, quae 
ad hoc argumentum habebat Reip. litterariae dare. An hoc sic agere bona fide, 
viderit ipse: Ego sane non credo: Nee tarnen potero, quod credam a me jmpe~ 
trare ut illam serram cum eo reciprocem: Sed satis diu abutor tuä patientiä. 
Te alijs jntentum jnterpellare ita non liceret, nisi tu ipse haec mihi otia faceres: 
Quicquid igitur hic pecco, tuae Humanitatj Excellentissime Vir, jmputa: nee 
puta me prolixius id omne scriptitasse, ut sibj ulterius rescribendj necessitatem 
jmponam, eorum in morem qui virorum amplissimorum literas jmportunitate 
sua extorquent, ut sic de ipsorum favore apud alios glorientur: Mihi sufficit 
conscientia Benevolentiae illius erga me tuae, mille suffultae Testimonijs, quae 
tempus Heet edax re rum nunquam jnducere poterit: Illam agnoscam haecque 
depraedicabo, quamdiu vixero, permansurus ad exitum usque vitae 

Tibj ad omnia obsequia addictissimus 
Sylvaeducis XIX Martij 1642. Sam. Maresius. 

(Univ.bibl., Leiden . - B. P . L. 293a). 

46 ~ Mar e s i u s a a n D a v i d d e W i I I e m 

24 Juli J 642. - Maresius zendt de geleende boeken aan De Willem terug. Z ijn geschrift 
is grooter geworden dan de aanvankelijke gedachte was. Hij heeft er ook een bestrijding van 
Mileterius in opgenomen. Over den drukker is Maresius niet tevreden. H et aantal drukfouten 
is groot. 

Nobilissime Praestantissimeque Domine. 
Redeunt nunc ad te tuj librj quorum usuram mihj hactenus face re dig~ 

natus es . Quod tamdiu eos detinuerim, qua es humanitate , facile excusabis. 
Sum tibj ut terra solj , quae continuo illius calore fauta , nihil habet praeter 
tenues vapores, quo ineens i in speciem illj respondeat. éfJXa(JtOda mea ad tua 
beneficia levia sunt : sineera tarnen atque ex imo pectore, ut Ulyssis verba , fun~ 
duntur. Utinam re et opere possim ostendere olim, quam altas egit in eorde 
mee radices sensus et memo ria benevolentiae erg a me tuae. Id sa Item profite~ 
bor, quamdiu spiritus hos reget artus, neminem esse tibj magis devinetum. 
Opus meum sudat sub praelo. Ad majorem exerevit molem quam jnitio puta~ 
veram. Debuj etiam ad calcem expendere quae habet Catholicus Reformatus 
Mileterij contra me, atque male feriatj istius hominis euj visum est tot con~ 
vitijs me lacessere, jntegram retexere historiam, ut omnibus jnnoteseat qualis 
ille sit qui Orbis naÀqYévéo[av mediatur. Ineostus et Typographus meus, an qua 
coepit forma, non debeat librum meum in duos tomos distribuere. Habet nu ne 
quicquid illius est, et poterit in eo faeere quod e re sua magis judieaverit: 
Jnterea tot jrrepsere mendae. in jis quae jam jmpressa sunt, ut longum Erra~ 
torum jndicem requirant; Sic necesse est evenire, in ijs quae absente authore 
eduntur. Sed diutius te detineo praestantissime domine: Jterum jterumque 
gratias ago tibj quum possum maximas, Deumque supplex veneror, ut te, Reip. 
Tuis , nobis omnibus praestet jncolumem, multos in annos . Vale, Sylvaeducis 
24 J ulij 1642. 

Op het adres: franeó. 

Tuus totus, et ad omnia promptissimus 
SAMUEL MARESlUS. 

(Uni v. bibi., Leiden. - B . P . L. 293a). 
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47 - Maresius aan Andr. Rivet 

15 Sept. 1642. - D e kwestie van de kerk te Middelburg is thans op de Waalsche 
synode aldaar beëindigd. Ook is daar de kwestie van het kerkelijk en het politiek gezag 
aan de orde geweest, waarbij het tegen Vedelius ging, maar feitelijk ook tegen Rivet. 
Apollonius laat een geschrift over deze k westie drukken, en men vertelt dat ook Voetius een 
nieuw werk voorbereidt. D e classis Gouda heelt. door een klacht tegen Everwijn, 50) de 
zaak aanhangig gemaakt, maar de synode heeft haar tot de volgende vergadering in Den 
Haag uitgesteld. Rivet kan hiermee rekening houden. Over 14 dagen zal Maresius' boek 
tegen Grotius, in t wee deelen, verschijnen. Uit Middelburg heeft hij aan Rivet een exemplaar 
van zijn " D efensio Optimatum Sylvaeducensium" toegezonden. De brief aan Voetius is, 
bij Maresius' afwezigheid. te 's Bosch in het boek opgenomen. Hij kon dezen dienst aan de 
regenten niet weigeren, en hij hoopt dat Riuet de zaak thans gunstiger gezind is geworden. 
Bij zijn terugkeer uit Middelburg heelt Maresius een brief uan Voetius gevonden. die zeer 
vertoornd blijkt te zijn. Hij geloo ft niet dat Rivet Voetius in dezen zal steunen; laten zij 
tezamen één lijn trekken. 

Reverende Vir, Clarissimeque Domine, Frater in Christo dilectissime 
Tandèm Middelburgj composuimus illius ecclesiae negotium; ejque omnium 

praeteritorum amnestiam jndulsimus. Immane quantum in eo fuerit insudan
dum, adeo nonnullj Advocatj illius qui has turbas excitaverat praejudicijs 
et artibus abreptj animos obfirmaverant. Aliud illic accidit, quod judicavj ad 
te propius spectare. Vides quantum ferveat quaestio de authoritate ecclesias
tica et politica. Clariss. Vedelius undique jmpetitur, et tu per illius latus; etiam 
quod magis miror ab ea facultate cujus semper pars maxima fuistj : Excuditur 
jnsuper Mi ddelburgj , Apollonij ea de re liber, et nova fulmina dicitur etiam 
Clariss. Voetius fabricarj. Sed ut haec causa saltem adversantium mole oppri~ 
matur. non contentj fuerunt , qui Vedelio sunt jnfensi, jntegras Synodos, 
Zuythollandicam et Geldricam ej opponere, verum et tentarunt nos tram 
eodem deducere; non alio fine , quantum suspicor, quam ut etiam Gallicanarum 
Ecclesiarum calculo, tu earum decus et gentis nostrae honos in foederato 
Belgio, saltem jndirecté damnatus abires: Etenim Goudana Classis nacta pri~ 
vatum aliquod scriptum Everwinij ante tres quatuor~ve annos, ab ipso traditum 
suo Magistratuj , in quo eadem continebantur, quae asseruit Vedelius, et 
quibus tuum addidisti publicum testimonium , primó illud curavit examinarj 
ab utraque facultate Leydensj et Ultrajectina, et nigro theta notarj ; deinde 
ad nostrum transmisit conventum, cum aculeatis admodum litteris quibus 
rogabat ut authorem tanquam heterodoxum et turbulentum virgulà censorià 
ex dIa ecclesia eijceremus Sed cum ipse abesset, res omnis in proximam 
Synodum Hagae celebrandam rejecta fuit: Ea me tenet anxium, cum vix tutum 
sit in eo quaestionum genere, et in tanto contentionis aestu animum renudare. 
Saltem judicavj è re tua fore , de eo omnj praemonerj; quandoquidem syngra
pha tua Episcopatuj Clariss. Vedelij apposita , ut taceam quae ad Decalogum 
super hanc materiam es Commentatus, in hanc arenam te deduxit. Intra quin
decim dies , ut spem mihi fecit Jansonius, prodibit mea ad Grotium responsio, 
in duos tomos. sic placuit Typographo distributa: Middelburgo ad te misi 
Defensionem Optimatum nostrorum; nec tum potuj ab animo negotijs Syno~ 
dicis defatigato consequj , ut ullam adderem epistolam. Quae addita est meo 
nomine ad Clariss. Voëtium, edita fuit hic me absente; cum illius exemplar 
Nostris communicassem; et ad me transmissa Amstelodamum, quo excurreram 

50) Zie over Charles Everwijn , die toen Waalsch predikant in Gouda was, vooral Liure 
syn., 1, T able alphab .. 
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ante Synodum. Non potuj Primarijs illis Urbis nostrae Viris, hanc quam a me 
petierunt Apologiam denegare; quandoquidem Clariss. Voëtius tam aculeatam 
disputationem in illos parum prudenter emiserat. Et si res bene expendatur, 
plus meo scripto evertitur superstitio et jdololatria, quam thesibus Voetianis. 
Videbaris quidem tuo ad me transmisso judicio, non usquequaque Nostrorum 
factum probare; sed te nunc spero illj causae faventiorem, ex quo eam paulo 
accuratius explicavj. Reperij domj epistolium Clariss. Voetij, quo se magis 

69. exacerbatum testatur quam credidissem; et responsum miratur: imo sunt qui 
dicant hic additurum illum suae responsionj tuum judicium, ut tua authoritate 
consequatur, quod desperaret posse conficj suis rationibus. Sed nunquam mihi 
persuadebo te passurum, ut vino parum vendibilj, nominis tuj hedera suspen
datur; aut calculo tuo comprobetur scrupulosa illa Theologia, qua nodum 
in scirpo quaerit. Addo quod cum Clariss. Voetius multa falsa supposuerit in 
suis thesibus, et Nostros virulentis convitijs jmpetierit, quae nominatim Illus
triss. Brederodius revocat ad animum, et de quibus vult sibj publicé satisfieri, 
alienum esset a tua prudentia te illj disputationj jmmiscere. Et licet aliter de 
facto hoc judicaveris quam ego, qui penitius illud novi. non tamen opus erit 
ut nominis tuj praejudicium alijs commodes; cum praesertim in meo scripto 
semper te honorifice appellaverim, et tu as considerationes privatim ad me 
perscriptas, sic expenderim, ut te tamen neque nominaverim neque jndicaverim 
ullo modo. Nolim enim vel minimj dissensus mej a te ullum extare publicum 
vestigium cum nullus sit, ingenué dico, in cujus verba potius jurarem, si in 
ullius esset jurandum. Spero igitur te hanc serram inter me et Voetium reci
procandam relicturum. Interea Deum venerabor supplex velit te nobis omnibus 
multos in annos conservare. Vale, cum tua, Vir Clarissime, et perge amare 

Sylvaeducis XV VIIbre 1642. 

Tuum ad omnia promptissimum 
SAM. MARESlUM. 

(Univ.bibl., Leiden. - B . P. L. 297, fol. 68, 69). 

48 - Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet. 

25 Sept. 1642. - Het gaat met den hertog van Bouillon van kwaad tot erger. Prinses 
Elisabeth is tegen het verdriet, dat hij haar heeft aangedaan, niet opgewassen gebleken. 
Het is met de kerk en vooral met de Academie te Sedan gedaan. Dat de Sorbonne tegenover 
de plannen van Mileterius talmt, mishaagt Maresius. De legerplaats van den Prins werd 
dichter naar Den Bosch verlegd. Maresius' werk is nog niet verschenen. Hij hoopt, met 
Rivet, dat de twee theologen, die binnenkort aan de Leidsche Academie zullen zijn, in de 
zaak van Vedelius gelukkiger zullen handelen dan tot dusver is gebeurd. Trigland heeft de 
kwestie niet juist gesteld. Maresius weet nog niet wat Voetius tegen hem zal doen. Hij ver
dedigt zijn optreden in dezen; en belooft, indien het noodig mocht blijken opnieuw tegen 
Voetius op te treden, de grootste gematigdheid in acht te zullen nemen. Want hij stelt 
Voetius hoog. De plannen, welke de synodes hebben ten aanzien van de professoren, acht 
Maresius gevaarlijk. 

Reverende Clarissimeque Domine, Frater in Christo dilectissime. 
Ita est utj scribis, D. Bullionaeam jmparem fuisse , luctuj illj in quem 

Benonj Suj vincula eam conjecerant. Lutetia quoque scribitur illum plura 
confessum esse, quam exigeretur ad suj convictionem. Miserum sa ne prin
cipem, qui adhuc ex praecedentj naufragio madens, iterum tam periculoso marj 
se commisit: Actum est sinon de ecclesia saltem de Academia: Ad Clariss . 
Molinaej E'Û{}avao[av pertineret, subripj illj mutationi: Cunctationes illae Sorbo-
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nicae in causa Mileteriana mihi non placent; et vereor ne per hanc triemem 
henotica consilia resumantur . Magnum contra illa in Anglia praesidium. cujus 
turbas foeliciter esse sedatas jmpendio laetor; modo fa ma quae id praedicat vera 
sit: S.c. herj castra sua n{ ... ) ebat propius ad nos accessura. Expecto indies 
reliqua operis mej in Grotium folia; et miror quod tamdiu luctentur cum praelo: 
Haec causa mee quidem non eget praesidio. sed tarnen a pluribus tractanda 
est. quo plures remorae syncretismj authoribus inijciantur. Vereor etiam ne 
jmportuna ilIa quaestio de Ministrorurn authoritate. illj quadantenus praejudi
cet: Me beaveris. si digneris participem facere . 'eorum quae ad locum Eusebij 
voluistj commentarj . Spero tecum Theologos illos binos qui Leydae brevj erunt. 
foelicius in negotio Vedeliano versaturos: Revium non vidj; sed non satisfecit 
mini eousque Triglandius ; Estque ut dicis. staturn quaestionis non bene 
assignarj ab ilIo. Quid sit contra me facturus D . Voetius nondum certe scitur. 
Hoc tarnen statuas velim rem omnem transactam fuisse. utj refero. et illj in 
plurimis alios jmposuisse. Accessissem lubens ad tuam sententiam de illa 
potius toleranda. quam defendenda: neque vix alio spectat meum opusculum: 
sed cum ante visas D. Voetij theses. consultus respondissem nihil in ea me 
judicare ]dololatricum. non potuj nostris in illis refutandis. meam operam 
denegare; taciturus plané. si rem tantum thetice, non ita hypotheticé cum 
plurimis etiam in vi ros honestos et primarios convicijs tractasset. Et quando-

Overdwars quidem multj ex illis Synedrij I mej membra sunt. adversus quos praesertim. 
tanquam promotores totius negotij . et in Ecclesiae nostrae Gallobelgicae odium 
haec Voetiana disputatio fuit extorta. maluj eos calamo defensos meo, quam 
accu sa tos a Voetio. et silentio mee damnatos a me et nostra ecclesia sic 
abalienare. ut inde corruisset; su nt enim ilIius columnae. Satis est mihi quod 
tuas partes in hac quaestione non jnterpones. Et si debeam deinceps aliquid 
amplius ad eam reponere. summa utor contra Voetium moderatione. quocunque 
stylo ipse usus fuerit. Virum enim ilium pium doctumque agnosco et magnj 
facio . Nec quicquam remittam ideo de mee in ilium amore. Tu vero Vir Claris
sime perge me amare, qui semper era 

Synodica ilIa consilia de Academicis professoribus videntur mihi Ecclesiae 
et Reip. periculosa ac omnino disturbanda. 

Tuj studiosissimus et ad omnia obsequia promptissimus. 
SAM. MARESlUS. 

VII Kal. Oct. 1642. 
(Univ .bibl .• Leiden. - B. P . L. 297. fol. 70 ). 

49 - Mar e s i u s a a n D a v i d de W i II e m. 

1 Oct. 1642. - Maresius stuurt een schrijven van rouwbeklag aan D e Willem naar aan
leiding van het overlijden van diens zwager Maurits Huygens. die tevens een vriend van 
M aresius was. 51 ) 

Nobilissime. Amplissimeque Domine. 
Recentj ilIj jacturae tuae condolere teneor. duplicj jure; tum quia tua est. 

tum etiam quia meao Quod talem virum tibj proximo gradu affinem et Virtutis 
insuper. quae in ilIo semper fuit eximia. arctissimo nexu conjunct~m amiseris. 

51 ) Maurits Huygens. oudste broeder van Constantijn Huygens. was sinds 1624 secretaris 
van den Raad van State; hij overleed den 24sten Sept. 1642; verg . N. N ed. Biogr. W ., I. 
kol. 1191. 
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merito sane et corditus doleo. Satis enim sentio quantus inde dolor tibj et 
Lectissimae tuae coniugj. Sed etiam eum lucturn jure facio meum qui antiqui 
moris amicum eo funere extinctum videam. Quinimo ea clades , nee te, nee 
me solos tangit sed universam Rempublicam; quae in hac morum et tempo rum 
corruptela, virum hunc comitate, jntegritate, pietate omnibus accepturn, charum, 
conspicuum, quasi in medio cursu et si fas esset die ere praematura morte sibj 
ereptum lamentatur. Interea tarnen acquiescendum ejus voluntati penes quem 
vitae et mortis summum est arbitrium. Servavit sibj in eo authoritatem jmperij 
sola nobis obsequij relicta gloria. Eandem omnibus fixit Legem nascendj et 
denascendj quando voluerit; statutusque est cuique suus dies decretorius et 
fatalis, ac positj singulorum vitae Limites quos superare neminj conceditur. 
lis etiam calamitatum et miseriarum fluctibus plusquam decumanis hic mundj 
oceanus aestuat, ut eos multum lugere quos Deus per mortem in porturn sub~ 
duxerit, nihil aliud sit, quam eorum foelicitatj jnvidere. Beatj enim qui in 
Domino moriuntur, nam qui escunt a laboribus suis; Nee inquirendum quamdiu 
quis vixerit, sed quam bene. Res sunt viliores quae ad decempedam et pro 
Iongitudine aestimantur. Aurum et vita censerj debent ex pondere. Satis vixit, 
qui bene vixit. Circulj perfectio non ex capacitate, sed ex partium aequabilitate 
judicatur. Nostro judicio amplius nobis profuisset amieus ille nos ter, si per 
aliquot adhuc annos mansisset apud nos; sed magis ej profuit dissoluj et recipj 
ad Dominum. Noluit summus Imperator eum diutius ag ere in his excubijs. 
Neque is plané amissus: sed ut sua virtute in via nobis praeluxit, sic et praeivit 
ad metam. Atque haec non dieo, Vir Amplissime, suggesturus tibj in hoc 
sapientiae speculo constituto, consolationis rationes; cum ex tuis visceribus , 
bombycum instar, pretiosissima I possis educere filamenta quibus te obvolvas; 
sed potius aperturus argumenta, quibus me ipsum ad tristem illum nuncium 
conatus sum sustinere. Deus Optimus Maximus velit vobis omnibus abundé 
spiritum consolationis largirj, atque paterna sua manu lachrymas lugentium 
detergere. Vovet ex animo qui manet, quamdiu remanet, haec enim exempla 
quo ti diana nostrae nos mortalitatis vehementer admonent, 

Sylvaeducis Kal. Oct. 1642. 

Tuus ad omnia promptissimus, 
SAMUEL MARESlUS. 

Aan de adreszijde staat, met andere hand, aangehaald Hebr. 12 : 1-3. 
( Univ .bibl., Leiden. - B. P . L. 293a). 

50 - Mar e s i u s a a n A n d r . R i vet. 

10 Dec. 1642. - Tobias Andreae is vóór 8 dagen in 's Hertogenbosch aangekomen . 
Nadat deze de toezegging hee ft gedaan dat het tractement te Groningen nog met 400 gulden 
verhoogd zal worden. wanneer hij extra-ordinair predikant wordt. heeft M aresius de roeping 
aanvaard. Hij vraagt Rivet om z ijn tusschenkomst dat dit inderdaad gebeurt. lntusschen is 
het niet g emakkelijk om van den magistraat in Den Bosch ontslag te verkrijgen . M et het 
oog hierop blijft Andreae nog in de stad. 

Vir Reverende, Clarissime Domine, frater in Christo dilectissime. 
Octiduum jam est elapsum ex quo Clariss. D . Tobias Andreae, huc 

appulit. Extorsit mihi haud jnvito, postquam rem in seriam adduxj delibera
tionem, consensum in munus delatum: Tuae nee diffitebor et rationes et 
adhortationes, me nutantem erexerunt; nam licet lWV {3LWUX.WV non semper 
tanta debeat esse ratio, tamen tantum apparuit jnitio discrimis jnter 1200 flr . 
stipendium quod illie offertur. et 1900. quo hic fruor , ut facile non admisissem 
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vocationem, nisi addidisset delegatus de auctario 400. ad mIDlmum, dubitan
dum non esse, pro Ministerij extraordinaria functione: Spero quoque tua 
jntercessione futurum ut non deterior illic mihi obtingat conditio; quando
quidem, utj tuae etiam litterae testantur, serio annixus es. ut haec provincia 
mihi demandaretur. Plus hic est difficultatis circa meam dimissionem. Ma
gistratu moven te omnem lapidem ut me retineat; oblato quoque si remaneam 
augmento stipendij: nec dubium est quin etiam apud P.P. D.D. Ordines 
generales. querelas suas deferant nostrj. ut quoquo modo remora illj vocationj 
jnijciatur: Nisi forte ad mitiora sint transiturj consilia. ex quo animj mej 
propensionem nonnullis dilucidius explicavj: Iaeo retinetur adhuc O. Andrae 
in hac civitate: Optat enim nis i re confecta. non abire. Ubj videro quid conse
quutus fuerit. plenius de residuo negotio ad te perscribam: Haec raptim. 
Sylvaeducis X. X bris 1642. Vale cum O.na tua conjuge. et perge amare 

(Univ.bibL Leiden. - B. P . L. 297, fol. 72) . 

Tuum ad omnia 
SAM. MARESlUM. 

51 - Maresius aan Andr. Rivet 

22 Dec. 1642. - Maresius heeft thans van den magistraat en de kerk zijn dimissie ont
vangen. Hij dankt R.ivet voor diens bemoeienissen. Aan Andreae, die weer is vertrokken. 
heeft hij toegezegd nog in Januari zijn inaugureeIe oratie te zullen houden, terwijl hij pas 
in het voorjaar met z ijn gezin naar Groningen denkt te verhuizen. Hij vraagt om vervroeging 
der synode. Hij sluit brieven in van zijn kerkeraad en van zichzelf aan den kerkeraad in 
Den Haag, en verzoekt R.ivet te bevorderen dat Den Bosch vOOr tijdelijk een predikant 
ontvangt. Maresius zou liefst willen dat D e la R.iviere uit Delft kwam; deze zou misschien 
tegelijk Zuerius, die zich op de synode heeft beroepen, weer met de kerk kunnen verzoenen. 
Voetius heeft onlangs een brief aan den Bosschen magistraat gericht ten nadeele van 
Maresius. Voetius' werk is ter perse. De zaak van Lemannus wordt thans in den Nederland
schen kerkeraad behandeld. Maresius verzoekt R.ivet een pakje aan Aldringa of aan 
Coenders 52) te overhandigen; daarin zijn de brieven voor ontslagaanvrage aan de Staten
Generaal. R.ivet wil wel voor een spoedige toezending der resolutie zorgen. Crommelin heeft 
een ongeluk gehad met zijn paard. De syncretistische plannen van Grotius en Milleterius 
zullen, met den dood van R.ichelieu, wel van de baan zijn. Maresius sluit nog een brief in 
voor Schonabergius. 

73. Reverende Vir Clarsissimeque Oomine. 
Etsi nullas à te acceperim ex quo tibj significavj. acceptasse me munus 

Groeninganum, tamen officij mej esse duxj . gratias iterum tibj meas referre 
quas possum summas, quod plurimum ad hanc rem honestis tuis de me 
testimonijs et commendationibus effeceris. Magistratus hic noster consensit in 
meam dimissionem, sic ut et Ecclesia; Abijt ad suos Clariss. Prof. O . An
dreae; cuj fidem meam obstrinxj paratum me fore ad jter (sed absque mea 
familia, quae ante vernum tempus migrare nequit) octiduo post Kalendas 
Januarias. ut ante Februarium. quo D.D. Curatores succes sores sunt acceptj. 
quae ad jnaugurationem meam pertinent sub illis ipsis qui me evocarunt. quod 
habuere in votis. peragantur: Quibus transactis potero huc revertj usque ad 

5'2) Bedoeld is wel B. Coenders van Helpen. die meermalen afgevaardigde ter Staten
Generaal voor Groningen was; verg. N . Ned. Biogr. Woord. , VI. kol. 317. 
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Martij exitum, et si potis esset tempora synodj. quam ideo optarim, te potis
simum annitente, ante pascha convocarj: Interea vero, et dum Ecclesia haec de 
successore mihi deligendo serió et cum mora deliberat, ad Vestram scripsit, 
hanc epistolam, suppetias sibj ferrj petens, cuj et meam privatam adjunxi pro 
Classicalj testimonio consequendo. Te rogo, Clarissime Vir, ut quae ad haec 
spectabunt pro tua prudentia procurare digneris ; ac efficere ut statim post 
novj annj Kalendas, adsit aliquis qui per meam absentiam sacra hujus coetus 

vo. procuret. 
Non deerunt illic Vobis quibus haec Provincia poterit demandarj : Habet 

et Dordracum magis nobis vicinum, D. Matthonium, necnon quendam vanden 
Graaf, qui nuper ex India Occidentalj redijt, quorum alterj , id posset a Classe 
vel Ecclesia Synodalj in mandatis darj. Ego tam en peroptarem ut D . de la 
Riviere posset eo adducj , ut primus omnium hunc laborem susciperet. Sperarem 
enim ipsius praesentia et authoritate, nostrum Zuerium posse cogi in ordinem. 
Is obfirmato animo in prisca sententia nequicquam benigné et saepius ac 
repetitis vicibus rogatus ut ad nos rediret, Synodum appellavit. Vidètur ej 
multa pollicerj Voetius et Lemannus; quorum ille nuper prolixam admodum 
jnvectivam in me scripsit ad nostrum Magistratum, quam pro libello famoso 
merito potuissem habere, nj vidissem nomen illius adscriptum. Mirum est 
hominem tam scrupulose Casuistam, et rigidé sollicitum de aliorum conscientia 
potuisse a sua consequj tam jmpotentem satyram in conservum suum. Adeo 
affectibus suis indulget ut credat me omnem movisse lapidem metu illius quam 
adornat scriptionis, quod mihi conscius sum fabulosam esse meam narrationem 
de rebus hic transactis: cum tamen ea sit luce meridiana clarior. Optavj 
equidem ne scriberet, quia viderem eam animorum collisionem jnter professores 
obesse rebus Ecclesiae; sed opto nunc ut scribat, quo magis jnnotescat quo 
spiritu regatur: Si enim pergat publicé, quo pede privatim coepit. pessime 

74 . sibj ac suo honorj consulet. Audio nunc sudare Typographos in ejus opere 
excudendo, quod ubj prodierit, deliberabo cum Deo et amicis , quid facto I fuerit 
opus. Lemannj causa in synedrio Ecclesiae suae agitatur, sed ita praeposteré 
ut is te homo, ab omnj concordiae studio alienum se praestet. Coeterum, 
Clarissime Domine, quia ut absque scrupulo possim discedere, requiritur ut 
petam consensum Dominorum Ordinum, eo spectat hic fasciculus , quem velim 
tradj D . Aldringae, vel si forte abesset, resoluto primo jntegumento, D. 
Conderio, cum utrique meae litterae jnscribantur. Veniam deprecor quod in 
eo abutar tua opera; sed quandoquidem has nuptias mihi confecistj, ausus sum 
statuere id minus tibj fore ingratum. Sumptus quos pro hoc fasciculo sustinue
ris, restituam etiam bona fide. Si placeret dicere Nobilj illj viro, ut consensum 
Ordinum ad te mittat mihi transmittendum, aut si desint Tabellarij ordinarij, 
prout nautae hac tempestate saepe retardantur, per aliquem ex suis, huc ad 
me emittat, rem feceris gratissimam: Noster Cromelinus eques, jam primas 
poenas dedit confilii illius suj, de equitando; etenim cum equum suum dedu
ceret ad Fabrum soleis ferreis jnstruendum, ille calcitrando caput ejus graviter 
afflixit vulnere satis profundo; de quo tamen Chirurgus nihil mali ominatur. 
Sumptus haud leves fecit , ut se huic militiae pararet; Quod supererit pecuniae 
tradam cum expensorum rationibus D. de Brasselaj priusquam discedam; 
Spero cum morte Cardinalis Richelij sepuIta irj syncretismj Grotianj et Mille
terianj Consilia. Sed nimis diu te detineo. Vale plurimum Clarissime Domine, 
Deus te nobis ac suae Ecclesiae multos adhuc in annos sospitet. Mea tu am 
lectissimam conjugem mecum offciosissime salutat. XXII. Dec. 1642. 
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peto jnsuper Clarissime Domine ut et aliam quae hie habetur epistolam 
ad D. Schonabergium per servulum tuum procurare digneris. 

Tuus omnj animo et affectu ad omnia 

SAMUEL MARESlUS. 

(Uni v.bibl .• Leiden. - B. P . L. 297. fol. 73. 74). 

52 - Mar e s i u s 'a a n A n d r. R i vet 

7 Jan. 1643. - Maresius dankt Rivet voor diens bemoeienissen. De kerk heelt aan Cordier 
geschreven om naar Den Bosch te komen. Met het uitbrengen van een beroep zal men zich 
wel niet haasten. Voor het geval dat Relelis heengaat. noemt Maresius eenige namen van 
wie in zijn plaats zouden kunnen treden. Vandaag vertrekt Maresius naar Groningen. Op de 
synode zal aan Rivet blijken. dat de kerkeraad in de zaak van Zuerius recht heeft gehan
deld. Op zijn doorreis door Utrecht zal Maresius vernemen of Voetius den raad van Rivet 
opvolgt. De vroegere gouverneur van Sedan. Bricomotius. is overleden. 

Reverende Vir Clarissimeque Domine, Frater in Christo observande. 
Habeo tibj gratias maximas quod tam solerter peragere dignatus fueris , ea 

quae ausus fueram tibj committere. Scripsit haec Ecclesia ad Corderium ut 
hllC veniat: video hic plurimos in illum propensos : De D . Dartesio, viro acris 
ut mihj videtur ingenij , nam jam ante unum aut alterum annum hunc ipsum 
librum ad me miseras, poteris ipse agere cum Amplissimis Piekio, et Gansio, 
si tecum colloquantur. Nostj decretum synodicum de ne mine vocando, qui ab 
Ecclesia auditus ante fuerit. Nostrj non festinabunt, quantum sentio: ac vix 
credo ut in alicujus vocationem consentiant ante synodum; njsi tuo maxime 
suffragio; quod etiam suo tempore expressé rogabunt. Jam turn cum eram 
apud vos , perceperam D. de Raffelis vadimonium deserere. Statio illa diffi
cilis sane si ulla in his Provincijs, virum requirit: Habes D . Bochardum nepo
tem tuum, eä dignissimum, si ipse eo perducj pos set. Habemus et Sedanj, si 
Academia evanescat. ut facile crediderim, D. Ramburtium: Sed non quilibet 
poterit aulae mores et Castrorum labores ferre. Noster Delmaeus, optaret sibj 
eam provinciam; est sane vitae castigatissimae; in qua cum morum lenitate, 
summam semper deprehendj modestiam : Bene concionatur, idque quod aulae 
nunc vestrae apprimé conveniat, utráque linguä, Gallicä et Anglicä. Hodie 
favente Deo sum discessurus Groeningam versus : et solemnibus jnauguratio
nis peractis , redibo quam primum. Debeo enim synodo jnteresse, quam convocarj 
ipso mense Martio, summopere optarim, et te enixe rogo. Illie constabit tibj 
de Aequitate synedrij hujusce in negotio D. Zuerij ; quem omnj modo conatus 

Overdwars sum ad I saniorem men tem revocare ; etiam post tuas acceptas, ut si potis est 
causa haec ulterius non deferatur. Sed est propositj admodum tenax, nec bono 
in eo utitur consilio: si D . Voëtius tuum sequatur bene fecerit . Id resciam 
Ultrajectj in transitu. Condolemus, dolorj lectissimae tuae conjugis, cuj opta
mus firmiorem valetudinem, et utrique vestrum, Nestoreos annos: Brieomotius, 
quondam Sedanensis praefectus, diem suum obijt. Vir quamdiu vixit antiquae 
fidej; et virtutis ac veritatis tenacissimus; Vale Clarissime Vir, Amicorum 
summe, et me tuis precibus juva apud Dominum: Sijlvaeducis VII. Jan. 1643. 

(Univ .bibL Leiden. - B. P. L. 297. fol. 75). 

Tuj observantissimus 
SAM. MARESlUS. 
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53 - Mar e s i u s a a n A n d r . R i vet. 

25 Maart 1643. - Maresius heeft Rivets brief aan Mevrouw Brederode overhandigd en den 
anderen brief aan Crommelin gezonden. Op raad van Rivet blijft het geschrift van Philalethes 
voorloopig uit, maar Maresius meent toch, na Voetius' aanvallen, terwille van zijn goeden naam 
moeilijk te kunnen zwijgen . Hij verdedigt zich tegen eenige opmerkingen van Voetius. Het 
moest in N ederland verboden z ijn dat de professoren in de theologie tegen elkander schrijven, 
tenzij volgens besluit der Faculteit en in geval van afwijking der belijdenis. Er valt genoeg 
te doen tegen de vijanden der kerk . Een ouderling werd reeds naar de synode afgevaardigd, 
zoodat met Rivets advies in dezen niet meer gerekend kan worden. Grouwels, 53) die door 
de kerk van Den Haag aan 's Bosch is toegewezen, wordt verwacht. Men zal met Rivet 
overleg plegen over een opvolger van Maresius. De Staten van Groningen hebben de 
verhooging van zijn tractement toegestaan. Op raad van Sarravia heeft hij de confessie van 
Milleterius in het Latijn vertaald. 

Reverende, Clarissime ac Doctissime Domine, frater in Christo Charissime. 
Tuas reddidj Illustrissimae Brederodiae, et alias ad Crommelinum misi : Eous
que obtinuerunt tuae erga Philalethem rationes, ut non quidem plane omiserit 
consilium speciminis suj edendj ; sed tarnen illud tamdiu cohibuerit, donec de 
tota ea re tecum egi distinctius. Vereor ne si post Retorsionem, et satyricam 
Voetij ad Magistratum hunc epistolam, et jnfrunitum hoc specimen obstinatius 
silentium retinuero, videar, meam famam ejus maledicentiae ultro prostituisse 
Si tarnen habeas cogitatis hisce meis saniora consilia , vel si ipsa synodus 
judicet pacj et edifficationj publicae consultius fore si tacuero, et supersit 
aliqua alia ratio honoris mej conservandj , in Harpocratis sacellum me red
piam. Cum vulnus mihi jnflectum statuat scandalosa defensione suppositj 
decretj Principis N . et nu per usurae trapeziticae, prior illa non potest aliud 
spectare quam Candelam meam sub modio, cum nullum scripturn emiserim 
aliud quod ad Defensionem suppositj illius decretj trahi possit. Quod Pere
grinus objecit Voëtio de Adoratione Christj Mediatoris, argumentum est ad 
hominem , quo facilius sit eum Stancarismj et Papismj convicere, quam Idolo
latriae eos qui non officium quidem ipsum Mediatoris adorant , sed per
sonam {hov 1'€(!WWÇ, etiam sub respectu et consideratione illius officij, cujus 
actiones sunt {}wvd(!txat et cum in Christum quatenus est Mediator fides 
nostra recumbat. non video quî fides illa ad adorationem non pertineat. Sed 
tarnen nolim vel in hac re vel in ulla alia, quicquam adversus quenquam molirj 
vel commentarj : Habemus satis quod agamus contra host es Ecclesiae; et op
tarim commune in Belgio fierj decreturn ad Academiarum Unionem, nullum 
unquam / Professorem Theologiae, adversus alium ejusdem conditionis scrip· 
turum aut disputaturum nisi ex facultatis suae decreto et in iis in quibus alter 
judicatus fuerit a doctrina in Eeclesijs Reformatis recepta et formulis consen
sus diversus abire. Duro enim quaestiones Theologicas inter nos multiplicamus, 
et schismata videmur serere, cum jnventis addere sic facillimum et magis ne ces
sarias omittimus . Consilio tuo de Seniore ad Synodum delegando non potuit 
esse locus, cum ante octiduum jam illius electio facta fuisset. Speramus tarnen 
et tibj et omnibus bonis nos sic approbaturos quaecumque hic facta sunt, ut 
facile dispariturae sint jllusiones quibus D. Zuerius studuit alijs jmponere. 
Expectabimus D. Growels, quem nobis destinavit vestra Ecclesia; ac tecum 
debebimus de successore meo deliberare. Accipio litteras Groeningä, quibus 
significatur in Comitijs decretum mihi esse auctarium stipendij ut Ministerij 
munere extra ordinem defungar in Ecclesia Gallicana. Etiam Latinam fecj 

53) Zie over Jean Louis Grouwels: Dvre syn. , I. Table alphab .. 
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Confessionem MilIeterij , ut in eo, Ampliss. Sarraviae consilio satisfactum sit . 
Sed nimis te detineo, cum propediem in tuos amplexus ruere debeam. Interea 
tibj ac dilectissimae D . tuae uxorj, plurimam salutem dicimus : Vale Vir 
Clarissime, et ama ut sol es eum qui aeternum manebit, 

Tibj ad om ne obsequium addictissimus. 

XXV Martij 1643. SAM . MARESlUS. 

(Univ.bibl., L eiden . - B. P. L. 297, fol. 76, 77) . 

54 - Mar e s i u s a a n D a v i d d e W i II e m 

25 M aart 1643. - Het specimen van Peregcinus, door Rivet aan D e Willem getoond, 
is geen geschrift van Maresius . Hij zou zich schamen zulke twistschciften uit te geven. D e 
raadgevingen van Rivet en D e Willem hebben, door middel van Maresius. bij Philalethes 
zoo veel uitwerking dat de:;e de uitgave van zijn geschrift tegen Voetius heeft verschoven. 
Maresius heeft aan Voetius heelemaal geen aanleiding gegeven. Het valt hem daarom moei
lijk, het zwijgen te bewaren. Zuerius is eigenzinnig. Maresius had graag gewild dat De la 
Riviere was gekomen. doch Zuerius is op dit voorstel niet ingegaan en heeft :;ich op de 
synode beroepen. 

Nobilissime vir et Amplissime Domine , 
Etsi specimen Peregrinj tibj a Clariss. Riveto ostensum, non aegre fero, 

nolim tamen illud meum scriptum a te haberj : Pudorj meo magis consulam, 
quam ut ejusmodj Eristica scripta prodeant meo nomine jnscripta. Clariss . 
Rivetj . ac Tuae adhortationes eo usque praevaluerunt apud Philalethem per 
me, ut motum ilium primo primum quodammodo cohibuerit, et editionis con
silium tamdiu distulerit, donec viderit amico suo aliqua alia ratione non 
satisfierj per D. Voëtium, qui eum indigno plane modo per tutulentum suum 
specimen traduxit; ets i ne minima quidem Defensionis vocula ipsum offen
disset. Non contentus ilIe homo infamj Retorsione , et postea epistola satyrica 
in me ad Magistratum urbis hujus , tertiam hanc speciminis addidit iniuriam 
et contumeliam, ut me jmpietatis et heterodoxiae imo quod amplius est 
atheismj, suspectum reddat omnibus Ecclesijs: ad haec omnia silere patientiae 
esset ferreae, et hominis honorem suum nimium negligentis. Sequar tamen in 
eo Amicorum consilia, atque si voce publica licuerit Voetio esse turpj et male
dico , in ejus convicijs ferendis facilior ero . De D. Zuerij negotio, nihil habeo 
quod dicam: Pertinacius jngenium per meam vitam non novj : atque ita se hic 
exosum praestitit totj Ecclesiae, et Magistratuj , ut plane videatur de ipsius 
existimatione actum: Senties et videbis nihil à me praetermissum fuisse quod 
potuerit eum ab hoc proposito revocare: Nihil magis habuissem in votis quam 
adventum D . de la Riviere: sed nunquam potuimus consequj a D . Zuerio, ut 
ad eum scriberet ilIum in finem. Appellavit ad Synodum ibit ad Synodum. Ea 
occasione, et Te virum Amplissimum adhuc salutabo, priusquam Groeningam 

Overdwars proficiscar, / et tibj coram approbabo, neminem esse qui sit magis , 
Amplitudinj tuae devotissime addict us, 

XXV Martij 1643. SAM. MARESlUS . 

(Uni v.bibl., Leiden . - B. P. L. 293a). 

55 - Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet 

30 Maart 1643. - Maresius deelt mede dat Grouwe1s becicht heeft ge::onden, wegens 
ongesteldheid niet naar Den Bosch te kunnen komen . Hij vraagt dringend om een plaats-
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vervanger. Vandaag of morgen komt hef schip dat Maresius' inboedel naar Groningen zal 
overbrengen. Over acht dagen hoopt hij over Dordt, Rotterdam en Delft, in welke steden 
hij zijn famil ie wil bezoeken, naar Den Haag te reizen voor dc synode. 

Reverende Vir Clarissimeque Domine. 
Videtur Ecclesia vestra nos amandasse ad puteum aquam non habentem: 

nam herj accepj Litteras a Growelio, quibus significat se nec venturum huc, 
nec venire posse, quod morbus biduanus eum ita debilitaverit, ut ex Medico
rum praescripto, a libris debeat abstinere. Quare etiam atque etiam rogo, ut 
in tempore alter ej succenturietur, ne hac Ecclesia, transacto festo, teneatur 
carere exercitijs suis ordinarijs. Hodie vel cras adveniet navis quae reculas 
meas sit exportatum Groeningam et vix in hoc motu suppetit aliquid quietis et 
otij quod meditationibus jmpendam: Interea debebo quod superest laboris ex
haurire, nisi ante Pascha venlat aliquis, qui oneris partem in se derivet . De 
coeteris coram: nam favente Deo hinc discedam post octiduum, ut ad vos 
properem; sic tarnen ut debeam aliquot dies partim Dordracj, partim Rottero
damj et Delphis apud meos affines transigere. Vale Vir summe: et statue 
neminem esse toto Belgio qui magis sit , 

Totus tuus; 
III Kal April 1643. SAM. MARESlUS. 

Op het adres staat: par amj 

(Univ. bibl., Leiden. - B . P . L. 297, fol. 78). 

56 - Mar es i u s a a n A n dr. R i vet. 

2 Juni 1643. - Maresius schrijft dezen brief in het Fransch om zich gcmakkelijker te 
kunnen beklagen over de publicatie van De la Riviere tegen hem. Het geheugen van dezen 
wordt blijkbaar slechter en zijn oordeel zwakker. Had De la Riviere zijn geschrift, overeen
komstig het besluit der Haagsche synode (1643), vooraf aan de synodale kerk ter inzage 
gegeven, dan :::ou deze de uitgave wel hebben belet. Ook Rivet zou zeker hetzelfde hebben 
gedaan. Maresius levert vervolgens een uitvoerige zelfverdediging, door de gebeurtenissen 
van zijn leven in Frankrijk en in de Nederlanden te schetsen . Speciaal over den gang van 
zaken in Den Bosch weidt hij uit. Het is Maresius' bedoeling niet, dezen brief te laten 
drukken. Hii wil De la Riviere sparen. 

79. Monsieur et tres honoré frere. 
Qu'en mes premieres d'icy avous, j'use d 'une autre langue, que je nay 

accoustumé, cest pour me pleindre plus familierement , de ce que Monsieur de 
La Riviere vient de publier contre moy, et par ordre de son Consistoire en la 
nostre: La resolution que jay prise de laisser ceste controverse, apres l'Epistre 
Apologetique que je viens de divulguer, mempeschera de luy repartir. Outre 
que devants aimer nos amis avec leurs humeurs, et Ie voiant en fiel tres amer 
contre moy, je veux supporter sa chaude chole, qui conviendroit peut estre 
mieux a un homme de mon pais, que du sien; car je suis Picard et luy Nor
mand; et aime mieux me taire que par une nouvelle defense, pour juste et 
necessaire quelle fut, l'irriter davantage : Je me contente, Monsieur , de vous 
en ouvrir mes pensées, esperant que selon vos ancienes affections vers moy, 
vous useres de vostre prudence et charité accoustumées, pour les emploier ou 
il sera necessaire a ma justification, et m'en procurer quelque satisfaction des 
Compagnies, qui ont de Lauthorité dessus luy. Car puis quil a fait souscrire 
son Consistoire a ses extravagances, je veux esperer que les Classes ou 
Synodes de nostre langue, si vous y tenes un peu la main, ne les laisseront 
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pas sans correction . Certes je recognoy en ce bon homme, ce que eest de 
l'humaine fragilité, et qu 'avec I age et a loccasion de sa derniere maladie, non 
seulement sa memoire est fort diminuée, ma is aussi son jugement grandement 
affoibly. IJ a voulu c10rre son Manifeste par un distiche latin, qui me confirme 
en la creance que j'ay quil semble rentrer en enfance. S'il avoit suivj la reso
lution du synode dernier formée sur sa propre demande qu'aucun Pasteur ne 
mettra desormais rien en lumiere sans I avoir prea llemen t communiqué a lEglise 
Synodale, je tiens qu 'on l'auroit mesmes a Utrecht, empesché de publier eest 
escrit, ou pour Ie moins d y tesmoigner au veu de tout Ie monde une si grande 
animosité. Surtout, Monsieur je pense que s il s 'en estoit ouvert a vous comme 
proche voisin et amj commun, puis que mes mes il a trouvé bon de vous y 
mettre en jeu, et de vous accuser d'avoir referé au Synode ce qui s 'estoit passé 
a l'amiable, et selon nostre anciene confidence, entre vous et moy, vous l'auries 
bien I dissuadé, premierement de se prendre a ma personne de ce que jay fa it 
collegialement avec un autre mien condeputé, et en suitte de ceste charge; 
secondement de vomir tant d 'jniures contre son ancien confrere et bon amj 
jusques a y emploier , pour me les dire a son advis de meilleure grace, plusieurs 
passages de I'Escriture, cest adire faire servir , comme Belsatsar, les vaisseaux 
du sanctuaire au fes tin qu il a dressé a sa passion. S 'il se fut ressouvenu de 
ladvertissement de nostre commun Maistre, au 5. de St Matthieu, il ne me 
traitteroit pas si souvent de fol dorgueilleux, d'homme de mauvaise foy , et 
ne m' enroolleroit pas en la confrairie des forts esprits, (on scait queUes gens 
sentendent soubs ce nom) qui engloutissent ie chameau . eest ainsy quil 
repousse avec modestie si on l'en croit, ie blasme quil dit que je luy ai voulu 
procurer par l'jmpression de sa lettre , quoy que n 'y aions visé , mon condepute 
et moy, qu 'a la justification de nostre cause. Je passe tous ses autres brocards, 
ses Metaphores matelotes, et ce qu 'il dit de soy mesmes, que s 'il a usé de 
vivacité, en disant ses advis au synode, au moins s'y est il garde dactions 
tragiques: et quil n est pas de ces eaux dormantes dont on n' appercoit point 
ie flux , cela ne saccorderoit pas avec son nom de guerre on de seigneurie, 
mais qUIl n' est pas aussj de ces torrents, qui par ['avalace de leurs eau x 
menacent de tout rompre . IJ ni a nul homme de sain jugement, qui ne recog
noisse quen ceste occurrence, s'est fait un grand desbordement des sienes. 
Qu'il ait tousjours vacqué a son Ministere en bonne conscience, je Ie veux 
croire; il deubt presumer Ie mesme de son compagnon, et prendre garde que 
les dernières actions ne facent point tart aux premieres; c'est la fin quj cou
ronne loeuvre. Je ne m'jnforme pas, comment nj par guels degres pour 
prendre I'Eglise de Delft, il a laissé celle de Rouen; (affin que je me serve 
de son mot: car je Ie veux prendre en la meilleure part guand il dit gue jay 
laissé depuis peu l'Eglise Francoise de Bosleduc: personne ne scachant mieux 
gue vous , Monsieur, que j'en suis sorti par la porte d'une vocation tres hon
neste et tres legitime) . On pourrait estimer q' un homme gui s ' excuse à contre 
temps ne feroit que s 'accuser. Si les Synodes Provinciaux de Normandie sont 
aussi exacts et severes en l' exercice de leur discipline gue ceux de l'Isle de 
France, peut estre nen sera il pas sortj a sj bon marché. Je ne l'ay jamais 
accusé nj soupconné davoir es te suspendu à saais pour six mois: et ne falloit 
pas qu 'il sen justifiast, S 'il la dit simplement pour me brocarder, et jnsinuer 
a la Pharisaiqne, quil n 'est pas comme l Ies autres hommes, nj mesmes comme 
ce Publicain, et essaier de faire revivre , ce gui s 'est passé il y a plus de dix 
huit ans (terme suffisant pour perimer son accusation) lors que je fus appelle 
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de France en lEglise et academie de Sedan. il peche evidemment contre Ie 
passage qu 'il a mis au front de sa Dedaration. et viole toutes les lois de la 
charité Chrestiene. Vous scaves Monsieur. ce que cest et comment il alla de 
cest affaire. Javois fait. par la grace de Dieu. toutes mes estudes aux despens 
de mon pere, sans avoir jamais esté stipendié des Synodes; je me presentay 
fort jeune à celuy de lIsle de France, qui l'estoit aussi de ma Province. lequel 
m'ayant trouvé plus capable que je ne me jugeois moy mesme en si bas age, 
me receut au St Ministere, selon nos ordres de France, et me commit lEglise 
de Laon en Vermandois. Ayant la servj pres de quattre ans, et esté blessé, 
comme je sortois de ches un de mes Ondes. dun coup de poignard en la 
poitrine, par un assassin aposté à ce quon creut, car jamais il n a esté bien 
cogneu, par un certain Jesuite P. DAubigny celuy la mesmes qui avoit con
fessé Ravaillac , avec lequel javois eu quelques controverses par lettres au sujet 
dune Madame de Hurtebize qui s 'estoit revoltee; Le synode trouva bon de 
m' en retirer, et de me prester pour un an, attendant de me pourvoir de quelque 
autre station, a trois petites Eglises champestres, Von, Falaise et Imecourt 
proches de Sedan, a la charge quelles satisferoient ce quelles devoient à Mes
sieurs du Val et de Beaune, qui les avoient respectivement servj et vers 
lesquels ell es estoient fort arrierées, (ce que je peux faire voire a toute heure. 
par les propres lettres du Synode) et que nonobstant ell es me fourniroient 
un honneste entretien, a faute de quoy eI1es resteroient a ladvenir privé es du 
Ministere. La me trouvant en un triste village, obligé a grande despence, 
accueilly de diverses jncommodites, esloigné de cinquante lieues de la maison 
de mon Pere. et n'en pouvant tirer les secours necessaires, et entre des gens 
qui pour leur jmpuissance et dissensions nestoient capables, ni d'acquitter Je 
vieil nj de paier Ie nouveau, j' enten dis facilement à la vocation, que ceste 
Vertueuse Princesse feue Madame la Duchesse de Buillon , me fit presenter 
pour l'Eglise et Academie de Sedan, ou j'avois este ouij une fois du vivant de 
Monseigneur son mary; qui Prince judicieux, et qui se cognoissoit bien aux 
esprits, avoit formé deslors Ie dessein de m' emploier si loccassion s'en offroit, 

v oo et l'avoit proposé et recommande I a madicte D ame, (ce que S.E. ma dit depuis ) 
avant son deceds. Je quittay doncques ces Eglises, que je n e servois que par 
prest, sans estre affecté a aucune autre, et les guittay de leur sceu, en rem por
tant un bon tesmoignage de ma doctrine et de ma conversation, pour suivre, et 
ce mesmes par lauthorite de mon Pere, ces te honorable et absolue vocation, 
qu'on pressoit dautant plus, que Ie depart de Monsieur du Moulin vers Angle
terre, ou il projettoit lors de sarrester. et Ie trespas de feu Monsieur du 
Tilloy, lEglise estoit en quelque sorte despourveue. Le synode me voiant par 
ce moien sortj du Royaume. destaché de son corps sans son ordre, et appelIe 
si jeune a un si grand employ, (combien qu 'au mesme temps, plusieurs aParis 
pensoient a moy. et lEglise mesmes de Rouen avoit desseigné de me recer
cher) en aiant tant d ' autres qui en auroient peu estre beaucoup plus capables; 
et d 'ailleurs estimant que Madicte Dame auroit deu luy faire l'honneur de 
saddresser a luy pour mobtenir ; et en suitte d'une vieille mesjntelligence qui 
estoit entre ces te Compagnie et les Eglises de la souveraineté de Sedan, depuis 
quelles s 'en estoient separées; six mois apres que j estois la en la function de 
mon Ministere, et hors de sa jurisdiction, prononcea neautmoins contre moy, 
absent. non ouy. nj comparant, nj intimé. empesché mesmes par l'authorité 
de mes superieurs de m'y presenter, une suspension de six mois . sur ce que 
je navois peu accepter ceste vocation, que de son congé et de son ordre. 
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Surquoy, Madicte Dame en son conseiL ou estoient extraordinairement con
voqués et assem bles tous les Pasteurs des Eglises de ses souverainetés (je 
vous rapporte icy les termes de l'arrest que je vous en fis voir peu de temps 
apres, quand je vins prendre mon degré a Leyden) quoy que tres desireuse 
d' entretenir un bon voisinage et correspondance, avec les Eglises de Frarzce, 
ayant neantmoings esgard que Ie corps des Eglises de sesdictes Souverainetés 
estoit separé davec celuy des Eglises de France et que sont diverses: 
Souverainetés, et pour autres considerations, declara que Ie jugement donné 
par Ie Synode de lIsle de France et autres Provinces contre moy lun des 
Pasteurs de l'Eglise de Sedan Ie 17. jour d 'Avril, ne pouvoit et ne devoit estre 
executé en ses dictes souverainetes, et ordonna que ce sien arrest, seroit en
registré tant au registre de sondict Conseil et du Conseil des Modérateurs, 
que ceux du Consistoire et du Controolle general; ce qui me fut prononcé Ie 
8e jour de May 1625 et estoit signe Elisabeth de Nassau, et plus bas, par 
Madicte dame, Des Merliers. 

Je vous represente, Monsieur et ramentois ce conflict de J urisdiction, et 
toute l'histoire de ceste suspension pretendue, que ce bon homme en cholere 
me vient maintenant reprocher , pour tenir sil pouvoit ma reputation, affin que 
vous jugiés et par vous tous ceux ausquels pour aider a ma deffense, il vous 
plaira communiquer la presente, quelle raison il a eu de retirer ce fait du tom
beau de l'oubly, pour Ie fair e serv ir si hors oeuvre a sa declaration. Ceux qui 
mescoignoissent les ordres de France, et la circonstance de cest affaire, pour
roient presumer, et cest à quoy il a butté, que ce reproche enveloppast celuy 
de quelque insigne scandale. que jeusse commis contre la loy de Dieu et les 
bonnes moeurs. Et vous scavés asses , Monsieur, en quelle bonne odeur je suis 
par la grace de Dieu , tant es Eglises de France qu 'en celle de Sedan, et com
ment Jen suis honorablement partj. Mais permettons luy de venir aux jniures, 
puis qu'il manque de raison, et voions quel fondement il en a. Quelle confiance 
1 Eglise de Bosleduc avoit tousjours prise de luy, en la cause du Sr Zuerius, 
nul ne m'en peut estre, Monsieur , plus veritable tesmoing que vous, a qui elle 
s' est toujours addressée pour obtenir qu ' il s'en voulust entremettre. Elle 
appuyoit fort sur Ie jugement quil mavoit donné de mon escrit, et ne pouvoit 
croire que les caresses et petits presents du Sr Zuerius, dont elle estoit bien 
advertie, fussent capables, quoy que lautre s 'en vantast, de luy faire changer 
d advis; puis que mesmes il ne nous donnoit aucun advertissement de son 
desdit. Et lors qu'a la fin d 'Octobre, jestois a la Haye pres de vous, et que 
vous cerchastes avec Monsieur De Mory et luy, comme amis communs, quel
que moien de ramener Ie Sr Zuerius a son devoir, apres mesmes quil avoit 
veu la Retorsion virulente et diffamatoire, dont il semble maintenant faire son 
espée de chevet, il ne me tesmoigna point du tout sestre departj de son premier 
sentiment, mais me paria avec jndignation et execration de cest escrit de Le
mannus, estima que Ie Magistrat feroit bien de Ie declarer libelle diffamatoire , 
et me blasma d 'avoir dans Ie mien trop loué Monsr Voëtius; au lieu que main
tenant il dit que la lettre que jay escrite audict sieur est de [iel miellée. Cir
con stances desquelles Ie I Dieu de verité me sera tesmoing en son jugement. Ce 
nous fut donc un grand sujet destonnement de voir et scavoir qu'au synode, 
sans nous avoir praeadvertj de son dissentiment, sans nous avoir proposé 
aucun motif de son readvis , sans s'estre jnformé des particularités du fait, 
quon luy vouloit faire revoquer en doubte, sans avoir mesmes voulu souffrir 
quil y fut examiné, comme no us Ie demandasmes avec tant d'jnstances , il se 
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fit chef de partj contre nous, et jettast feu et flamme, ce quil appelle vivacité, 
contre nos personnes contre les confreres, contre Ie livre escrit pour leur 
defense; et entrainast les advis a des resolutions trap aspres, (que vous mesmes 
Monsieur essuiates d ' empescher) jusques a faire changer en nos presences, 
au conseil qu'on voulut par force donner à ceux qui ne Ie demandoient pas, les 
mots quon nous avoit prononcés, et qui pourroient laisser quelque lieu a une 
jnterpretation plus favorable . Sa ch.aleur fut si grande en toute ceste rencontre 
que n 'estant pas encores rassasié de tous les desplaisirs quil no us avoit voulu 
procurer, il proposa quand ce vint aux censures, de faire censurer Monsieur 
Hotton tres digne President de lassemblée, de ce quil avoit trop mollement 
prononcé les sentiments de la Compagnie, eest adire les siens : parce que ne 
pouvant corriger les suffrages de ces violents, qui lemporterent a la pluralité 
des voix, il taschoit a les addoucir. Cela no us obligea a l'jssue du synode de 
faire jmprimer sa lettre, non pour estre mise en vente, n'en furent tirés que 
60 ou 70 exemplaires que nous prismes tous, et fismes rompre la forme en 
nos presences; mais pour estre communiquée aux Deputes des Eglises qui 
s'en retournoient, affin qu ils vissent de quel esprit ce bon homme pouvoit 
avoir es te conduit dans Ie Synode aiant escrit six mois auparavant telles 
choses; et que si luy qui estoit l'un des plus vieux et plus experimentes de la 
Compagnie, avoit este de ce sentiment, quand il n 'avoit point sceu que ce fut 
Mr Zuerius son jntime amj et beaucoup plus son Energete que Ie mien, qui s'y 
jnteressoit, il falloit moins trouver estrange, que no us y perseverassions, sans 
avoir es gard a l'apparence des personnes . En cela certes on ne luy a point 
fait de tort puisque eest sa lettre qui a esté jmprimée et qu'il sen recognoist 

82 . L autheur . S 'il fut resté I avec les au tres deputés pour la coppie des articles, il 
en auroit eu aussi sa part. Monsieur Copes ancien de l'Eglise de Bosleduc 
fut celuy qui les leur distribua; et ne se trouvera point que Jen aie donné un 
seul exemplaire a personne. Et puisquil na point contredit, comme il ladvoue 
a l'impression de sa lettre, quand je len aj praeadvertj. en la pres en ce de mon 
condeputé, il na point deu se formaliser si fort quon luy ait ten u parole: Or 
ne pouvant desadvouer sa lettre, il en desadvoue absolument Ie tiltre comme 
supposé et nie queUe soit jugement sur Ie changement jntroduit au college 
vulgairement denommé de la saincte Vierge, parceque eest seulement son 
jugement de mon livre, et que ce changement estoit fait longtemps paravant 
quil escrivit. Comme si un homme ne pouvoit donner son jugement d'un affaire 
qui est fait , encores qu'on ne lait pas consulté pour Ie faire : Son jugement 
estant touchant mon livre qui deffend ce fait , s 'y rapporte aussi de necessité; 
et juge tout homme de sens commun, s'il y en a en son desadveu. Outre 
qu'ayant donné un advis si favorable de mon Apologie jusques a prononeer 
jncapables de se satisfaire eux niesmes, ceux a qui elle ne satisferait pas, et 
quil faut prendre a tasche destre chagrin pour punctiller encores la dessus, 
eest adire sur Ie changement de la Confrairie, il a deu avoir de bien soli des 
raisons , et qui n'aient point este toucheés en mon escrit, ou estre emporté 
par une tres blasmable legiereté, pour sous ten ir si hautement Ie scandale que 
son ami en apris, comme legitime et bi en fondé; Luy mesmes devant ou apres 
par son propre tesmoignage se trouvera relié ou en veau ou en chagrin. II dit 
avoir donné ce sien a dvis de mor. livre croiant quil contenoit pleine verité, 
et sur la grande opinion quil avoit de ma sincerité, mais que maintenant non 
Liquet; il ne luy en conste pas ; voire que mieux jnformé il sen pourroit retracter 
a I exemple de St Augustin . Mais St Augustin a retracté en sa vieillesse ce qui 
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luy estoit eschappé en jeunesse de non asses digeré; la ou Mr de la Rivière a 
escrit sa lettre de sens rassis en un age auguel aussi bien gu 'en la guerre, non 
licet bis peccare, et ne sen desdit six mois apres gue pour Ie desplaisir d'y 
voir Mr Zuerius engagé; gui est un exces damitié semblable à celle de ce 
Scythe gui donna ses yeux pour son amj . Sil ne luy constoit plus de ma 
veracité et de ma sincerité, il a deu avoir de puissants motifs , veu gue la charité 
nest point soupçonneuse , pour les revoguer en doute: et ceste mesme charité 

voo lauroit obligé, de / me les ouvrir distinctement, et de sen esclaircir avec moy. 
Outre gue devoit estre plus gue suffisant pour Ie relever de ses doubtes , et Ie 
remettre en la creance gue mon escrit contenoit pleine verité, Ie tesmoignage 
gui en fut produit au synode de treize personnes de gualité et dhonneur, et 
souscrit de leurs mains , portant en termes formeIs, gue tout ce gui concernoit 
eest affaire, y avoit esté exprimé de leur ordre con[ormement a la verité. Se 
vouloir op pos er a une si grande nueé de tesmoings et leur donner Ie desmentj 
en un affaire dont personne ne peut estre mieux jnstruit gu 'eux, ne peut 
procedder gue d 'un dessein opiniastre de mescognoistre la verité: Mais Ie 
bon homme ne se souvient pas , guil avoit es te jnstruit de lestat de la guestion 
et de la verité du fait , avant gue d 'avoir veu mon livre , et ce, comme sa propre 
lettre Ie tesmoigne par la bouche de Mr Zuerius gui sy est formé partie et 
guoy, comme il est vraysemblable, guil neust rien espargné pour Ie luy rendre 
tres odieux , puis guil en mesnageoit secrettement la condamnation, si estce 
gue deslors. il ny trouvoit point de difficulté: L'opinion doncgues de ma 
veracité et sincerité et sa tres grande de[erence a ma science, ne luy a point 
fait juger pour bon, ce guil jmprouve maintenant; mais n 'auroit peu au plus 
gue Ie fortiffier au jugement guil en avoit desja donné. II se pleind gue pour 
Ie moins on n 'ait point fait jmprimer sa seconde lettre revocatoire , à ce guil 
pretend, de cellecy, et en laguelle à son compte, il me prioit de ne plus pro
mener es bonnes compagnies sa praecedente, dautant que depuis ['avoir 
escrite, il avoit leu dans un escrit plein de [iel, jntitulé Retorsio Calumniarum 
et dans Ie Specimen assertionum partim Lubricarum Etc. composé par M r 
Voëtius examinant la de[ence de la pieté et sincerité etc. composeé par moy, 
quelle estoit accuseé de plusieurs erreurs. Je ne pense pas gue Mrs Voëtius 
et Zuerius I'approuvent de pader de leur Retorsion , comme dun escrit plein de 
[iel, veu gue Ie premier luy donne par tout son specimen un tres honorable 
tesmoignage, et en entreprend la Justification contre la senten ce du Magistrat 
de Bosleduc gui la decIarée diffamatoire , et gue Ie second la eschauffée en 
son sein, et contribué ce guil a peu du sien a sa production, et s'en est rendu 
Ie distributeur et Ie Protecteur. Aussi n 'auroit il peu revoguer sa lettre du 25 . 
de Sept. peu de jours apres lavoir escrite sur la lecture du specimen de 
Mr Voëtius, gui n 'est venu au jour gu 'en Mars deriver, et lors, comme luy 
mesmes Ie dit en un endroit, gue Ie Synode des Eglises Francoises estoit a 
la porte. J'adjouste gue changer d 'advis sur les simples accusations de mes 
parties, gue je ne dis sur Ie temoignage dun libelIe fameux , semble trop mal 

83 . convenir / a la gravite d 'un honneste homme. Car s 'il suffit destre accusé ou 
contredit pour estre rendu coulpable, personne ne se trouvera jnnocent. Falloit 
peser la validité des contrediets , non sarrester a la gualite des contredisants , 
11 avoit leu les fondements de Mr Voëtius en ses theses, avant gue de juger de 
mon livre; il avoit entendu, mesrnes avant gue de lavoir veu, la nature du fait 
par la bouche de Mr Zuërius, duguel la Retorsion et Ie Specimen ont en ce 
guils en disent, tellement gue les vents sortis de ces deux autres, nauroient 
point deu luy faire change dassiette. Et vous voies asses , Monsieur, gue par 

M aresius 32 
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Les Maximes qu'il a posées en sa lettre escrite de sens rassis et lors qu 'il 
estoit hors d 'jnterest, on respond a tout ce qui se peut alleguer contre nous 
en ces te cause, par ceux qui, comme luy mesmes en avoit parlé, et ce quil 
semble faire maintenant, ont voulu juger du proces par t etiquette du sac, sans 
avoir sondé laffaire et Ie merite de la chose jusques au fond. Mais sans 
jnsister davantage sur ce sujet, suffit de remarquer, qu'en tout ce quil dit 
m'avoir escrit en sa seconde, il prend ses song es fiereux pour des verités, ne 
m'ayant jamais rien mande de tout ce quil jargonne icy, comme il se peut 
veriffier par ses propres originaux: Voicy, Monsieur, les propres termes de sa 
seconde lettre, escrite du 16. de'Octobre. Je vous ai mandé selon vostre desir, 
mes sentiments sur vost re Apologie, pour la sodalité de ceux de nostre religion 
soubs Ie tiltre de la saincte Vierge: Je naj rien entendu du costé d 'Utrecht pour 
replique a vostre discours, je me suis depuis trouvé a Amsterdam, on quelcun 
d'Utrecht mayant voulu harceler sur ce propos, finalement madvoua quil nj 
avoit rien a quoy on peut s'achopper qu'au Nom; (cestoit bi en se prendre a 
letiquette du sac, et se mal souvenir par celuy la , des Chanoines de Ste 
Marie qui sont en sa ville.) et que si on pouvoit qualifier autrement ceste 
confrairie, on fermeroit la bouche aux contredisants. Si on n' avoit abusé du nom 
de la Vierge en superstition d'ldolatrie (sa premiere lettre respondoit pleine
ment à ce scrupule) on ne CRITISEROIT point davantage sur cette che
valerie, que sur celle de la toison dor ou de la jartiere; qu'on les appelle si on 
veut les chevaliers de Virginia per me licet. Et cest tout ce qu'il en dit. En une 
troisième lettre du 24. d 'Octobre, il mescrit avec jndignation et horreur de 
la Retorsion ; dit que l'autheur semble avoir pris à tache non de refuter mon 
Apologie, mais bien de me noircir et de m' imputer tous ces crimes dont 
son escrit virulent est farcj; Declare tellement que necessairement, ou luy ou 
moy, a grand tort, qu ' en ses pensees il Ie donne a lautre, puis quil me pleint 
destre obligé me laver de toute ceste fange et se pleint que je sois traitté si 
;ndignement; ose se persuader que jauray si bien ponderé tout ce qui est en 
mon Apologie, que je nauray voulu luy faire voir Ie jour sans estre tresbien 
asseuré de mon enoncé; dit n'avoir lu qune fois mon Apologie, et que les 
choses y contenues estants veritables, asscavoir que ceste sodalité / avoit 

v Q. absolument changé de nature, quelle estoit devenuë purement politique, que 
les Papistes mesmes avoient renoncé aux services ldolatriques, en telle con
gregation, il mavoit dit de sa part, que Ie tout estant ainsy resmoge; il trouvoit 
quil nj avoit doncque Ie nom, dont on se formalisast; (mais qu 'on ne sen deubt 
point formaliser, sa premiere lettre Ie veriffioit bi en au long, et mesmes par 
des raisons dont je ne mestois point advisé en mon escrit;) Me prie que son 
advis ne soit point divulgué, si ce nest quon y adjouste ses precautions 
fondées sur ce quil avoit creu a mon rapport; (combien quil avoit aussi 
entendu auparavant celuy du Sr Zuerius ;) Juge quil vaudroit mieux que 
tous ceux a qui Dieu a donne de si bonnes plumes, les emploiassent collatis 
signis et consilijs (I1 parle de Monsieur Voëtius et de moy, disant de celuy 
la quil nen avoit veu nj les theses, ne . se souvenant plus que ce que j' en 
jmpugnois estoit jmprimé a la teste de mon escrit, Ni aucun escrit sur cette 
matiere; bien loing de men avoir allegué Ie specimen comme il dit en sa 
declaration) à de beller les monstres d'jmpiété qu'a se harceler les uns les 
autres; en matieres ou problematiques ou de neant; Adjouste qui si sest escrit 
contre mon Apologie tombe comme il nen faut point douter entre les ma ins 
de Grotius et Milletiere, mal a propos ils sen serviront, pour tascher a rendre 
PAR LA CALOMNIE jnfructueux mes grands labeurs a la condamnation 



EPISTOLARIUM MARESIANUM 499 

de leurs erreurs; Dit de plus n 'avoir encores veu personne qui eust ce livret 
entre ma ins; que Monsieur Dasdonc luy avoit fait voir Ie dimanche auparavant 
mais qu'estant à Leyden il y avoit dix ou douze jours, monsieur Walaeus 
docteur en Medecine luy paria d' un Ministre de Bosleduc, qui escrivoit contre 
moy mais non a sa louange; Et sur la fin de la lettre il me pade comme ayant 
entendu pader de qudque mesjntelligence entre Mr Zuerius et moy, et me 
convie de travailler a lassoupir. Voila Monsieur en conscience, tout ce quil 
m'en ajamais mandé; et pour ne rien dire maintenant, de ce que depuis ceste 
lettre escrite et envoyeé ches moy comme jestois en hollande jeus a la Haye 
l'entretien avec luy que je vous aj cj dessus rapporté, je vous laisse a juger, 
si cda contient une Revocation formelle de sa premiere lettre, et une priere 
absoluë de la supprimer, depuis Ie Specimen veu, (n'ayant lors à ce quil 
disoit n'en encores veu de Mr Voëtius en ces te matiere) et la Retorsion quil 
deteste; puis quil persevere en son premier jugement; me permet mesmes de 
Ie divulguer, supposée la verité du fait comme je lavois enoncé; (ce que jay 
tousjours fait) met ceste question entre les matieres ou problematiques ou de 

84. neant; et continue de souscrire a mon livre / posé que ceste sodalité ad absolu
ment changé de nature et soit devenue purement politique; Les Papistes mesmes 
ayants renoncé aux services Idolatriques en telle congregation. Circonstances 
si evidentes que I'Impudence mesmes ne seroit point capable apres avoir veu 
Ie contract, et latte station qui luy firent mis devant les yeux en plein synode 
de les revoquer en doute. 11 se pleint qu 'on naye point produit les advis 
analogues au sien, dont on s 'est vanté au pied de sa lettre; ne servant de 
rien un cable au grenier, quand en pleine mer un navire est battu de la 
tempeste. Mais.1a temp es te n 'est pas si grande pour mon escrit, par ces petits 
tourbillons , qu 'il n 'appercoint et ne trouve Ie port et l'abry entre les esprits 
des plus judicieux et des plus sages. Sa lettre nest point venuë a son secours, 
dont il na que faire , mais pour soustenir lequité de nostre cause en ce qui 
concerne ce qui s ' est passe au synode , et marquer a ceste honorable com
pagnie la mobilité de son jugement. Ce nest pas pour mon livre une medecine 
apres la mort, puis qu' a son co mp te Ie synode qui la mis au Van, nj a point 
trouve de paille; et n'en a ex aminé nj La forme nj la matiere; (comment Ie 
synode lait mis au van, sans en examiner la forme ou la matiere, ce sera a 
luy de lexpliquer) et a jugé pour divers respects, quil nj falloit point toucher. 
Ce qui sans doute n'avoit point esté obmis, si luy et ses semblables eussent 
trouvé a y mordre: Ce leur estoit un Nolj me tangere, comme il park parce 
que javois dequoy paier contant, soit pour conveincre les plus mal affectionnés, 
soit pour satisfaire les autres: et puis qu 'au bon vin ne faut point de bouchon, 
et que la verité est tousjours asses asseurée, je nay point eu besoing des carter 
mon escrit des advis favorables que jen ay eu de toutes parts. Cda auroit 
ressentj la faction , et fait presumer que pour une question de neant j'aurois 
voulu former un partj es Eglises de ce pais. La ne m'adviene de faire tant de 
bruit , pour si peu de chose. J'aurois peu faire voir, s'il en avoit fallu venir la, 
les lettres de Monsieur Colvius, esprit tres judicieux et tres moderé, et lun 
des plus grands ornements du synode, touchant un college de St Anthoine Ie 
Noble a Dort de mesme nature que cestuicy; L'approbation formelle qu 'a 
donnée a mon escrit, et bien diffuse, mesmes apres la retorsion veue, Ie 
Sr Mareschal ; quoy quil ait esté dans Ie synode bi en des plus vehements 
contre l'Eglise de Bosleduc: et vous en concevés asses la raison : Le consen
tement en tout et par tout de Monsieur Ie Professeur Maccovius, qui est 
Veteran en ceste milice; La declaration que feu Monsieur de Dieu men a faite 
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vOo en la presence de Monsieur Heydanus. qui encores / plein de vie et d 'honneur 
s'en pourra ressouvenir; Le jugement de l'entiere Faculte Theologique de 
Leyden, prenant ceste Controverse dentre Mr Voëtius et moy, pour une 
question de fait, dont la preuve se devoit faire es assemblées Ecclesiastiques; 
Les tesmoignages de plusieurs Pasteurs Flamends hommes doctes et pieux , 
es provinces de Gueldres, Hollande, Utrecht et autres: outre l'unanime 
consentement de tous les Doctes et lettrés Politiques du pais qui ne peuvent 
gouster ces nouvelles precisités. Vous mesmes, Monsieur, m'aves fait l'honneur 
de me communicquer ce que Ie tres scavant Vossius vous en a escrit en ma 
faveur; et mesmes m'aves advertj que de nostre France, ce grand et excellent 
homme Monsieur Ie Conseiller Sarrau, du jugement duquel vous faites a Don 
droit si grand cas, vous avoit mandé, apr es avoir veu mon Apologie, que 
n'avies pas jugé indigne de luy estre communiquée que la chose estant telle 
que je disois, il ny trouvoit que redire. Que si du commencement, et comme 
je me Ie suis tousjours persuadé, sur les premieres jmpressions que Mr Zuerius 
vous en avoit données, semble que vous aies regardé ce fait un peu d'un 
autre biais que moy, qui estant sur les lieux. Le voiois jusques au fonds, 
Mr de la Riviere n'a point pour tant sujet de me vouloir commettre avec 
vous , et m'accuser d'avoir donné scandaZe en la publication de mon escrit, 
pour ne vous avoir point creu. Comme vous aves tousjours jugé que ce College 
devoit estre mis au rang des choses plus toZerees qu'approuvées formellement, 
aussi n'aves vous jamais approuvé que Mr Voëtius laist jmpugné en ses 
theses, et donné a ces Messieurs qui y sont entres jnnocemment, sujet de sen 
deffendre contre luy: et je scay que vous aves jmprouvé la virulence de son 
specimen, et fait vostre possible pour en empescher la publication. Et si on 
prend bien Ie but de ma defense, on verra quelle ne tend qu'a mettre ce 
College au rang de tant d'autres dans ce Païs, de mesme et pire nature, si je 
doibs ainsy pader, contre lesquels on ne sest point encores advisé d'jnvectiver 
de la sorte. Vous avés eu au Consistoire de la Haye d'excellents hommes 
pour Anciens de l'Eglise qui estoient chanoines d'Utrecht; comme feu Mon
sieur Huyghens, secretaire d 'Estat, et son beaufrere Monsieur de Willem, 
nostre bon amj, dont la Pieté est exemplaire et lerudition exquise. Et je me 
suis laissé dire que Mademoiselle du Moulin vostre niepce, fille excellente 
en esprit et en vertu avoit este gratifiée de S.A . ou Ie devoit estre bientost, 
par vostre credit, et pour son merite, de je ne scay quelle prebende en un 
college de filles. Et pour celles d'outre mer, Monsieur du Moulin et plusieurs 
au tres grands personnages, nont point fait scrupule de les accepter; Et on 

85 . m'asseure que Ie Roy d'Angleterre / sans loccurrence de ces troubles , en recog
noissance solemnelle des grands services rendus a Monseigneur son Gendre 
et de vostre erudition, vous auroit fait Chanoine de Canterbery. Or combien 
il y a moins a grabeler par les plus rigides Momes, au College de Bosleduc, 
auquel les associés ne retirent aucun proffict. et dont tous les revenus sont 
solidairement affectes aux povres, quen ces chanoineries et chapitres, qui 
portent encores aussi bi en que cestuicy Ie nom des saincts. Ia chose pade de 
soy mesmes. Et si mon livre à concerne Ie corps de nos Eglises, ce na esté 
que pour en soustenir justifier et excuser la prattique. Ne falloit pas que 
nostre bon homme se mit tant en peine de prevenir Ze scandale que sa 
lettre pourroit causer en France, et Ie soupçon qu 'on pourroit prendre quil 
connivast a present à cequil a tousjours grandement desapprouvé en ces lieux 
la: Car il cerche un empJastre , ou ij ny a point de pJaie. Et puisquil veut 
bien que sa lettre passe pour son jugement, a condition que j'aye la verite du 
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faict, il nyaura la personne qui la revoque en doute, puis quicy sur les lieux 
il faut estre aveugle volontaire pour en disconvenir. IJ na point desapprouvé 
en France que les nostres s 'appellassent Chevaliers de sainct Lazare, comme 
sa lettre Ie tesmoigne et portassent des tiltres et des marques communes avec 
ceux , qui soubs les mesmes perseveroient en leurs superstitions; ce qui nest 
pas icy. Brd il en revient encores à son premier advis et souscrit a mon livre 
sil est vray, et comme il pade positis ponendis, (cequil pense avoir esté en 
sa seconde lettre , pource que depuis il a songé de Iy avoir mis) que ce College 
ne reliene plus rien de religieux, mais par ljndustrie et concordat tant des 
nouveaux freres que des au tres, soit devenu entierement politique. Or quainsy 
soit on Ie luy a voulu monstrer plus cia ir que Ie jour dans Ie synode, et nj 
luy, ni personne na jamais rien allegue, qui fit croire ou penser Ie contraire. 
Et pour moj je nay point deffendu autre college, que celuy que jay descrit ; 
et sil se trouvoit que Ie fait fut autre que je ne lay representé en bonne cons
cience, je nentendrois nullement que ma deffense, mes pensées et mes raisons 
luy fussent appliquées : de sorte que pour ce qui concerne lestat nommé jnfi
cialis, on ne me Ie doit point contester; mais voir seulement quid juris aut moris 
en toutes les Eglises Rdormées sur icduy. Ou Ie fait est tel que je lay mis , 
ou il est autre : sil est autre que je na lay posé, on ne me doit point accuser 
d'avoir deffendu une act ion vitieuse; puis que je deffends seulement celle que 
je pose et non celle que je ne pose pas : si je lay bi en et veritablement exprimé 
Mr de la Riviere veut bien encores estre des miens et recognoistre que j'ay 
suffisamment respecté la verité et la sincerité . Je scay ce que je doibs faire 
pour ma purgation comme iI parle. contre Ie specimen du Mr Voëtius et I'ay 
desja fait : Me suffira de dire a Mr de la Riviere et a ses semblables touchant 
mon livre, sj j'ay mal parlé rends tesmoignage du mal, mais si j'ay bien parlé 

voo pourquoi me frappe s tu? Je laisse a / nos Eglises de I Isle de France, Picardie, 
Brie et Champagne a se pleindre de ce quil vient en ce pais publier leurs plus 
secrettes resolutions , contre leur propre jntention, aimé et estimé que je suis 
d' elles autant que jamais. Et lesquelles se bien jndignees de voir que ce quelles 
ont fait il y a si longtemps, a la seule fin de maintenir Ie droit quelles preten
dent contre les Eglises et Provinces estrangeres , me soit aujourdhuy imputé 
a blasme et a reproche en un escrit publicq. Je laisse a Messieurs de Bosleduc 
d 'agir contre luy, non seulement sur ce que par mespris il les appelIe les 
confreres de la nouvelle reforme, et semble leur contester Ie tiltre d'Optimates 
au lieu quen lettre illes avoit recogneus honnestes et dignes personnages, mais 
aussi sur ce quil les calomnie de sestre enroolles avec les Idolatres en certaine 
confrairie de la Vierge Marie; et donne Ie desmentj a toutes les declarations 
quils ont faites et publiées que ce College navoit plus rien de Religieux mais 
estoit devenu purement politique. Je laisse a L'Eglise de Bosleduc de se 
pleindre de cequil publie sa senten ce de suspension contre Ie notable Zuerius, 
mise à neant par Ie synode, sans di re un seul mot de la censure prononcée 
dans Ie Synode contre ce notabie pour s ' estre mal a propos separe de IEglise; 
du jugement que Ie Synode à fait que Ie Consistoire avoit esté bienfondé de luy 
vouloir faire des Remonstrances de ses fautes, pour Ie ramener a son devoir de 
lordre et commandement gui luy est donné par Ie mesme article de se reunir à 
lEglise. Je laisse a Monsieur Copes homme dhonneur mon Condeputé au 
Synode, et auquel Mr Zuerius mesmes en pleine Compagnie fut contra int 
de rendre un honnorable tesmoignage de pieté et de vertu, de se ressentir de 
ce quil I'a traduit en son libelIe et la suggille en son beau distiche latin, qui a 
espuise Ie reste de sa veine. Je laisse au synode mesmes de sjnteresser de 
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ce quil en fait jmprimer les articles et quil se forge quelque espion d 'entre Les 
deputes ausquels il applique jndefiement Ie passage de Jeremie 9. 4. Luy mesmes 
recognoissant en ceste si ene declaration, que de fresche datte jay bien 
entendu quels ont esté ses sentiments sur ce sujet en plein synode advoué 
asses quil ne nous a point fallu despenser en espions pour les descouvrir : 
IJ fait trop de tort a l'honneur de ce corps que d'en pader si jndignement. 
Mais je m 'estends par trop sur ce sujet, que je scay bien, Monsieur, vous 
desplaire autant qua moy. Quelque longue que soit ceste lettre mon jntention 
nest pas quelle soit jmprimée, nj quelle tourne a descouvrir sa vergoigne; 
je Ie veux plus espargner quil ne ma fait : Me suffira quelle serve ou il en 
sera de besoing a ma descharge et à sa correction. par vostre sage conduitte, 
a laquelle m'en remettant ; je continueray mes prieres aDieu pour vostre 
prosperit~ et demeureray toute ma vie 

Monsieur et tres honore frere 
Vostre tres humbIe et tres obeissant 
serviteur et frere au seigneur 

DES MARETSP. 
A Groeningue. ce 23 May, annj Julianj 1643. 

( Univ.bibl., Leiden. - B . P . L. 297, fol. 79---85 54 )) . 

57 - A n cl r. R i vet a a nMa r es i u s. 
13 Juni 1643. - Rivet uit over Maresius' lange missive zijn ongenoegen . De la Riviere 

had het recht zich te verdedigen, al kan Rivet de wijze waarop dit is gebeurd, niet in alles 
goedkeuren . Rivet heeft ook De la Riviere gesust. Wat zichzelf betreft, wil Rivet er vooral 
op wijzen dat Maresius zich vergist als zou hij steeds op de hand van Zuerius zijn geweest. 
Hij handhaaft in dezen zijn oordeel. Hij dringt er tenslofte op aan dat Maresius deze twist
zaak zal laten varen. Met De la Riviere, die denzelfden morgen bij hem was, heelt hij geen 
woord over Maresius' missive gesproken. 

Monsieur et tres honoré frere , 
Jay receu vostre longue lettre du 23 May style vieux, laquelle jay leue 

avec clesplaisir, voyant les aigreurs que vous y tesmoignez envers un vieux 
serviteur de Dieu, auquel quand il seroit eschappé des infirmitez, il les falloit 
couvrir, plustot que les estaler et amplifier. Je n 'entreprens pas la defense 
de son escrit, mais bien ai ie creu quil se devoit purger de legereté apres la 
lettre publiée. Pour la maniere en laquelle il Ie devoit faire cest autre chose, 
et il doibt subir Ie iugement des non interessés, sil la faict solidement. Je 
nay iamais approuvé quil samusast aux choses personelles, ou passees, ou 
mal interpretees car cela ne fait rien a la question. Aussy nai ie voulu en 
façon du monde servir a sa colere. Car quand ie vous en parlay icy, iavoy 
une lettre de luy entre mes mains, quil me prioit de vous faire voir pleine 
des reproches du passé; Ce que ie ne voulu point faire, et luy representay 
que cela ne se devoit nij par luy nij par moy. Depuis il m'en monstra une 
plus ample quil vous vouloit envoyer. Je ren dissuaday et ie croy quil .la 
retenuë. Ce que ie vous di afin que vous ne trouviez point mauvais si ie 
tiens vostre lettre enfermee sans luy donner lessor , ni a son regard, ni d 'aucun 
autre. Car quel bien en pourroit il revenir? Quel mal, au contraire n 'en seroit 
a crainclre? Ny a til pas assez de piquoteries et animositez , sans multiplier 
les querelles? Si on Ie veut faire, ie n'en seray ni !'instrument ni l'approbateur, 

54 ) Op fol. 86--89 VO komt een copie van dezen brief voor, welke voor een klein deel met 
Rivets hand is geschreven. 
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qui desire vous voire employé a choses meilleures et de plus grande edifi
cation. Aussi ne veux ie pas resumer ici, ce que vous dites de l'approbation 
de la faculté de Leijden, ni ce que vous alleguez des iugemens d'Amsterdam 
et de Paris que ie vous ai monstrez , lesquels ne sont pas absolues, comme ie 
pourroy faire voir. Mais il est du tout necessaire que ie vous desabuse, sur ce 
que vous dites , que vous vous est es tousjours persuade que du commencement, 
sur les premieres impressions que mavoit données Monsieur Zuerius, iauroy 
regardé ce fait d 'un autre biais que vous etc. Je vous prie croire que cette 
persuasion na aucun fondement. Pource que ie puis protester ni que Mr 
Zuerius, ni autre en son nom, ne m'ont parlé de cela. Le dit Zuerius mayant 
tousjours eu a suspect pour la communication qui estoit entre vous et moy. 
Je vous asseure d'abondant, et suis prest de Ie confirmer par serment; que 
ie n 'avoy ri en sceu de tout cela àevant vos lettres, et ce que vous m'en avez 
appris par Ie recit, que vous m'en fistes , avec les raisons de vostre sentiment. 
Que sur cela, et sans autre narré ou suggestion, ie formay Ie mien, et en 
si peu de temps, que ie n ' eu pas Ie loisir de l' escrire deux fois , et en tyray 
copie d'une autre main, Cest donc vous seul qui me I'avez fait prendre du biais 
que ie lay pris , et encor 'a present ie ne Ie puis prendre autrement. Car quoy 
que ie ne soy pas contentieux ni ne Ie vieille estre, ie demeure neantmoins 
en mon advis , et suis prest de Ie maintenir, quand il en sera question, en une 
compagnie qui en pourra decider . Les exemples, que vous me proposez ne sont 
nullement de cette nature. Car si une Wie, sans aucune communion avec un 
corps de religion contraire, iouit par Ie benefice d'un patron du temporel d'une 
prebende; cele n 'a rien de commun avec ceux qui font un corps de confraternite 
annexe a ceux qui demeurent en Ieurs premieres institutions etc. Outre que 
ce qu 'on vous a dit de ma niepce du Moulin n 'a iamais esté, ni par ma 
demande, ni par son acquiescement . Non plus fait a propos la prebende 
quon dit que Ie Roy de la Gr. Bret. avoit parle de me donner. J'eusse veu 
premierement si ie l' eusse deu accepter par les conditions quon m' eu st propo
sées mais au bout de tout, elles ne font point de college commun avec les Papis
tes , et sont d'une tout autre nature, que la confrairie de Nostre Dame. Je nay 
pas creu que cette affaire ne peut estre decidée en un synode, mesme 
provincial. Mais croyant les aigreurs et contestations qui se fussent muiti
pliées, et les divers exemples desquels vous faisiez bouelier, iay iuge, questant 
chose en laquelle les Eglises flamandes sont plus interessées, il faUoit passer 
cela par une tolerance , iusques a un Synode national, et cependant vivre 
en concorde les uns avec les autres. Je suis encore de cet advis, qui est 
cause que ie ne veux pas entrer en contestation davantage. Car si ieusse esté 
d 'humeur si chatouilleuse, ie nay pas este si insensible que ie nayë recogneu 
en vostre defense les raisons de mon igement en l'escrit que ie vous envoyay, 
eludees, sur quoy iavoy bon moyen de repartir. Au contraire iay tousiours 

voo tasché d'arrester les plus hastez. Si iay communiqué mon iugement, non au 
Synode, mais a quelques uns , ce n'a / esté que pour faire voir, qu'on m'avoit 
mal a propos aUegué, comme si j' eusse eneliné a approuver cette confrairie. 
Car il y a des personnes de qualité qui ont dit en bonne compagnie quon 
parloit de moy a Bosduc et ailleurs, comme si ie nen eusse pas esté esloigne, 
dequoy ie ne me pouroy mieux iustifier, quen monstrant ce que j' en avoy escrit 
ou vous scavez quil ni avoit aucunes paroles aigres ni offensives. Pour con
elurre Monsieur et Tres honnore frere ie vous exhorte a laisser toutte ceste 
contestation, et vous contenter de reenir vostre sentiment, iusques a une 
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decision finale ; laisser lescrit de Mons. de la Riviere au iugement de ceux 
qui Ie liront, puisque par la publication de sa lettre vous luy avez impose 
necessité de sexpliquer. chacun peut cognoistre sil la faict en sorte qui1 ait 
satisfait, quand mesmes on ne verra point vos remarques. Au moins trouverez 
vous bon que ie nen soy point Ie distributeur. Monsieur de la Riviere a es te 
ce matin icy. Je ne luy en ay dit un seul mot, ni ne luy diray. Elle gardera 
sil vous plaist mon cabinet ou elie ne fera mal a personne. Cependant ie 
prieray Dieu quil nous doint a tous l'Esprit de paix et quil benie vos meilleurs 
et plus utiles labeurs a Sa gloire: et seray Ie reste de mes iours 

Monsieur et tres honore Frère 
Vastre plus hum bie et tres affectione frere et serviteur 

ANDRE RIVET. 
De la Haye Ie 13 Juin style nouveau 1643. 

(Univ. bibi., Leiden. - Minuut; B. P. L. 297, fol. 90 ). 

58 - Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet. 

21 Juni 1643. - Maresius' "Epistola apologetica" kon te Amsterdam niet gedrukt worden. 
Hij zendt haar thans aan Rivet toe. Hij hoopt allen bevredigd te hebben, beter dan de synode 
van Den Haag het hem heeft gedaan. Hij verzoekt R ivet ::ijn vorige missive ook aan andere 
vrienden en vooral aan de kerken te toonen, opdat hij niet genoodzaakt worde haar uit te 
geven. Hij heeft het in Groningen naar zijn zin . 

Admodum Reverende ac Clarissime Vir , Frater in Christo Dilectissime. 
Cum prolixam eam patrio sermone, quam hactenus utj spero accepistj , 

exararem epistolam, circa schedam a D . Riverio virulentam. et nostro ordine 
jndignam, putabam jam sub praelo esse Amstelodamj , hoc Apologeticon: sed 
nescio quo fato. non patuerit illic excudj: Vides me hic receptuj canere; et 
quicquid in posterurn. vel is vel alius in hac causa scripserit . actum aget; aut 
cum larvis luctabitur. Spero me omnibus ita satisfacturum, magis quam mihi 
nupera synodus. quae ut spero, secundis curis, priores ilIos tam cru dos canones, 
emendabit. lterum rogo te et obtestor per amicitiam nostram. ut Gallicam illam 
meam epistolam digneris cum amicis , et praesertim cum Ecclesijs communicare; 
ut reperiatur jdonea quaedam ratio mihi satisfaciendj , ne eam in publicum 
emittere tenear, jmo et synodica decreta, quae ipse jmprudenter propalavit 
ad jncudem revocare. Caeterum Dej beneficio sum hic jn portu, lta omnia in 
nos tra Academia tranquilla sunt et ordinata; nec spero jnutilem operam meam 
ej futuram , nam est juventus nostra et numerosa et assidua in exercitijs et 
privatis et publicis. Rogo te, Clarissime Domine. ut subinde digneris me tuis 
litteris cohonestare: et de ijs quae ex Gallia. circa nostras Ecclesias habueris 
certiorem reddere. Uxor mea te, Lectissimamque tu am conjugem officiosissimé 
mecum salutat; Deus utrumque vestrum sospitet. Vale. Groeningae 11 / 21 
Junij 1643. 

( Univ .bibl., Leiden. - B . P. L. 297, fol. 91). 

Tuus omnj affectu et officio 
SAMUEL MARESlUS. 

59 - Mar e s i u s a a n A n d r . R i vet 

28 Juni 1643. - Maresius meent dat Rivet hem ten onrechte over zijn mlsswe tegen 
Lecherpiere heeft vermaand. 55) Hij verdedigt zijn standpunt op sommige punten nader. Rivet 

55) Zie brief nr 57. 
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kan het niet met Voetius eens zijn. En dat de Haagsche synode aan de kerk van Den Bosch 
heeft geadviseerd om de leden der Broederschap niet tot de kerkelijke ambten toe te laten, 
heeft Maresius' instemming niet; daardoor is op die leden een brandmerk gezet. Hij legt er 
zich tenslotte bij neer dat Rivet zijn missive niet aan anderen wil mededeelen, maar ver~ 

trouwt dan ook dat Rivet ;:;al medewerken dat hem voldoening wordt geschonken. Hij zal aan 
Copes, wien hij een afschrift zond van de bedoelde missive, ook een copie van Rivets brief 
toezenden, opdat ook deze in Rivets oordeel beruste. Maresius zal zich niet weer in d eze zaak 
mengen, al heeft d e sy node hem ook onaangenaam bejegend. D e volgende synode kan het 
nog goed maken. 

92. Monsieur et tres honore frere , 
Si vous aves trouvé des aigreurs en ma lettre au sujet de Mr de la Riviere 

elles se doivent jmputer a I'amertume en laquelle les sienes m'ont mise. Mon 
jntention n'a point esté pourtant des tal er ses jnfirmités mais de parer et me 
couvrir a ses reproches; Vous estes trop juste pour vouloir defendre son escrit, 
voire pour ne Ie point condamner et pour se purger de legereté apres sa lettre 
publiée, il Ie devoit faire autrement qu'en m'jniuriant, et supposant ce qui 
est si esloigné de la verité: Ce na point esté se purger mais se noircir davan
tage: et mesmes surpris, par maniere de dire, en delict flagrant pour ce fait , Ie 
silence luy estoit plus conseillable que l' Apologie. Quant aux approbations de 
nostre affaire, sans doute que la Faculté de Leyden aura gardé I'original de 
son jugement, et celuy de mes lettres, auquel je me remets. Ceux d 'Amsterdam 
et de Paris quil vous a pI eu cy devant me communiquer es vostres sont, 
Monsieur, si absolus quils ne peuvent rien praesupposer que I Histoire du fait 
tel que je Ie pose, dont on ne peut aujourdhui disconvenir. Vous me fait es 
honneur et faveur de me desabuser de I 'opinion que javois tousjours eu que 
Mr Zuerius vous auroit aussi bi en consulté que Mr de la Riviere. Mais je 
vous supplie de rappelIer en vostre memoire Ie temps auquel les theses du 
Sr Voetius furent portées ches vous, sans que vous ayés jamais sceu comment, 
nj par qui. Tousjours quel qu'ait esté vostre advis , auquel vous demeurés et 
que vous formastes si a la haste, je ne I'ay jamais conceu uniforme à celuy 
des Theses, nj de beaucoup si corrosiE; et je vous ay tousjours recogneu trop 
solide et trop sage Theologien, que de soupçonner seulement que vous les 
voulussies souscrire nj approuver. Ce que jay allegue des praebendes, me 
semble asses considerable, par la nature des colleges dont elles dependent, 
et qui retienent leurs vieux noms: Et ça esté de Madame Zuerius que jay 
eu ce que jay dit de Mademoiselle vostre niepce, Au reste toutes les Gildes 
ou Confrairies du pais sont communes aux Papistes et Reformés , comme 
concytoiens: Celle du doux nam de Jesus a Lewarde, de mesme nature que la 
Societé de Bosleduc, est aussi mixte; et les nostres qui en sont , sont aussi 

vo, membres du Consistoire, La Ie prejugé / d'Utrecht contre les Chanoines qu 'on 
allegua au Synode n'a point de lieu et me semble quon fait tort à ceux de 
Bosleduc, de leur attribuer la Confrairie Nostre Dame, En tout Ie contract 
on ne trouvera point ce pronom possessiE. et les nostres ny sont entrés que 
comme en la sodalité di te de la Vierge: J'aurois bien souhaitté que Ie Synode 
eust plustost voulu decider l' affaire comme on l' en prioit et recognoistre que 
ce Corps ne demeure nullement en ses premieres jnstitutions, que de I'estour
dir par de simples prejuges, jmprouvant que jaye escrit un livre dont il na 
voulu cependant cognoistre nj en sa matiere nj en sa forme; et que j'aye 
viole une loy qui n'estoit pas encores establie , La du moins se seroit trouvé 
que les exemples dont nous faisions bouelier , nous mettoient ä couvert de 
toute jnnovation, Si la resolution du Synode se fut arrestée a la Tolerance 
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jusques au National selon vos sages advis, on n 'auroit pas donné à LEglise 
de Bosleduc un Conseil de Flestrissure contre ces Messieurs , et en jcelluy 
juste occasion de publier la lettre de Mr de la Riviere, nj approuve Ie Donatis
me du Sr Zuerius et Ie scandale pretendu quil sestoit donné de mon livre; 
nj prejugé la communion de ceste Eglise la, vitieuse et polluë en sous tenant 
1 autre en son schisme, quil continue jusques a maintenant, ma is la on s'est 
contenté de con ter les voix et non de les peser; et sy est faite une pJaye 
de gayeté de coeur. que la Compagnie ne guerira pas aisement; et je louë 
Dieu de toute mon ame, de ce que je suis hors de eest jnterest, et n'y veux 
plus prendre de part. Quand jay, Monsieur, en la Defence touché les raisons 
qui estoient contenues en vostre escrit tout au trem ent solides et puissantes, 
je ladvoue, que celles des Theses, ce n'a pas esté pour les eluder; mais simple
ment pource que je ne jugeois pas en ma conscienee, quelles fussent applicables 
a I'Hypothese. Et vous scaves, Monsieur, que ça esté sans vous avoir en rien 
choqué, ayant en ce mesme escrit padé honorablement de vous selon que 
je Ie do ibs et que je feray toute ma vie. Je recognoy vostre erudition si 
profonde quil vous auroit esté bien facile de repartir, ma is en ce cas au lieu 
de vous opposer mes exceptions, j'aurois sonné la retraitte et serois resté dans 
les bornes du respect et du silence; et comme disoit Moyse de Marie, Si mon 
pere avoit craché par cholere contre ma face , je serois demeuré confus par 
sept jours . Quant à ce qui s' est peu dire de vostre sentiment en ce sujet, 
ä Bosleduc ou ailleurs. je nen scay rien ; sinon quen genera!. on dit beaucoup 
de bourdes; ayant tousjours la communiqué jngenuement aux jnteressés, 
tout ce que m'en escriviés. ou pour ou contre. Or, Monsieur , combien que 
j' eusse extremement souhaitté la communication de ma lettre aux Eglises, 
pour y estre relevé des blasmes et calomnies que Mr de la Riviere a 
travaillé d'y semer par sa declaration, si veux je remettre Ie tout a vostre 
arbitre et discretion esperant que vous emploierés cependant vostre prudenee a 

93. l'extinction de / ces scandales et a m'en f(aire o)btenir quelque deuë satisfactin. 
Je veux que ce bon homme ait es te en colere; mais il Ie devoit estre contre soy 
mesmes , non contre nous , et ne point adjouster, comme pade I'Escriture. 
I yvrongnerie a lalteration. Pourtant comme javois envoié a Monsieur Copes 
jnteressé en ceste cause, coppie de celle que je vous ay escrite, aussi luy 
envoiaije presentement coppie de la vostre, affin quil voie vostre jugement 
et quil y acquiesce avec moy. Cest la derniere fois que je me mesleray de 
eest affaire, me contentant de ce que je vous ay addressé depuis peu de 
jours à l'esgard du Specimen. Et quoy que les desplaisirs que jay receu au 
Synode me tienent un peu au coeur, ayant attendu un autre traittement en 
Ie quittant, et de meilleurs remerciements 1u service que par l'espace d'onze 
ans, jay rendu tres grand en plusieurs sortes aux Eglises de son corps, si 
m'en veux je consoler per ceste maxime, que les lois nobligent personne à la 
biensceance et a la civilité; et encores par quelque esperanee que la prochaine 
assemblée redressera les fautes de la praecedente, puis que mesmes les 
Conciles pleniers premiers, sont corrigés par les seconds. Que si pour l'jnno
cence oppressée ne reste plus d'asyle ches les Eglises, ches les hommes, 
ches les amis , je remettray entre les mains de Dieu la cause de la miene, 
et m'y soustiendray par l'attestation d'une bonne conscienee. Lorsque je me 
represente, ce qui est arrivé en une autre matiere a laquelle l'approbation 
et Ie tesmoignage du plus grand Theologien de ce pais, na peu servir de sauf
conduit, je m'jmpatiente moins de me voir si harcelé en cellecy, ou la constance 
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des uns a retenir leurs premieres pensées et la legiereté des autres a les quitter 
se sont donné la main, et rencontre en mesme point a mon prejudice. Mais 
ri en ne m'oblige davantage, Monsieur et tres honoré frere , a la patience, 
que vostre grave et saincte exhortation, estant porté d'jnclination et de devoir 
a recevoir avec obeissance et reverence, tout ce qui me vient de vous , a qui je 
resteray jusques au tombeau et sans reserve, 

Monsieur et tres honore frere . Tres humbie et tres affectionne frere et 
serviteur DES MARETSP. 

A. Groeningue ce 18/28 JUin 1643. 

(Univ .bibl., Leiden . - B. P . L. 297, fol. 92, 93 56 )) . 

60 ~ A n d r. R i vet a a nMa r e s i u s . 

10 Juli 1643. - Rivet antwoordt 57) uit A 'msterdam, dat hij over persoonlijke dingen niet 
wil twisten, en wat de zaak zelf betreft, wil hij de beslissing overlaten aan een nationale 
synode. Hij heeft zijn standpunt zelfstandig gekozen; Maresius vergist zich, als hij hierachter 
Voetius' invloed zoekt. Maresius zal verstandig handelen, wanneer hij niet voortgaat met 
tegen De La Rivière te schrijven. Dit is ook in zijn eigen belang. Anders zullen velen ver~ 
sterkt worden in hun vermoeden dat Maresius D escartes tegen Voetius en de synode heeft 
opgestookt. wat Rivet steeds heeft tegengesproken. 

Monsieur et Tres Honnoré frere, 
Ayant a faire icy un voyage je me reservay a y respondre a vostre lettre 

du 28 du passé, ce que ie feray briefvement; car ie vous ai desia dit que ie ne 
vouloy point entrer en contestation pour les choses personnelles: Et quant 
au principal iay es te d 'advis au Synode que toutes les Eglises de deça y 
ayant interest, on en devoit laisser la decision au Synode National. ou les 
raisons de part et d 'autre pourront estre pesées. Jay rappellé, comme vous my 
exhortés ma memoire touchant Ie tem ps auquel les Theses de Mr Voetius 
me furent apportées et il me souvient bien que ce fut apres que ie vous eu 
escrit mon iugement et ie dy encore que ie ne sçavoy rien de ceste confrairie 
que ce que vous men appristes . Quant a la faculté de Theologie de Leyden, 
ie croy bien quelle vous a respondu que la question que vous luy proposiez 
consistoit en faict. Mais ie vous donne advis , que luy estant proposée quant 
au droit par la Classe de Gorcum, elle a donné sa responce par escrit pour 
la negative, apres avoir pesé les deux pieces tant de la premiere institution, 
que de la derniere convention qu 'on luy a mise en main, et a present ce la 
est porté au Synode de Zuydthollande. Mais il ni est nullement parlé ni de 
vous ni de Voëtius, ni de vos contestations. Quant aux iugemens que vous 
dites d 'Amsterdam et Paris. vous sçavez bi en qu 'on auroit peu desgard au 
premier, qui duriora concoquit. L 'autre est un homme politique, qui men 
escrit en passant, et au bout me dit, sinon que si la chose va ainsi , il ny trouve 
rien de si criminel. Je croy que vous ferez bien et sagement de laisser Mr 
de la Riviere en paix, qui a esté assez contriste d'ailleurs , et quod legitur in 
facie . Ce que vous feriez de plus ne feroit que du mal publicq et particulier, 
et mesmes vous feroit beaucoup de tort. Car on se fortifieroit en l'opinion 
que plusieurs ont conceuë, et a laquelle ie me suis oppose. que vous eussiez 
instigué Mr des Cartes homme Papiste, a prendre vostre defense contre 
Mr Voëtius, et a controller Ie synode, dautant plus quil y en a qui ont ouij 

56) Een ' copie van dezen brief, van Rivets hand, komt voor op fol. 94 . 
57) Deze brief is een antwoord op brief nr 59. 
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vos menaces descrire contre les Synodes, ce que ie croy avoir esté dit par vous 
en colere. Car en y bien pensant ie croy que vous auriez trouvé 
que ce seroit Ie chemin de vous perdre, et rendre inutiles tous les dons que 
vous devez employer a choses meilIeures. Je vous prie donques et ex hor te, 
au nom de Dieu , et pour I'amour de vous mesrnes, de faire ce que vous 
me promettes, et supprimer du tout cest escrit que ie pensoy que vous eussiez 
confié a moy seul. 

Met andere hand: Quant aux nouveIles etc . 
D 'Amsterdam Ie 10. JuilIet 1643. 

(Univ. bibi., Leiden. - Copie; B. P . L. 297, fol. 96) . 

61 - Mar e s i u s a a n A n dr. R i vet. 

22 Juli 1643. - Maresius ver=ekert ten stelligste 5S) dat hij Descartes niet tegen Voetius 
heeft opgestookt. Ook heeft hij aan D escartes niet d e A cta der Haagsche synode verschaft. 
Maresius' tegenstanders hebben pogingen aangewend om te Leuven of te Antwerpen iets 
tegen hem te laten verschijnen. Als Descacfes tegen Voetius scherp is geweest, dan krijgt 
deze zijn verdiende loon . 

Ex litteris tuis inteIIigo quam liberaliter et gratis isthic mentiatur; Quod 
enim spargitur à nonnuIIis me authorem fuisse D. Descartes scribendi contra 
D. Voetium, et suggiIIandi nuperam Synodum, purum putum est mendacium 
cui dum te, Vir Clarissime, opposuisti , debitum Veritati et Innocentiae patro
cinium praebuisti. Deum enim omnium testem et iudicem testor, me iIlius Scrip
tionis consilium D. Descartes homini antequam ilIud cepisset mihi solum de 
nomine noto, nec directè / nec indirecté suggessisse; nuIIamque materiam vel 
mediate vel immediate ad iIIam ipsi con tu lisse, aut eam mihi visam antequam 
excuderetur. Et qui potuerim ego Acta Synodica nupera illi communicasse 
ut ea traheret in rem suam, cum nec mihi ipsi ea visa sint nisi diu postquam 
huc veni; unde nonnisi semel ad eum scripsi, gratias acturus pro libri sui 
exemplari ad me transmisso: Et turn sane primum mirari subijt, quod etiam 
illum non latuissent quae in Synodo transacta fuerant; adeo (ex conscientia 
loquor) me inscio haec iIIi innotuerunt et ab eo promulgata sunt. Si ego ei 
author extitissem harum observationum, longe pressius processissent, quippe 
ordinum nostrorum et rerum ibi peractarum magis gnarus. Quod si tarnen eum 
subornassem ad scribendum, nihil aliud fecissem quam quod Adversa rij mei 
prius tentaverunt. Etenim constat Sylvaeducis, Sodales Voetianos et nomi
natim D .N . cum nuIIis frequentius quam cum Pontificiis clanculana sua 
agitasse consilia , et omnem lapidem movisse ut Lovanio vel Antverpia aliquid 
contra me prodiret. Flectere cum nequirent superos, Acheronta movebant. 
Licet autem res ita se habeat, non dissimulabo apud te pergratum mihi fuisse 
quod saltem neOcpáOéL et per hanc occasionem melior meo judicio causa 
defensa fuerit ; Cui etiam Defensioni inde pondus accedit quod is est, uti 
mones, Pontificius, eo magis sacrorum suorum peritus, et quem circa ilIa 
praevaricaturum minus sit credibile. Etiam Probi judicis Gentilis arbitrium 
non refugit B. Athanasius in controversia quae ilIi cum Ario vel Ariano quo
dam intercedebat. Et Archelai Episcopi disputatio contra Manichaeum habita 
fuit judicibus constitutis Ethnicis philosophis , ne si Christiani judicarent, 
inquit Cyrillus, ad gratiam judicasse viderentur: Quin visus est mihi in Prae
fatione non offendisse prae / teritam Synodum, sed complanasse viam proximae. 

58) Deze brief is het antwoord op brief nr 60. 
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ad eam Actorum suorum justam interpretationem, per quam omnem ex ilIis 
ortam offensionem, sua etiam authoritate salva, facillime abstergat. Si vero 
is aliquid acerbius scripsit in O. Voetium id omne hic sibi imputet, et illius 
meminerit tituli in Pandectis. Quod quisque juris in alterum statuerit, ut ipse 
eodem jure utatur. Nihil tam acerbe ilIic dictum deprehendes, quod non sit 
Jenius ijs quae habet in suo Specimine contra me; Ita solet justo Dei judicio 
ijs accidere qui omnia sibi in omnes licere putant, ut quam malé dicendo 
de alijs ceperant voluptatem, male de se audiendo amittant. Et nunc Vir ilIe 
quod mihi antea falso imputabat incipit praestare; clara Politicorum nomina 
suae causae inserens, ut Venatores clavum aeneum cervi mortui capiti infigunt 
ne putrescat, quo per illa tutius se subducat; Sed ipse viderit: quae supra 
me nihil ad me. 

(S . Maresius. Ultima patientia, 1645. p . 399-401). 

62 - Mar e s i u s a a n God. Hot ton. 

1 Aug. 1643. - Maresius heeft ::ijn diensten aan de weduwe Junius aangeboden. Hij heeft. 
op verzoek van Ds Cordier. bij den Bosschen kerkeraad op het aannemen van een gematigde 
houding aangedrongen. De synode van Den Haag heeft veel bedorven. Maresius geeft de 
middelen aan om den vrede in Den Bosch te herstellen. en doet een beroep op de mede
werking van Hotton. D e zaak is moeilijker dan die van Middelburg. Ook voor z ichzelf vraagt 
Maresius voldoening. Hij wacht af wat de a.s. synode in dezen zal doen. Op aandrang van 
Rivet en Hofton , die Maresius' missive 59) ook heeft gelezen. heeft hij de uitgave hiervan 
opgeschort. Laten ::ij beiden hem dan bijstaan. Een brief van soortgelijken inhoud voor Rivet 
sluit hij in; Hofton kan de::en inzien, voordat hij hem doorzendt. Hij heeft. wegens zijn 
arbeid. recht op waardeering van de :: ijde der synode. De kerk van Amsterdam kan veel ten 
gunste van hem doen; en Mal/rois. die waarschijnlijk president der synode zal worden. GO ) is 
wijs en gematigd. 

97. Monsieur et tres honnoré frere. 
Comme ie souscris a l'advis que Mad.lle du Jon a pris avec vous pour son 

fils , aussy luy aye offert en vostre consideration mes tres humbles services: 
A la requeste de Mr Cordier iay escrit a Messrs de Bolduc pour solliciter 
a des conseils moderés, et comme ils nemouvrent point leurs intentions, aussy 
destaché que ien suis, ie ny veux point penetrer. Vous aurés vous mesrnes, 
Monsieur , recogneu sur les lieux, les iustes causes doffense quils ont, et que 
Ie dernier synode auroit mieux faire d'admettre mes instantes prieres et de 
conserver avec son authorité la paix de ceste Eglise. Il y a pourtant encores 
un bausme en Galaad, et celuy qui est a la porte peut par des benignes inter
pretations des actes passés regagner les affections de ces honnestes gens , 
declarant I que ce qui a este dit touchant Ie livre escrit pour leur defense n'a 
point esté en improuvant quils se soyent voulu iustifier de ce quon leur avoit 
imposé, mais seulement souhaittant par la Compagnie davoir peu prevenir ces 
escrits Polemiques qui troublent et scandalizent les Eglises: Il Que Ie Sr 
Zuerius continuant contre les ordres du Synode en ses animosité, irreconcili
ation, et schisme, est remis au mesme estat quil estoit paravant Ie dernier 
synode, et des Oeputes ordonnés pour aller lever la eens ure et Ie reconcilier 
a l'Eglise. lIl. Que Ie conseil donné, nest qun simple conseil. qui noblige 

50) Bedoeld wordt brief nr 56. 
60) Thomas Maurois was Hottons collega te Amsterdam. Maresius' vermoeden dat deze 

president zou worden, is echter niet uitgekomen . Polyander is president geweest van de syn. 
te Utrecht (26-28 Aug. 1643) ; verg . Livre syn .. 1. p. 445 s.s .. 
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l'Eglise qu' en cas de scandale, lequel cessant au iugement de ladicte Eglise, 
La Compagnie nimprouve pas l'admission des personnes y mentionneés aux 
charges Ecclesiastiques, comme nayant en rien voullu offenser leur honneur 
ni preiuger a la cause principale dont elle a remis la decision au synode national. 
Moiennant ce la Compagnie, pourroit aneantir les appellations et protestations 
delEglise de Bosduc et luy faire deffence den plus user à ladvenir. Non 
seulement, Monsieur, vous devés procurer que telles et semblables voies dac
comodement se propos ent de la part de vostre Eglise, mais dautant plus que 
vous avés esté President du dernier Synode et deputé a Bolduc, pour la 
confirmation de Mr Cordier, vous transporter d' office a Utrecht, ou y escrire 
pour rendre ce service aux Eglises, et prevenir un schisme dangereux, qui se 
pourroit plus facilement causer par la chaleur de peu, que guerir par la sagesse 
de plusieurs; je souhaitte que l'Eglise envoye des Deputés au Synode; quoy 
que Mr Cordier en desespere; Mais quon la contente a cela pres; et quon la 
censure de ce desfaut. Cest affaire a plus d'espines que celuy de Middelburg, 
pource que toute l'Eglise est iointe en mesme dessein et a tout Ie Magistrat 
pour soij: Et si elle se resoud d'agir vers Ie Synode comme Zverius agi vers dIe, 
la Compagnie naura autre voye de la ramen er que lauthorité de Nosseigneurs 
les Estats Generaux, qui alors devroyent cognoistre de la cause; et en toutes 
facons ce ne seroit pas a lavantage du Synode. Celuy de Zuydthollande ou 
on a essaie inutilement de faire traitter ces matieres doit esclairer Ie vostre et 
lobliger a laisser ces te question indeeise, et travailler plutost a recoudre qua 
d'eschirer. Pour mon particulier ien demande et attends trois choses: l'une quil 
luy plaise declarer son intention a la Haye navoir point esté de ri en preiuger 
en la cause que iay soustenue contre Mr Voëtius, puis quelle la remise et 
remet au Synode National; et dautant plus quon me voit entierement porté 
a faire de ceste dispute une chasse morte et nen plus parler. Et ie serois bien 
aise que Ie Synode sur les lieux voulut inviter Mr Voëtius a mesme chose sur 
ce que l'union des Professeurs Academiques et si necessaire a laediffication 
publicque. IJ Quon facemention par acte expres (ce qui me fut lors promis et 
quon ne ma point ten u ) du tesmoignage qui me fut dernierement donné, 
touchant la pureté de ma doctrine et de ma vie, affin que les Eglises sachent 
que ie ne suis point parti , du synode sans icelluy, ce qui tournera mesmes a 
I'honneur de la Compagnie, puisquon m'a tiré de son corps, pour la charge 
que ie soustiens. La troisieme quon me donne quelque satisfaction des iniures 
que ma dites Mr de la Riviere en son escrit. Encores que sa lettre me fust 
escrite; si a il recogneu luy mesmes quelle ne lestoit que pour estre com
muniqué aux interessés, qui sen sont fortiffiez , en leur opinion destre sans 
coulpe: La publication ne sen est point faite par moy personellement, mais par 
les Deputés de l'Eglise de Bolduc, ausquels il sen pouvoit prendre et sen 
pleindre au Synode; On na ri en publié que ce qu'il a escrit de sa ma in et 
confirmé par des lettres suivantes, et sil vouloit se refuser soy mesmes et dire 
les causes de son readvis, il Ie pouvoit et devoit faire sans se prendre a moy, 
et me charger doutrages; Vous aurez peu voir en la coppie de celle que iay 
escrite autrefois Mr Rivet sur ce suiet (car vous me mandés l' avoir veue) 
combien desadvantageuse luy seroit une response de ma part; et ça esté sur 
vostre intercession et de Mr R ivet que ie lay differée iusques a present atten
dant ce que Ie synode en fera. Jaurois bien voulu moy mesmes luy en demander 
la satisfaction par mes lettres, ou prier directement vostre Eglise de la deman
der et les autres choses ei dessus deduites, pour moy. Mais pour diverses 
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vOo raisons I et principalement par crainte d 'offenser mes superieurs SI Ie recog
noissois encores en aucune sorte quelque autre tribunal. ie prends la voie de 
vous en supplier tres humblement; priere que ie fais de mesme a Mr Rivet 
comme vous verres en l'incluse que ie vous envoie toute ou verte affin de vous 
dire plus distinctement les mesmes choses qua luy et vous faire les mesmes 
requestes. Que si, ce que Dieu ne vueille, des esprits se trouvoient en aussy 
mauvaise assiette pour ceste cause a Utrecht, qu 'a la Haye, vous me serez tous 
deux tesmoings devant Dieu et les hommes qu.e iauray faict , ce qui est du 
mien, pour prevenir Ie scandale que pourra produire la publication d une 
legitime et necessaire ddense, a laquelle par deny de iustice ie me trouverois 
obligé. Aussy suis-ie soubs des superieurs qui non seulement l'approuveroient, 
ma is mesmes me la commanderoient en ce cas; et ne trouveroient nullement 
bon que par un exces de patience ie laissasse en souffrance Ihonneur de la 
charge quils mont commise, Je vous en parle franchement; Jayme l'authorite 
du synode, et il m'a encores quelque obligation du soing que ien ay pris au 
besoin. Jay servi fidelement et avec fruict aux Eglises de son corps; iavois 
trouvé de bricque celle de Bolduc et lay laissée de marbre. Je suis en condition 
encores pour leur servir avec utilité: seulement ie vous coniure dempescher 
quon nesteigne mes bonnes affeetions, et quon ne me porte aux extremités 
par Ie rdus de ce peu que ie demande; si iuste et si equitable; Vostre Eglise 
y peut beaucoup; Monsieur Maurois a mon advis sera president, homme 
sage, a droit , et modere , duquel i' espere grandement ce qUIl vous pla ira luy 
dire de ma part en lasseurant de mon service. Et vous pouvez selon nostre 
prudenee et charité accoustumée diriger les affaires a ce point, voire com
muniquer a ces fins, celle que iescrits a Monsr Rivet, ou vous trouverez con
venir avant que de la luy envoyer. Pardon nes moy, Monsieur, mes accoustu
mees importunités, et permettes moy de me dire tousiours , comme ie Ie suis 
veritablement et sans reserve 

Monsieur et Tres honnoré frère 

Vostre tres humbIe et tres affectionné serviteur et frere 
DES MARETSP. 

A Groeningue ce 22. Juillet vieil style 1643. 

(Univ .bibl., Leiden. - Copie; 61 ) B. P. L. 297, fol. 97) . 

63 - Mar e s i u s a a n D a v i d d e W i 11 e m. 

15 Sept. 1643. - Maresius zendt aan De Willem zijn inaugureele oratie toe. Dat deze zijn 
.. Epistola apologetica" niet zonder genoegen heeft gelezen, verheugt hem. Hij dankt hem 
voor de toezending van het judicium der Leidsche Faculteit inzake de Bossche broederschap, 
aan de classis Gorinchem gegeven; dit verschilt van het judicium, vroeger door haar aan 
Maresius gegeven. In de bedoelde kwestie heeft men het oordeel van Alting niet gevraagd. 
Maresius heeft een antwoord op Voetius' .. Appendix" gereed, doch heeft besloten dit niet uit 
te geven. De tijd zalleeren wat uit de anabaptistische theologie van Voetius zal voortkomen. 
Deze gevoelt zich blijkbaar als een onfeilbare paus, daar hij reeds een jaarlang niet anders 
doet dan Maresius ten opz ichte der Lieve-Vrouwe-Broederschap te bestrijden. 

Amplissime ac Nobilissime Vir. 
Mitto quia jubes exemplar Orationis meae jnauguralis ; cujus menda , si 

quae fuerint eo facilius excusabis, quod me absente, et ex Autographo, non 
satis nitido edita sit. Pacata hic et jucunda colimus studia, nee Iuventutj , quae 

61) D eze copie is geschreven met Rivets ha nd. 
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in dies accrescit. jnutilia. Non penitus displicuisse tibj Epistolam meam Apolo~ 
geticam, in parte foelicitatis pono; idque satius arbitror , quam multis alijs, 
rerum jmperitis, et qui affeetibus suis obsequuntur non placuisse: Si quid 
paullo vehementius illic dictum occurrit, id om ne extorsit jniuriarum quas in 
hac causa accepj , justus dolor: nec enim eo usque lapideus sum aut Stoicus, 
ut talia non sentiam. quamquam videor mihi delegisse verba serica , qualia 
Parisatis olim regibus convenire dicebat, ne quenquam offenderem. Infamis 
Lemannj Retorsio, et virulentum specimen Voetij, plus amarulentiae ad singu~ 
las habuere lineas, quam posset acerbitatis ex mee Epistolio exprimj, etsi 
totum in aceturn mutaretur. Iudicium Leydense, quod transmittere es dignatus 
Êyvw, aVÉyvw. nae rÉyyw. Placuit bonis illis viris esse ungues in hoc u!cere . 
si illud conferrem, cum alio antea ab ijsdem nobis dato , mira esset disso
nantia, veré OY..LOpaxoVOt; et nihil habent quod sit ad rhombum: nec mirum, 
cum a'uol()toenloY..onoL illj Gorchomienses ductore et jmpulsore Voëtio, qui 
jmperium habet in illas belluas, quaestionis statum vitiose admodum propo~ 
suerint, et falsis hypothesibus, inter quas agmen ducit jmaginaria illa jnstitutio, 
sustinuerunt. Ad verae Controversiae lineas, si argumenta hujus scriptj revo~ 
carentur, plumbea et ficulnea, esse deprehenderentur; et doleo Doctum ilIum 
Theologum, qui hoc judicium conscripsit tanto molimine, tantas nugas egisse. 
Haec omnia vel solo flatu passim dissipare, si Laureolam ex hoc mustaceo 
quaererem. Fruantur tamen, quia ita ipsis videtur. suo acumine: Non equidem, 
jnvideo: miror magis, eousque jnvaluisse prensationes et technas , hominum 
male feriatorum , ut tale judicium Theologis extorserint. Cl. D . Altingius , 
nee consultus fuit, nee consuIendus ab ijs, qui nihil sibj volebant responderj 
quod non placeret. Oracula nostra non facile cptÀtnnlCEtv deprehendentur. 
Id me solatur, quod non tam in Sylvaeducenses meos, quam in tu os Canonieos 
Ultrajectinos hac faba cuditur. Hoc colliges V.A. ex nupera Voëtij Appendice 
in qua Boslassuc fortius figit pedem: Ej jam paraveram responsum, sed tan~ 

voo dem puduit me ridiculj certaminis; illudque apud me premere decrevj / Qui 
potuj speciminis convicia ferre , facile concoquam contumelias nuperae istius 
Appendicis; nec jmpediam quominus factus votj compos, ad praecisitates suas, 
totum Reip. staturn, jmmutet. Ut tarnen sinonijs suis artibus non oblivuit 
in Hollandia utraque quod volebat, fultus licet toto illo Theologicorum 
judiciorum paà no,V,~ç cpavwalaç emendicatorum praejudicio, ita spero jam 
Geldros, animo ejus non obsequutos fuisse, jmo cornuum Grantum de~ 
lusisse. Quicquid judicatum fuerit in Synodis vel pro vel contra, tacebo, 
et hominem illum mentis impotem, et curatoris jndigeum agnatis suis relinquam. 
Dies vero et eventus docebit, quid ex hac nominaIj , superstitiosa, et Ana
baptistica Theologia sit expectandum. Siccine ilIum conscientiae et charitatis 
Christianae officia tam protervé concalcare, et aanoJl(5ov symmystae suo 
bellum jndixisse, in ea ilIa causa in qua tam scrupulose casus conscientiae 
librat et expendit? Hoc est vere philosopharj pÉXel WV ÀéyEtY avw wv nOLÛv. 
Nisi Papa et avapaenlwç vellet haberi, non jta ipsum pupugisset nostra 
Defensio modestissimé scripta, ut per annum jntegrum, nulla ilIj abiecit vel 
lectio, vel disputatio Academica in qua de Fraternitate Mariana non dissereret 
ut Marianus nunc audiat Theologus, sicut vetus ille orator Marathonius dic
tus fuit , quod semper orationibus suis aliquid de pugna Marathonia jnsper
geret. Taceo putidas arces et bonis viris jndignas, quae contra me tum Hagae 
nuper, tum alibj fuerunt adhibitae; qua rum Deus vindex esto. Nee omissae 
sunt a volentibus vineere hastae argenteae. Quo rarius in his provincijs munus~ 
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cula blanda of[eruntur wtÇ Ëv Up Y.J.ij{!C{' eo ef[icacius si oblata fuerint 
operantur. Sed abutor Vir Amplissime. otio tuo. dum silentium quod mihi 
circa has quaestiones indixj. privatis ad amicum querelj solarj volo: Deum 
veneror ut tibj tuisque affatim benedicat. Vale. 

Groeningae 5/15 Septemb. 1643 

(Univ.bibl., Leiden. - B. P. L. 293a) . 

Tuus omni officio et affectu 
SAM. MARESlUS 

64 ~ Mar e s i u s a a n D a v i d d e W i II e m. 

15 Jan. 1644. - Maresius schrijft De Willem over een student. voor wiens huisvesting hij 
wil zorg dragen. al kan hij hem niet als commensaal in zijn gezin opnemen. Hij geeft inlich
tingen over kamerprijzen enz .. Ook wil hij den jongeling privaatonderwijs geven . 

Nobilissime et Amplissime Domine. 
Putabam me ad priores tu as sufficienter respondisse, cum secundas accepj , 

quas et tertiae sequutae sunt, amor is erga me tuj testes luculentissimae: 
Nihil est quod tibj ultro non concesserim eorum quae futura sint in mea potes~ 
tate: Quominus tamen lectissimum ilIum juvenem, quem hospitio meo ex~ 
cipj petis , in meas aedeis pos sim admittere, efficiunt earum angustiae: Et cum 
Sylvaducis discessi habebam inter meos domesticos honestum adolescentem 
Hagiensem cui nomen est Rosae, mihi etiam ab Affinibus meis, nominatim 
Senatore Fagelio apprime commendatum; quem non alia lege huc adduxj, nis i 
ut illj , de alio hospitio prospicerem, utj fecj: Quare post ilIum ejectum, alium 
recipere, minus honestum videretur. Interea tamen. cum à me nequeam jmpe~ 
tra re ut tibj quicquam denegem, ego paratus sum, vel ilIj in vicinia mea jnte~ 
grum hos pi tem reperire, vel si putes e re sua fore tenuj meo sa lino et mensae 
convictu utj , eum quoque in vicinia coeterum divertentem ad mensae convic~ 
turn qllotidianum , saltem ad trimestre admittere, post ( ..... ) debimus ambo, 
quid deinceps opus sit factum. Haec de mensa ; (Quod ad jnstitutionem nihil ej 
denegabo clanculari meae jndustriae, et dabo operam hac jn parte ut sentiat 
quantae sis in me authoritatis: De sumptibus mensae viderit ipse; nihil enim 
VOIO praescribere: Qui commensales hic alunt, non omnes eodem pretio ilIos 
admittunt: aliqui quinque flor en os hebdomatim exigunt; alij plus minusue: 
Et jnsuper debent sibj prospicere de Cubiculo: qllod locatur 30.40~ve florenis 
praeter propter in annum: Annona fuit antehac vilior quam nunc est propter 
civilia dissidia Provincialium. Academia nos tra nullis privilegijs quoad cibos 
aut potum gaudet. Floret tarnen Dei beneficio; et in ea Disciplina qua juven~ 
tus studiosa continetur in officio. Si Amicus ille cujus litteras ad me trans~ 
misistj velit aliquid eminus molirj in suo negotio, habetis nunc Hagae Deputa~ 
tos nos tros Provinciales utriusque membrj, apud quos plurimum pos set Nobi~ 
lissimj D. Zuylechemij affinis tuj commendatio et authoritas: De coeteris alias : 
Si mittatur huc ilIe juvenis de quo agitur, sive aliena, sive mea mensa usurus, 
unam alteram~ve horam de die ejus privatae jnstitutionj lubens jmpendam 
donec eo perveniat industriae, ut publica nostrj Athenaej exercitia cum fructu 
possit frequentare . Haec raptim; Vale Nobilissime Domine, Deus hunc annum 
tibj praestet foelicern et plures insequentes: Groeningae 5/15 Jan. 1644. 

Op het adres: port d'Amsterdam. 
(Univ.bibl. , Leiden. - B. P. L. 293a) . 

Maresius 

Tuus omnj obsequio 
SAM. MARESlUS 

33 
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65 - Mar e s i u s a a n D a v i d d e W i I I e m 

23 Jan. 1644. - Maresius wacht de nadere berichten af omtrent den student, over wien 
De Willem heeft geschreven. 62 ) In de provincie Groningen heerschen troebelen. De vredes
onderhandelingen te Munster zullen wel opgeschort worden. Maresius zond in het vorige 
pakje een brief voor Salmasius mee. Ook Groningen krijgt waarschijnlijk binnenkort een 
aanhanger der Cartesiaansche philosophie. De Voetiaansche factie vermag niet alles . H et zou 
goed zijn wanneer er naast Ds Lootius,63) ook een Fransch predikant met de deputatie naar 
Munster meeging. Van het geval met Clouet heeft Maresius iets gehoord. 64 ). 

Amplissime ac Nobilissime Vir. 
Scripsi antea fuse de jllo juvene quem mihj voluistj commendatum, et 

expecto quid sit futurum. Meas enim litteras, quas Amstelodamum misi tibj 
redditas nunc esse nullus dubito. Haec Provincia periculosa animorum colli
sione videtur concutj: et Haga expectatur rescriptum decretorium quod utinam 
pacem florentissimae alias Reip. restituat. Sed et videor mihi videre conventum 
Monasteriensem propter bellum Danicum infamem abire: ita bella ex bellis 
seruntur: et Pax cum Astraea caput inter nubila condit. Ausus sum fasciculo 
meo superiorj ad te Nobiliss . vir, committere epistolium ad Nobilem Salma
sium; quod ea libertate sim usus aequi bonique consule. Ut Philosophia Carte 
siana jncipit publice defendj Leydae, sic et videtur hic sectatorem consequu
turam eximium quendam et Doctissimum virum, de quo si perrexerit quo stat 
pede, plu ra deinceps. Voetiana factio non poterit omnia in omnes . Audio 
R.V.D. Lootium destinatum esse Legatorum nostrorum asseclam Monasterium 
versus. Optandum fuisset ut Dominj ordines aliquem illj nostrae linguae 
.comitem in eo munere adjecissent; turn quia illic major futurus est usus 
linguae G a llicae quam Belgicae, turn quod maximé expediisset in illo conventu 
in quo tanta erit nominis Gallici authoritas, etiam extare qui Verbum Dej , 
Gallice annunciaret quasi sub ipsius Papae praesidis Luminibus et oculis: De 
D . Clouëtj calamitate fando audivj, sed quid certj statuere debeam, non 

Overdwars habeo. Ita de rebus quibuscunque ut fors fert tecum / confabulor, ne sa Item 
rescribendj occasionem quam hic obtulit Tabellarius neglexisse videret. Nobi
liss . D. à Zuilechem affinem tuum, officiosissime saluto : ut et D Lectiss . tu am 
coniugem, et si in ilium jncidas R.V.D . de Mory. 

Vale Nobilissime vir, et perge mihi bene veile, gui aeternum sum futurus , 

Groeningae 13/23 Jan. 1644. 
(Uni v.bibl. , Leiden. - B. P . L. 293a). 

Tuus ex asse 
SAM . MARESIUS 

66 - Mar e s i u ~ a a n A n dr. R i vet 

22 Febr. 1644. - Maresius heeft op den brief van Langlaeus terstond geantwoord. Mare
sius' broeder Isaác is niet getrouwd geweest; wel heeft hij in concubinaat geleefd . Van Clouet 
had Maresius reeds uit S edan slechte geruchten gehoord. Alting en Maresius zullen in de 
door Rivet aanbevolen zaak werkzaam zijn; maar z ij moeten een gunstige gelegenheid af
wachten. In de provincie heerschen onlusten. Maresius gelooft niet dat Rivet naar den Leid
schen katheder zal terugkeeren. De S orbonne heeft het boek van Milleterius terecht niet 

62) Zie brief nr 64. 
63) Bedoeld is Eleazar Lootius, predikant te 's Gravenhage. 
64) F rançois Clouet was predikant bij de Fransche troepen der republiek. Den l Oden Nov. 

1643 werd hij in Den Haag in een bordeel aangetroffen. Na een langdurig onderzoek is hij 
in 1645 afgezet; verg . Livre syn., I, Table alphab. 
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eerder willen goedkeuren dan nadat hij openlijk naar Rome was overgegaan. Over de nationale 
synode in Frankrijk maakt Maresius zich bezorgd. 65) 

Admodum Reverende Clarissimeque vir Frater in Christo plurimum 
honorande. 

Eodem die binas tuas accepi: et cum iIlis litteras R. D. Langlaej. ad quas 
iIlico respondj; nec potuj negare nuptias ilIas quae falso jmputantur fratrj 
meo: IIle licenter fateor vixit. et minus honesté. cum muliere pessimae notae 
quae blanditijs (vetus Lauria ) juvenem minorem ea. et in patria adhûc 
potestate constitutum conata est in concubinatum suum pertrahere: sed verum 
Matrimonium. (quod unquam mihi constiterit) cum ilIa nunquam contraxit: 
neque potuit parentibus jnconsultis. et me qui is th ic eram reclamante. ac per 
viros probos submonente ilIam mulierem ne jncautum juvenem ad se peIliceret 
aut munusculis et pecunia in amores minus honestos. nec suae conditionj connei
ventes praecipitaret. Spero iIlum socerum quem non novj. et qui hac arte filiae 
suae dotem retinere satagit. non consequuturum quod putat. De Cloüetio 
etiam haud diu postquam Sedano venisset eo jnaudiveram. quae minus jncre
dibile faciant crimen in cujus est reatu : Sed tanto cum applausu jam auditus 
fuerat Hagae. et tua quoque bonitate commendatus. ut id omne maluerim 
reticere. sperans haec oblivionj tradenda. et ipsum honeste vitam suam 
deinceps jnstituturum. Clariss. meus CoIlega bene valet Dej beneficio; et te 
plurimum salutat: Adlaborabimus in eo negotio quod commendastj, sed oppor
tunitas est captanda: Ea enim sunt hic tempora. propter provinciale dissidium. 
per quae non tam facilis datur occasio sufflaminandae ilIius scriptionis ad 
quam Vir iIle Doctissimus. non tam forte suo genio fertur . quam aliorum 

Overdwars artibus jmpellitur. / Utj factum a Voetio in causa Cartesiana: Rumor hic perla
tus est. te redire Leydam ad Cathedram: sed ego non credere potuj . Nam 
mihj videtur id fore jnfra dignitatem quam hactenus sustinuistj: Bene factum 
quod Sorbona librum M illeterij noluit approbare priusquam palam transiret in 
Castra pontificia; sic enim deinceps minus nocere poterit : Est tamen quod sibj 
gratuletur. certe de via salutis respectu totius sive domus; quandoquidem nunc 
vectigalia curat; nam publicanj et meretrices pharisaeos praecedunt in regno 
coelorum. De synodo nationalj sum anxius: aiunt Ducissam Buil!. jactatis 
minis de Sedano per vim recuperando aulà discessisse. Sed vana sine viribus 
jra. Deus Opt. Max. crudam iIlam tuam senectam velit diu prorogare. Et 
TempIj jncendio deformatj restitutionem in integrum videre et in eo per 
multos adhuc annos inservire posse : Mea te lectissimamque tuam Conjugem 
mecum officiosissime salutat. Vale. 

Groeningae. 12 Feb. A . Jul. 1644. 

(Univ.bibl .• Leiden. - B. P. L. 297. fol. 95). 

Tuus jn veterem ritum 
MARESlUS. 

67 - Mar es i u s a a n 0 a v i d de W i I1 e m. 

22 Febr. 1644. - De student. Van Damme geheeten. is thans gearriveerd. G6) Maresius 
dankt voor de toezending van een disputatie "De anima". In Groningen is alles rustig; alleen 
gaan in de provincie de troebelen voort. Van Clouet had Maresius niets anders verwacht. 

65) De synode van Charenton is den 24sten Dec. 1644 geopend; verg . Aymon. Syn. Nat .. 
Il . p. 624. 

66) Zie de brieven nr 64 en nr 65. 
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Nobilissime Amplissimeque Domine. 
Appulit nudius tertius ad nos D . Van Damme: eum excepj quam potuj 

comiter : utitur mensa mea; et in vicinia hospitio honestae cujusdam viduae 
quae nullos habet liberos, hospitem alium nullum; ut nusquam melius aut 
commodius possit esse: Eam curam habebo studiorum ejus, cujus nee ipsum 
poenitebit : videtur enim veIle serio, animum ad illa adijcere: Gratias habeo 
quod mecum volueris communicare Disputationem de Anima Nobilj Cartesio 
perhonorificam: ut mirer Voëtium tam grate eam excepisse. Sed ille homo, 
putat ad schema politicum hoc pertinere, si hilarj vultu ea accipias quae minus 
placuerint. Quid Legatus egerit apud nostros , dies docebit. Hic coeterum 
omnia pacata si Provincialium dissidium exceperis. Sed et illj malo panacea 
apud vos: Nobilissimj D . a Zuylechem, ingeniosum legi epigramma, de 
TempIj jncendio: Mire laudant quotquot viderunt; jnter alios lIl. D. Came~ 
rarius; Interea tarnen jactura est; et absit ut deineeps ignis culinae loca 
religiosa depascatur, ne dicatur , zelum nostrum fervere in cacabis, ac plerisque 
plus curae esse culinam quam religionem: De Clouëtio, nihil minus expectabam: 
Ea enim jam resciveram quam primum venerat in has oras quae talia porten~ 
derent: Sed livorj adscriptum fuisset , ea propalare, quo tempore tanto cum 
applausu, ut placent omnia nova excipiebatur. / 

O verdwars Ubj habuerit D. Van damme librorum Domesticorum Catalogum, ex iBis 
seligemus eos qui ipsi usuj esse possint; Vale vir Amplissime, et perge mihi 
bene velle qui semper futurus sum 

Groeningae 22/ 12 febr. 1644. 

(Univ.bibl., Leiden. - B . P . L. 293a). 

Tuus omnj obsequio et officio 
SAM. MARESlUS 

68 ~ Mar e s i u s a a n D a v i d d e W i 11 e m 

29 Febr. 1644. - Maresius dankt De Willem voor de verzending van den brief aan Sal
masius en voor zijn inlichtingen over den oorlog tusschen Zweden en D enemarken. Juist ont
vangt hij uit Amsterdam brieven, waaruit blijkt dat de zaken in Engeland voor den koning 
een ongunstige wending nemen. D e beroeringen in de provincie hebben haar hoogtepunt be
reikt. Binnenkort wordt de Staten vergadering gehouden. M et Van Damme gaat het goed 
Over "onzen" philosoof kan Maresius nog niets naders mededeelen. Dat Cartesius zich gereed
maakt om te vertrekken, acht hij niet verstandig. 67) E erstdaags wordt de verschijning van 
zijn philosophie verwacht. 

Nobilissime Amplissimeque Domine. 
Non erat quod te meis vexarem litteris , nisi gratias deberem tibj maximas, 

et quod Maximj Salmasij epistolam procurare dignatus es, et quod Bellj Suero~ 
Danisj motiva et caussas voluistj mecum et per me cum D . Legato Camerario, 
communicare: Illustris ille vir mihi in mandatis dedit , ut te officiosissime suo 
nomine salutarem: et porro eadem opera expectat actus sequuturos hujus 
comoediae: Utinam plus sepiae quam sanguinis ad hoc bellum funderetur: Sed 
et acerbae scriptiones plerumque jrritant animos, et reconciliationem praepe~ 
diunt: Hoc momento accipio Amsterodamo litteras, quibus significatur in 
Anglia res Regis jnclinare: Ne saltem sera sapiant phryges : Provinciae hujus 
nostrae motus est Èv à-xp.n. Num propediem habebuntur comitia, non 
tarnen calata more solito: D . Vandammius, viget, valet studet: Et si 
pergat quo coepit pede, jntra trimestre poterit authores Latinos cum fructu 

07) Descartes is in Mei 1644 naar Parijs vertrokken; verg. N . Ned. Biogr. W ., VI. kol. 400. 
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legere. et Latine quoque sine vitio componere: Bis de die ventitat ad me clan~ 
culum. horis quae proximé praecedunt prandium et coenam: De philosopho 
nostro. nihil amplius possum dicere quam quod ante scripsi: videtur ex animo 
bene veIle Nob. Cartesio. et ejus amicitiam ambire. Hic vero non satis pru~ 
denter men judicio parat abitum: Victum se confitetur qui canit receptuj: 
Debet antea aliquid amplius consequj. quo ejus honos et fama in tuto coIlo~ 

Overdwars centur. Expectatur ejus philosophia propediem proditura : sed / satis hac vice: 
vereor ne dum Mercurium ago. Themidis sacra jnterturbem. Vale Nobilissime 
vir. et perge me amare: Nemo enim tibj addictior; cum perpetuo sum futurus. 

Tuus ad omnia obsequia promptissimus. 
Groeningae 19/29 Febr. 1644. SAM. MARESlUS 

(Univ .bibl., Leiden. - B. P. L. 293a). 

69 ~ Mar e s i u s a a n D a v i d d e W i II e m 

6 Mei 1644. - Vier dagen geleden schreef Maresius ook aan D e Wil/em. Thans vraagt 
hij hem om een afschrift van een resolutie of een edict der Staten-Generaal uit 1632, 1633 of 
1634 omtrent de wettigheid van huwelijken der militairen. Eventueele kosten zal Maresius 
betalen. Hij heeft dit stuk noodig ten behoeve van een zijner familieleden in Frankrijk. 

(Univ.bibl., Leiden. - B. P. L. 293a). 

70 - M ar e s i u s a a n A n dr. R i vet 

4 Aug . 1645. - Het spijt Macesius dat hij Rivet niet thuis heeft getroffen. Hij verwijst 
Rivet naar D e Willem voor nadere bijzonderheden. Maresius is verontwaardigd over de ver
schijning van het " Kort ende oprecht verhael". Hij kan thans niet langer het zwijgen be
waren. D e Leidsche Faculteit en De la Rivière zouden de uitgave hunner judicia in "Oordeel 
van verscheyde voocnaemste leeraers over de Maciaansche broederschappen" kunnen des
advoueeren. M et Polyander en Spanheim heeft hij hierover gesproken; Tcigland was niet 
thuis. 

Reverende Vir. Clarissimeque Domine. Frater in Christo honorande. 
Quod tibj coram valedicere nequiverim. aegerrime tulj: Incideram enim in 

libellum Belgicum. de novo emissum in causa Mariana. in quo istj rabidj canes. 
furoris suj salivam evomere videntur in omnes sibj non consentientes: Poteris 
resciscere ab amico nostro commnnj Nob. D . de Willem quid sit rej : plusquam 
centies nomen meum isthîc occurrit: Riverij declaratio ridicula . cuj olim pacis 
studio. respondere noluj. tota ibj extat; in qua jntroducitur pag. 15. negans se 
suspensum fuisse à sacra coena. ad sex menses, quasi ego illam poenam olim sus
tinuerim: quod nemo nis i mendax diabolj filius dicere queat. Non era 
adeo Stoicus ut haec patiar : Id me malé habet quod etiam judicia Academiarum 
Belgice emiserint adeoque necessitatem ineluctabilem mihj jmposuerint aliquid 
de illis dicendj. cum ea ratione jnnotescat in me corrogata. in me emissa fuisse. 
Posses hic aliquid pacis et honoris mej causa. Nam ut displicuit Facultatj 
vestrae editum fuisse latiné suum judicium. sic placere nequit quod Belgicé 
contra me nominatim iterum prodeat: Posset itaque illa declarare uno verbo. 
hanc editionem utramque sibj displicere; cum hoc su urn judicium olim dederit 
Gorichomiensibus , qui subreptitie illud erant consecutj. ut privatum maneret. 
non ut in me. meique aut cujusquam alterius contumeliam emitteretur. aut 
Synodicis sapientibus decretis . ad pacem et aedificationem Ecclesia rum factis 
ac faciendis opponeretur: Hac ratione deterrerer ab excutiendo illo judicio. 
eoque refutando; quod bonà conscientiä alias facere possem. et necessariae 
defensionis gratia deberem: Posset etiam Riverius sua manu testarj sibj dis~ 
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pl~cere ~uod se jnscio sua Declaratio in Belgicum versa sit; nec mentem sibj 
fUlsse dICere. mea sacra coena suspensum fuisse ad sex menses. cum id falsum 

Overdwars esse satis sciat : Ea ratione ita me à calumnijs is ti us IibeIlj / possem defendere . ut 
relictä suo loco quaestione Mariana. ea scriberem quae nec Facultatj Leydensi. 
nec Riverio displicere possent merito: Egi de toto negotio cum Cl. viris D.D. 
Polyandro et Spanhemio: Cl. Triglandius domo aberat. audiam hic tuum 
consilium; Te enim novj mej amantiorem. quam ut. silentium persuadeas: Et 
cum Leydensium judicio non subscipseres. eo facilior eris sic spero. in sanando 
Telephi vulnere. eadem illä Achilleä hasta qua factum est. Ipsi Ultrajectinj jam 
ostenderunt. quam parvj faciant Facultatem vestram. in causa pilorum. Mea te . 
lectissimamque tuam conjugem. mecum officiosissimé salutat. V ale . 

Tibj ad omnia obsequia paratissimus 
Raptim Amstelodamj 4 Augustj 1645 . MARESlUS 

(Univ.bibl .. Leiden. - B . P . L. 297. fol. 98) . 

71 - Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet. 

16 Aug. 1645(7). - Door dezen brief. dien Jac. Alting overbrengt. verzoekt M aresius R ivet 
nogmaals zijn hulp tegen de uitgave van het .. Kort ende oprecht verhae[". Alting zal hem 
wel over de Groningse/Ie gebeurtenissen inlichten. Pasor zal als hoogleeraar in de theologie 
optreden. 

99. Admodum Reverende Vir Domine et frater in Christo observande. 
Etsi qui has tibj reddet Cl. meus collega D. Altingius. abunde possit 

referre quid hic rerum agatur. et quomodo Cl. D. Pasorj injecto manus fuit 
a DO. Ordinibus ut cum philosophia sua practica Theologiam doceat. non 
debuj tarnen patj ut sine meis te salutaret: et quod Amstelodamo petij auxilium 
et consilium contra libellum famosum Voetianum apud nos sollicité et astuté 
dispersurn. iterum enixé peto; ne contra Riverium austerius agere debeam: Hoc 
in libello ea ipsi tribuuntur. quae nec dixit. nec dicere potuit bona conscientia: 
posset ergo testarj sibj displicere quod haec declaratio jnserta fuerit libello 
jniurioso. et contra men tem suam in Belgicam transIata ; aegre quidem se 
tu lisse epistolam suam olim a deputatis Ecclesiae Sylvaeducensis fuisse evul
gatam. quam suppressam maluisset. nec alio spectasse hanc declarationem à 
se tunc emissam; sed sibj in animo non fuisse mihi obijcere ullam censuram 
Ecclesiasticam. aut suspensionem à sacra coena de qua ne per somnium cogi
tarit aut cogitare potuerit; nec veIle se credj ideo mihi impegisse censuram aut 
suspensionem talem. eo quod dixerit se talem nunquam subijsse: si velit gloriam 
dare Deo. et veritatem profiterj. haec profiterj debebit; quae si ejus manu 
scripta habeam. aut tua ejus no mine ad me perscripta. efficient ut tanta cum 

Overdwars moderatione agam de hoc illius scripto. ut neque ille neque alius quicquam I 
possit amplius desiderare; Si verG res ej fuerit indifferens. et calumniae foven
dae suum nomen jnservire ultro patiatur. debebit patj quaecunque ad illius 
confutationem et mej justificationem spectare debebunt. Paria expecto à facul
tate Theologica vestra. cujus judicium Latine et Belgicé jmpressum fuisse ipsä 
jnvitä et jnconsultä ac contra mentem suam citra illius contumeliam non potuit; 
Vereor ne in posterum judicia Academica habeantur ludibrio apud omnes : Sed 
quicquam hic praescribere sapientiae tuae sapientis non esset. Expectabo quod 
judicaveris et feceris: Nam ut hic sileam. nemo fere consulit amicorum: et 
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nonnullj é proceribus plané respondendum arbitrantur. Deus mihi ea suggerat 
consilia quae é re mea sint, et te nobis ac Ecclesiae praestet jncolumem: Vale 
6/ 16 Aug. 

Op het adres staat: par sieur et amj . 

(Univ .bibl .• Leiden. - B. P. L. 297. fol. 99, 100) . 

Tuus ad omne obsequium 
MARESlUS 

72 - Maresius aan G. J. Vossius 

23 Oct. 1645. - Uit Vossius' schrijven aan Makdowell heeft Maresius weer zijn wel
willende gezindheid jegens hem bemerkt. Hij drukt er zijn spijt over uit dat de dochter van 
Tunius blijkbaar het huwelijksaanzoek van zijn neef uit Zeeland afslaat; 68) anders zou er 
tengevolge van dit huwelijk tusschen Vossius en M aresius een verwantschapsband zijn 
gelegd. 

(British Museum. London. - Had. 7012. fol. 173) . 

73 - Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet 

3 Jan. 1646. - Met verontwaardiging heeft Maresius de "Discussio" van Grotius ge
lezen. 69) Aan Rivet zal de bestrijding er van niet moeilijk vallen. Het is goed dat Grotius 
gestorven is. want door dit geschrift zou hij zich in Zweden niet aangenaam hebben ge
maakt. In Groningen komen de M ennonieten op drie plaatsen samen. Grotius verdedigt open
lijk allerlei Roomsche dwalingen . Alle syncretistische plannen gaan in rook op; dat is onlangs 
ook bij het godsdienstgesprek te Thorn het geval geweest. Te Parijs zijn de Roomschen on
langs zeer verstoord geweest over een boek van Salmasius. Maresius wil gaarne nader wor
den ingelicht omtrent den strijd in Frankrijk over de erfzonde. Laat Spanheim zich haasten 
met zijn bestrijding van Amyraldus. Maresius verblijdt zich over het herstel van Molinaeus. 
Binnenkort verschijnt het eerste deel van zijn "Theol. elenchtica". Met zijn collega's kan hij 
goed overweg. Zijn " Ultima patientia" heeft niet aan allen behaagd. Hij blijft tot vrede met 
Voetius bereid. Camerarius laat Rivet groeten. Maresius heeft op een gelegenheid om dezen 
brief te verzenden. een paar dagen gewacht; hij ontvangt nu het eerste vel van een geschrift. 
dat Paulus Voet zal uitgeven. 70) Dit geschrift is vol laster tegen Maresius. Laat Rivet de 
uitgave er van nog verhinderen. Verschijnt er iets tegen hem. dan zal Maresius terstond ant
woorden. 

101. Reverende ac Clarissime Domine, Frater in Christo honorande. 
Legj cum indignatione et stupore Discussionem Grotij: nihilque in ea reperij 

quod Palato meo saperet, nisi quod meum nomen tuo conjungat. Auguror 
enim me bonis tecum placiturum, cuj contigit esse tam foeliej ut huie monstro 
tecum displicerem: Perges bene mererj de publico et Ecclesijs nostris, jnfruni
tam illam discussionem non discutiendo tantum sed disijciendo, et ferae istius 
morientis morsuj ultimo adeoque magis venenato. veritatis remedium oppo
nendo. In nullo unquam scriptore vidj magis expressum characterem mentis 
reprobae. Non erit diffieilis tibj labor, cum ejus opus nihil fere praeter meros 
coccysmos centies repetitos contineat. Vident nu nc qui illj adulabantur, vel ex 
Belgico ipsius Testamento, ex ista discussione descripto, quo spectaverit; para
tus inter turcas si ad eos tempestate quadam delapsus fuisset tam facile Alco
ranum cum Evangelio conciliare, quam facile putat ostendere bene convenire 
Anathematismjs concilij Tridentinj cum Augustana confessione. Illud perri-

68) Vermoedelijk bedoelt Maresius Joh. Le Long. die predikant te Middelburg was. 
69) Verg. H. J. Honders, Andr. Rivetus. blz. 90. 
70) Paulus Voet, Pietas in parentem. 
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diculum quod nunc putat de totj Galliae Pelagianismum suum affricuisse, et 
dum palpum obtrudere conatur Lutheranis, eorum doctrinam sub odioso 
nomine Calvinistarum obelo conficit . Bene sibj consuluit quod mortuus est; 
nam Reginae et Proceribus Suediae non se acceptiorem fecisset isto scripto: 
quo verG abierit jncertus ex professo suae salutis , poenitentiam acturus illam 
diuturnam quam tantopere commendat, Deus novit. Obijt sane in periculoso 
fermento, et ultima ejus verba publica calumnijs scatent et mendacijs: quale 
illud jnter coetera quod Groeningae effectus fuerit a nostris ut Anabaptistarum 
liberj a parentum successione excluderentur: Id quam sit falsum norunt omnes 
hic Mennonitae, qui tanto sunt numero ut tribus in locis publicé suos agant 
coetus. Nec video qui ad Syncretismum spectari potuerit aperta illa omnium 
errorum qui vigent in Papatu defensio. Mens illj fuit neminj parcere: nam et 
mordet heroem nostrum Salmasium; et Clariss. Molinaeum allatrat, cuj po ti us 

voo de valetudine restituta oportuisset gratularj: IIIa / syncretista rum consilia passim 
abeunt in fumum, ut nuper factum Thoranij; quae res me diu tenuit sollicitum. 
ex quo vi dj oblatam isthic à nostris Confessionem fidej novam non tantum 
molliorem, sed etiam quibusdam in locis periculosam et dissidijs inter nostros 
excitandis aptiorem, quam sanando illj quod nobis cum Roma jntercedit. 

Audio Lutetiae valde perturbatos fuisse pontificios nupero libro de prima tu 
Nobiliss. Salmasij et Oratorem Papae, exemplaria omnia quae prostabant 
grandj aere redemisse. Aveo videre distinctius quid isthuc sit novae Contro~ 
versiae de peccato originalj . $ane nos tra stultitiä corrumpimus libertatem nobis 
a Deo factam , et convehimus materiam quae olim jncendio Ecclesiarum nostra~ 
rum, nis i Deus meliora, jnservitura sit. 

Paulló antequam huc venirem, Cl. Altingius p .m. obstiterat sententiae 
statuentj peccatum originale in sola jmputatione consistere; nunc videntur alij 
ire in contrarium, et solam propagationem agnoscere : Cum tarnen et haec sit 
admittenda et illa negarj non debeat. Habebit Amyraldus quod agat, contra 
Clariss. Spanhemium; qui procul dubio facilé , utinam non tam prolixé, ad ejus 
erotemata responderit. Illa tamen Amyraldj sententia in Canonem quadan~ 
tenus rdata fuit in Colloquio Thoranensi ; quod qua arte factum satis pro~ 
culdubio jntelligis: Gratias ago gratissimas et Deo Opt. Max. ob restitutum 
nostro Molinaeo pristinum vigorem. non absque miraculo. et tibj quod me isto 
nuncio beastj: Ego jam illj quodam:modo parentaveram, nam tristis sparserat 
rumor eum obijsse. Pergo in men Antitirino, cujus forte prior pars brevj 
lucem aspiciet, si censuerit Typographus non commode posse totum opus uno 
volumine continerj. Academia nostra floret studijs et pace: Collegas in facul~ 
ta te nostra adeptus sum non Doctissimos tantum, sed mihi etiam conjunctissi
mos. Non nescio nuperam meam patientiam omnibus non placere. Ecquid 
mirum? cum nec mihj ipsi satis placeat, qui optarim nunquam me adactum 
fuisse, Adversariorum jmportunitate ad illam edendam. Si D. Voetio cordj sit 

102. pacis studium / adhuc paratus sum rem totam tuo et communium amicorum 
arbitrio permittere, et eum in finem ad vos excurrere si diem mihi discens. 
Posset ex communj consensu tale scripturn edj quo partes sibj mutuo satis
facerent, amnestiam sancirent, concordiam in posterum seriam promitterent. 
et scandalum Ecclesiae datum suo dissensu repararent. Si verG manet obfir
matus et bellum mavult, postquam hunc Rubiconem seme! superavj non refe~ 
ram pedem, et cum manum subduxerim ferulae , neminj parcam eorum qui 
mihi non pepercerint; Vero enim dictum a nostratibis , Qui se fait brebis Ze 
Zoup Ze mange. Tibj vero, Reverende Vir , Amicorum alpha, opto ex animo 
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foelix novj annj auspicium Deumque supplex veneror ut Te Tuamque tibj; 
tuis. nobisque omnibus multos adhuc in annos vegetum et incolumem praestet. 

Vale 
24 Dec. 1615. 

3 Jan. 1616. Tuus omnj officio obsequio et affectu. 
MARESLUS 

Saluere te jubet Ill. nos ter Camerarius. qui avide expectat refutationem 
libelIj Grotianj; et sperat R.T. ostensuram. quantopere Grotius in causa 
Suedica sit hîc (pr ..... ) ricatus: Vir ille 111. procurat edj nonnullas Languettj 
Epistolas politicas ad suum parentem; adijciet et alias Bongarsij ejusdem ge~ 
neris . si Typographus velit eas edere. 

Reverende ac celeberrime Vir. Cum hae ad triduum quievissent expectantes 
opportunitatem Tabellarij. accepj primam philyram opusculj quod junioris 
Voetij nomine ejus patris in me meditatur; mera est convitiarum seges. ad eo 
ut in quatuor lineis successivis quater .sce/estus dicar. 

Volunt etiam totam nostram Academiam in partes trahere. lancinando et 
traducendo judicium nostrum in causa Cartesij et Schoockij. quod Nobiliss et 
Ampliss. D .D. nostrj Curatores de novo reviderunt et approbarunt. Dicuntur 
insuper velle mihi exprobrare. (cum nihil ultra habeant) quod olim fidem 
conjugalem neptj tuae dederim. et Cl. Mol. ejus parentem. quia ej stare nollem 
in me ctmcitarim; Vix tamen credo eos illam insaniam insanituros: aut Cl. Mo~ 
linaej fidem in testimonijs quae Sedano retulj honorificentissimis. et quibus 
ipse subscripsit elevaturos. aut honestissimae illius quondam puellae deinde 
matronae jamdiu in Domino quiescentis man es sollicitaturos. quos meae jnno~ 
centiae patrocinaturos non dubitem si adessent. Haec te praescire voluj; ut 
saItem impedias ne sacra tibj et mihj nomina in hac lite profanentur Quam
primum aliquid a quocunque in me prodierit responsum erit paratum. 

( Univ .bibl. , Leiden. - B. P. L. 297, fol. 101. 102). 

71 ~ Mar e s i u s a a n D a v i d d e W i II e m. 

20 Maart 1646. - Maresius zendt aan De Willem zijn "Bonae fidei sacrum" toe, alsmede 
een exemplaar voor Huygens. Voetius gaat met zijn bestrijding voort. Zoo wordt aan Mare
sius zijn kostelijke tijd ontnomen. Te Groningen is het rustig; er wordt hard gestudeerd. 

Nobilissime et Amplissime Vir. 
Videris procul dubio parum piam Pietatem D. Voetij; Ecce quod illj debuj 

opponere; AIterum exemplar si placet curabis IlIustrji tuo aHinj Domino à 
Zuilechem meo nomine reddj. Diu est quod jnsto apud amicos et nominatim 
Rev. D. Rivetum ut istum hominem jnclinent ad pacis consilia; sed zelus quo 
fertur nescit moderamen. et dum umbras peccatorum in alijs jnsectatur. graves 
culpas contrahit apud Deum; Nullam decorj. nullam aedifficationis publicae 
habet rationem; Et ita pretiosum tempus mihj eripitur. quod melioribus labo~ 
ribus consecratum velim; Alias Pax et Diligentia vigent apud nos; nec putam 
ullam Belgij Reformatj Academiam esse in qua studium Theologicum arden~ 
tius obtineat. 

Condona mihj . Nobilissime Domine. quod serijs tuis occupationibus semper 
obstrepam. et nugas has eristicas oculis tuis ausim subijcere; Meliora paro. 
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quae prodibunt cum tempore; Interea Deum veneror ut Te tuis . Reip. mihj 
nobis omnibus . diutissime conservet. Vale. 

Groningae 10/ 20 Martij 1646. 

( Univ.bibl.. Leiden. - B . P. L. 293a) . 

Tibj per omnia obsequia devotissimus 
SAM . MARESlUS 

75 - Ma r e s i u s a a n Hen r i c u s L e o . 

16 Aug. J646. - Maresius zendt aan den praeses d e.r Geldersche synode een missive toe 
voor d e synode, op welke hij een beroep doet om een ver::oening met Voetius tot stand te 
brengen. T evens laat hij hem een exemplaar toekomen van zijn "Lingua abortiva" . welk 
geschrift reeds een maand geleden gedrukt was, doch tot heden toe werd ingehouden. 

( Rijksarchief, Arnhem. - Arch. van de Geld. Synode, nr 70). 

76 - Mar e s i u s a a n deS y no d e v á n N ij me gen (1646) 

16 Aug . 1646. - Maresius herinnert eerst aan zijn vergeefschen tocht in April va n dit 
jaar naar 's H ertogenbosch. alwaar toen de sy node zou vergaderen. Na vervolgens den stand 
van zaken tusschen Voetius en hem geschetst te hebben, doet hij een beroep op de synode 
om bemiddelend op te treden. Als men van Votius' zijde niet ophoudt, dan zal Maresius 
Voetius bestrijden ten opzichte van de .. realia", gelijk hij ook in zijn .. Lingua abortiva", van 
welk geschrift hij aan den praeses der synode een exemplaar zond, heeft aangekondigd. Mocht 
de Synode een anderen weg weten. dan zal hij zich naar haar oordeel gaarne schikken. Mare
sius verlangt met Voetius verzoend te worden. 

Admodum Reverendi. Vigilantissimi. Consultissimi V iri , Domini et Fratres 
in Christo honorandi . 

1. Quando ante quatuor menses ab Amplissimo Magistratu Sylvaeducensi ad 
Vos isthic conventuros honorifice jnvitabar. spem conceperam firmissimam 
fore ut vestra authoritate et dexteritate non solum sedarentur tempestates 
quibus illius loci Ecclesia ab aliquot annis jactatur. culpä nonnullorum fluctus 
in simp ulo excitare solitorum. sed etiam a Cl. D . Dre Voetio pacem illam 
consequerer honestam et Christianam, quam hactenus frustra privatim et 
publice expetivj. Sed proh dolor! quam inutiliter mihi tunc successit profectio 
Sylvaeducensis quam susceperam animo me meaque sancto vestro arbitrio 
permittendj et quicquid in me foret conferendj ad aedifficationem publicam. sic 
tam aegre per Batavos reversus observavj nonnullos de vestrj isthic convoca
tione sufflaminata parum pudenter et prudenter aperte gloriari. Scilicet iIli ipsi 
qui antea in Procerum Sylvaeducensium facto tam acutum cernebant. ut cen
serent actum fore de Ecclesia. de Religione de Orthodoxia. per totum foede
ratum Belgium. nisi rigidioris. Disciplinae. (in gravioribus eheu! tam palam 
languentis) gladius in eos stringeretur. ita metuerunt ne ad sanctissimi vestri 
Iudicii solem artes suae jam in aprico positae penitus dispalescerent. ut cum 
veteribus Donatistis. causae cognitionern jmpedire omnj ope annixi sint. Quae 
res ipsis primum erat sacra. religiosa. ecclesiastica. casus conscientiae capitalis 
et de qua per tot clepsydras in eo genere dixerant. derepente ipsis visa est 
civilis et Politica. nec à Sancto vestro coetu ulla ratione judicanda. In quo dum 
vestrae se subducunt censurae quam verentur. jmprudentes adstipulantur mihi. 
qui semper litigiosum hoc collegium Politicum esse. non sacrum asserui. Sed 
quamvis. Reverendi Domini. primariae istius quaestionis decisio in Ecclesia 
quae est V est ri districtus . Vobis adempta fuerit. tarnen nulla subest ratio cur 
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mala inde efflorescentia corrigere et sarculo Disciplinae vobis commissae 
reveIlere non debeatis. Ad ea pertinent occasiones illae gravissimae, quae me 
iterum coegerunt necessariae Defensionis gratiä, conscijs nec jmprobantibus 
Collegis et superioribus meis , eum conscribere libellum ultimum, cujus primum 
fere exemplar Admodum Reverendo vestri Sanctissimi coetus Praesidj nunc 

voo transmitto / ex quo patebit ut ex libellis contumeliosis in me emissis, materiam 
ad hoc jncendium liberaliter plus satis conferre aliquot Sylvaeducenses Pasto~ 
res, Seniores, Exseniores; sic securos hactenus et ordinis aRR.dis vestris 
Deputatis constituti, et paternarum admonitionum, quas adhuc nuperrime illis 
vestro quasi communi nomine direxerunt; Sane quando emisi Ultimam meam 
Patientiam tot contumeliis et judiciis perperam conquisitis et divulgatis , et 
libellis famosis milleque aliis iniuriis privatis et publicis lacessitus, id feci non 
alios offendendi studio, sed animo me defendendi vestramque authoritatem in 
RR.dis Deputatis multipliciter laesam: Quid ex inde sequutum sit ab utraque 
parte Vestras R. tias non latet. 

Videturque malum latius propagandum nisi prudentibus et sapientibus 
vestris consiliis illi obviam eatur: et omnium Synodorum Foederati Belgii nulla 
est quam haec cura propius tangere debeat, utpote in cujus districtu occasio 
hujus controversiae nata sit . Nec dubito , Reverendi Domini, qua estis Pietate 
et Charitate vos libenter collaturos quicquid vestrum erit ad hoc dissidium 
componendum. Quoad me id protestor sancte apud Vos et coram eo qui Coetui 
vestro Spiritu suo praeest, me hoc ultimum scriptum Apologeticum non 
emittere quod ea insaniä laborem ut credam justiorem eum habere causam qui 
ultimus scripserit; In hoc genere scriptionum eristicarum quarum multa dolia 
vix heminam aquae benedictae, ut superstitiosi loquuntur, conficere possint, 
facile permisero C .D . Voetio circulum inchoasse et c1ausisse: Sed quod ea 
mihi viderem obijci , per quae non honore modo, sed vita indignus censerer 
merito, si saltem verosimilia putarentur: prout ab initio hujusce controversiae 
placuit ipsi D . Voetio ac ejus assertis ex lite civili et in quaestione non ita 
magni momenti, in qua de facto potius singulari, quam de jure communi, 
disceptabatur processum criminalem facere , ac ea mihi obijcere tam privatim 
multifariam quam publice, in Retorsione, in litteris ad Magistratum Sylvaed. 
(in quibus Atheistis et Libertinis me annumerabat) in Specimine, in Appendice 
(postquam receptui ultro cecineram) in excerptis ex Albaspineo, in plurimis 
Disputationibus Ultrajectinis , in Iudiciis Theologicis vitiose conquisitis et 
perverse divulgatis contra me et RRdos Vestros Deputatos simul. (quod 
unicum est de quo mihj in hac infoelicj controversia gratulor) in Kort Verhael. 
in scriptis judicialibus contra D. Schoockium etc. idque priusquam extra 
valium meae Patientiae abducerer, quae non alio spectabant. ut et quae pos tea 
sequuta sunt, quam ut per atrocissimas calumnias opera mea inutilis et nomen 

2. meum odiosum Ecclesiis Foederati Be1gii redderetur / Quid non fecerim ut 
pacem quam Christus nobis suo Testamento reliquit ab i1lo homine redimerem 
quas non obtulerim rationes honestas negotii componendi, nee vos latet et 
publice constat: ut nullum putem tam jniquum rerum aestimatorem futurum 
qui mihi inchoati aut continua ti dissidii culpam jmputare velit. Interea tarnen 
non sine Nurnine factum arbitror quod in hanc anni tempestatem vestra con~ 
vocatio dilata fuit , ut apud vos , Viri Reverendi ac Vigilantissimi, possim et 
anirnum meum ad pacem propensissimum renudare, et vestram jntercessionern 
jmplorare apud C. D. Voètium ipsiusque omnes asseclas, (praesertim Sylvae~ 
ducenses ilIos quibus volupe est frigidam hic suffundere) ut per eos mihi 
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deinceps liceat esse quieto et meliora studia pacate colere. Hactenus effude~ 
runt in meum caput Pandorae pixidem, nec puto eos tam foeliciter locos de 
Inventione didicisse, ut aliquid amplius, etsi ipsiusmet Calumniae vivae vocis 
oraculum consulerent, possint excogitare mihi obijciendum. 

Dent ergo in posterum locum irae, et victrici jnnocentiae ac veritati sua 
trophaea concedant. Quis tandem erit finis istius modi libellorum? Aut quis 
eorum usus ad aedifficationem publicam? Quantum ad me id non trabali modo 
sed adamantino clavo fixum est pectori meo, quicquid in poster urn in me ab 
istis emittetur, si necdum dediscere potuerint latratus suos, litare silentio 
quoad personalia et istas facti quaestiones. Si qui insuper scribendi talia 
cacoethe laborant, ut de D. Lemanno et alijs jactatur in Tribunalj iniquo, 
poterunt secure per me eructare quicquid venerit in baccam; nihil enim sum 
repositurus et àyaLOfhJatCf quadam Stoica haec omnia fulmina bruta ex alto 
contempturus: Sic tarnen ut ad realia me convertam, uti in Opusculi mei fine 
denuncio; et quod iam prior tentavit in mea Theologia C. D. Voetius, in 
sua occipiam; atque multa ipsius paradox a revocabo ad jncudem. Si enim 
velit perpetuo mecum contendere vel per se, vel per suos emissarios, praestabit 
Vobis ipsis credo judicibus, contentiones nostras elucidandae veritati, quam 
nobis mutuo conviciorum sicis conficiendis inservire. Non nescio , Reverendi 
admodum Viri, id quoque cum aliquo Ecclesiae turn scandalo turn periculo 
conjunctum fore; sed cum ex duobus malis minus sit eligendum, melius erit 
nos disceptare de rebus Theologicis et nos tri fori, quam more calonum, lixarum 
et hominum de faece plebis , maledicentiae serram inter nos reciprocare. Quod 
si ad haec realia per illius jrreconciliabilitatem devenero, hanc dextram, Viri 
Reverendi, vobis oppugnero, me sic in ea palaestra versaturum, ut ne verbulum 

voo quidem sim adhibiturus, quod in contumeliam trahi possit. Si tarnen aliud 
suaseritis, quod Belgii Foederati Clarissimis Professoribus ibi dico, Vobis 
inprimis dictum putate, me in Vestro futurum arbitrio et libentissime sapien~ 
tissimis vestris consiliis et judiciis obsequuturum. Erunt calami mei cataractae 
in vestra manu, ut eas vel laxare vel claudere possitis. 

lmo hac in parte clausae manebunt, si reconciliationem et amnestiam, quam 
sincere et affectu Christiano per Vos peto iterum et offero, cum C.D. Voetio 
et suis obtinuero. Saltem eritis mihi testes in Dei judicio me nihil non fecisse 
ut et scandalum ortum finiretur , et majus ex rixa continuata oriturum praeveni~ 
retur. Deus Pacis Vos, Vestrosque greges regat, tegat, protegat, verbo spiritu 
et favore suo. Haec sunt vota ejus qui manet in aeternum 

Admodum Reverendi, Vigilantissimique Domini, 

Groningae Frisiorum 6 Aug. 
stylo veteri, 1646. 

Vobis addictissimus in Domino 
SAMUEL MARESlUS 

(Rijksarchief, Arnhem. - Archieven van de Geldersche Synode, nr 70). 

77 ~ Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet 

25 Aug . 1646. - Als Beaufortius, een student voor wien Maresius lof heeft, niet zoo haastig 
was vertrokken, zou Maresius hem een schrijven voor Rivet hebben meegegeven. Thans 
zendt hij hem een exemplaar van zijn "Lingua abortiva" toe, alsmede een exemplaar voor 
Des Hayes . Hij gevoelt zich als een hond, door veel andere achtervolgd. Op het onlangs 
verschenen boek van Lemannus zal Maresius niet antwoorden. Hij wil gaarne iets vernemen 
omtrent het g eschrift dat Rivets broeder over de Christelijke vrijheid heeft uitgegeven. 

(Univ .bibl., Leiden. - B . P . L. 297, fol. 103). 
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78 - Mar e s i u s a a n D a v i d d e W i 11 e m 

25 Aug. 1646. - Maresius zendt aan De Wi/lem een exemplaar van zijn " Lingua abortiva" 
voor hemzelf en een voor Huygens toe. Het verwondert Maresius dat de opening der Illustre 
school te Breda is uitgesteld. Dauber is reeds lang geleden uit Parijs vertrokken. Voetius heeft 
gevaarlijke leerstellingen, met name ten aanzien van de kerkelijke goederen . Maresius hoopt 
dat de G eldersche synode iets zal uitrichten ten gunste van den vrede. De troebelen in Gro
ningen zijn gesust. Het volgend voorjaar hoopt Maresius een reis naar Frankrijk te maken, en 
dan tevens De Willem te bezoeken, tenzij dat H.H. Mog. Voetius en hem reeds eerder naar 
Den Haag mochten oproepen om hen te verzoenen. 

Nobilissime et Amplissime Domine. 
Debuj aliquid reponere ad Tribunal jniquum Voetij, circa graviores quas 

in me ex eo evomit calumnias : Meae ad ista Apologiae habes hic unum exem
plar Tibj, unu:m Nobilissimo tuo affinj D. à Zuylechem, si qua occasione ad 
ipsum scripseris. Audimus dilatam esse Scholae Bredanae jnaugurationem 
et miramur: Crediderim tarnen jam Clar. Dauberum advenisse; nam diu est 
quod Lutetiä discessit: Hic studia pacaté colimus, et colerernus pacatius, si 
per Voetium liceret. Nisi tandem is te homo compescatur turbas dabit in 
Republica; cuj quam periculosa sint ejus axiomata in pluribus, maxime in ijs 
quae spectant Bona Ecclesiastica, nemo non videt. Celebratur nunc Synodus 
in Gelria: ad eam fusé scripsi; et spero aliquid eam molituram ad pacem mihi 
obtinendam: Nostrae Provinciae motus sunt sedatj; et expectamus brevj 
vocandos qui professiones vacantes , Medicas et Mathematicam, obeant: Hac
tenus me sustentavj spe pa cis aut jnduciarum, et ideo distulj profectionem in 
Galliam: si tarnen decollaverit, ad iter nihilominus me accingam proximo vere , 
et te Hagae Deo dante salutabo: nisi prius authoritate D.D. Ord. Generalium 
D. Voetius et ego evocemur, ad amnestiam sanciendam : Interim Te Tuaque 
transcribo divinae protectionj , et maneo qui semper fui 

Nobilissime et Amplissime Domine Tibj 
addictissimus et obsequiosissimus 

MARESlUS 
Groningae 15/ 25 Aug. 1646. 

( Univ.bibl. , Leiden. - B. P. L. 293a) . 

79 - Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet 

23 Oct. 1646. - Maresius zendt aan Rivet het eerste deel van zijn " Theol. elenchtica" toe 
en vraagt daarover zijn oordeel . Het boek zou spoediger zijn verschenen, als die twistzieke 
menschen hem niet zoo geplaagd hadden. Op het geschrift van Lemannus, dat een ander 
in diens plaats in het Latijn heeft vertaald, zal Maresius niet antwoorden. Het gerucht gaat 
dat Rivet naar Breda zal verhuizen. 

(Univ .bibl., Leiden. - B. P. L. 297, fol. 104). 

80 - Mar e s i u s a a n D a v i d d e Wille m 

23 Oct. 1646. - Maresius heeft in lang niets van De Witlem ontvangen. Hij zendt hem 
een exemplaar van zijn " Theol. elenchtica" toe, en eveneens voor Huygens. Van de Gelder
sche synode heeft hij geen antwoord ontvangen. Eybenius zal. na het sterven van N yeveen, 
afgevaardigde voor Groningen naar de Staten-Generaal zijn. 

N obilissime et Amplissime Domine. 
Quamvis jam à longo tempore nihil a te acceperim, confido tarnen necdum 

veterem amicum et clientem memoriä tua excidisse : Accipe in hoc munusculo, 
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sa Item observantiae meae tesseram. et hinc collige non eousque Ultrajectinum 
Archiepiscopum potuisse me suis rixis jmplicare. quin horas saltem sub~ 
sicivas et dilacida jntervalla potuerim melioribus occupationibus consecrare: 
Dabo majora posthac. si Deus mihj vitam et in vita quietem aliquam ab 
hominibus intentiosis et maledicis largirj dignatus fuerit . Quid Het de fratria 
Sylvaeducensi aveo scire: Prolixas dederam ad Synodum Gelricam litteras. 
sed nihil plané respons i tulj: Aiunt rem referendam ad 111. Ord. Generalium 
Consessum: In eo hujus Provinciae nomine post obitum Ampliss. Nyvenij 
assessor est futurus Ampliss. D. Eybenius. Vir eximius. ab eruditione. 
humanitate. pietate. et probitate. merito commendandus. Sed nolim de rebus 
publicis plura : Id privatim rogo ut dignetur Nobilliss. a Amplit. tua mej 
recordarj : et continuare veterem et priscum benevolentiam ej qui in veterem 
ritum manet 

Nobilissime et Amplissime Domine 
Tibi addictissimus et ad omnia obsequia promptissimus 

SAMUEL MARESlUS 
Groningae 23/13 Octob . 1646. 

Terzijde overdwars: 
Rogo. Nobilissime Domne. ut alterum exemplar cures reddj mee nomine 

Nobilissimo affinj tuo D. a Zuilichem. 
Op het adres staat: port. En met andere hand geschreven. eenige optellingen. 

(Uni v. bibl., Leiden. - B. P. L. 293a). 

81 ~ Maresius aan David de Winem 

11 Nov. 1646. - Maresius zendt aan D e Wil/cm en Huygens elk een exemplaar toe van 
de rede, welke bij de oprichting der Académie française werd gehouden; een student heeft 
hem deze redevoeringen verschaft. Voorts zendt hij D e Wil/em zijn tractaat " De usu et 
honore sa cri ministerii" toe. De Staten hebben aan de Curatoren opgedragen om zoo spoedig 
mogelijk den twist met Voetius bij te leggen. Maresius hoopt dat ook de oorlog wordt be
eindigd; dan kan hij zijn ouders in Frankrijk bezoeken. De Academie te Groningen bloeit. 
Maresius heeft thans op de pers zijn "Biga Fanaticorum eversa". 

Amplissime et Nobilissime Domine. 
Hactenus ad te misi Elenchticae meae contra Tirinum exemplar. quod bene 

procuratum fuisse mihj persuadeo: Studiosus aliquis hic procuravit editionem 
ilIius Orationis habitae in erectione Academiae Richelianae. cujus spem tibj 
feceram : En tibj duo exemplaria illius. unum Tibj. alterum Nobilissimo tuo 
affinj D .a Zuilechem: Addo vestrum utrique dissertationem hancce de usu 
Sacrj Ministerij. quae ex Academiae umbra prodit in apricum. Nec facerem 
tam libere. nisi pro tua in me amicitia. semper meas nugas aliquid esse putasses: 
Nugas dico formae ilIius respectu quam habent à me; nam materia sane divina 
est et aurea. Illustres hujus Provinciae Ordines mearum musarum quietem 
procuraturj et indignatj atrocitatem jniuriarum quas in lite Voetiana passus 
sum in mandatis dedère D.D. nostris Curatoribus. ut eam quam citissime et 
commodissime componant. Quis sit futurus eventus dies et deus docebunt. 
Interim dum pax haec privata speratur anhelo pacem publicam. cujus beneficio. 
patriam et parentes. post Ulyssis absentiam. revisere tuto possim. Si quaeris 
quid agam? Sum in natu perpetuo occupationum Academicarum. publicé et 
privatim : Floret meum Auditorium. et excitant studium Auditores. quos nuIIibj 
in Belgio frequentiores esse aut faventiores ullj Theologiae Professorj. certus 
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sum: Sed et inter haec pergo in Tirino mee excutiendo, et habeo sub praelo, 
Andreae Dudithij Epistolam contra Trinitatem, necnon aliam diatribam cujus 
meminj in praefatione ad nostrum Rivetum praefixa huic guam tibj sisto: Ita 
debemus lucernas jncitarj. guae seipsas consumunt ut luceant alijs: Vale 
Nobilissime Domine. Deus te sospitet in aevum. Vovet ex animo gui 

Groningae Ijl 1 Nov. 1646. 

(Univ.bibl. Leiden. - B . P. L. 293a). 

Tuus totus ad omnia obseguia 
SAM . MARESlUS 

82 ~ Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet 

6 Febr. 1647. - Maresius was bezorgd over het uitblijven van eenig bericht van Rivet. 
Thans wenscht hij hem geluk met zijn positie te Breda. De Curatoren van Groningen en 
Utrecht onderhandelen over een verzoening. Voetius stelt echter eischen, welke onvervulbaar 
zijn. Boreel maakt een antwoord gereed op Maresius' tractaat "De usu et honore sa cri 
ministeriï'. Deusing heeft de vorige week zijn inaugureele oratie gehouden. Te Groningen 
heerscht vrede. Voor benoeming van een hoogleeraar in de philosophie te Breda beveelt 
Maresius S chuylius aan. H et tweede deel zijner " Theol. elenchtica" wordt gedrukt, terwijl 
hij aan Rivet thans zijn "Biga Fanaticorum eversa" toezendt . 

105. Admodum Reverende ac Celeberrime Domine, Frater in Christo honorande. 
Non eram absgue sollicitudine guod nihil vel de te vel a te audirem , ac 

metuebam ne motus ilIe vehementior, quem in transmigratione debuistj experirj. 
afflixisset tuam aut tuorum valetudinem: Nunc vero et gratias ago Deo pro 
tua jncolumitate, et tibj gratulor tam gratam stationem: guam tibi adhuc diu~ 
tissimam et jucundissimam exoptant mecum turn Illustris D. Camerarius. turn 
conjunctissimj mej Collegae. gui officiosissime te resalutant. Coeperunt nostri 
Proceres ex Ordinum decreto cum Ultrajectinis agere de hac lite finienda : sed 
hj cunctantius respondent. et videtur D . Voetius metuere ne res haec 
a Viris prudentibus à capite ad calcem expendatur. Frustra illj sunt, si sperent 
sententiam latam in Cartesio~Schoockiano negotio. turn nostrae Academiae 
totius probro esse refigendam: Nec posse id petj satis jnteIliges. si memineris 
nos nihil judicasse aliud quam Cartesio acguiescendum in D . Schoockij 
declaratione, quam hic ceu veram adhuc sustinet in foro Ultrajectino, et quam 
totam suam esse vel quoad verba vel quoad sensurn. sua manu. quae est penes 
me. adhuc ante tres aut quatuor menses asseruit. Audio iIlum ipsum erotema~ 
ticum scriptorem. cuj meam de honore Ministerij diatribam opposuj responsum 
parare: Quale illud erit suo loco videbimus. Crediderim. ex quo quis ille sit 
mihi significastj, eundem esse. qui Grallas virulentas in D . Apollonium nuper 
emisit; in quibus suis hypothesibus / insistit, et Independentium furores propinat 

v o. Iectori suo. Academia nos tra floret : D . Deusingius est jnauguratus superiorj 
septimana Medicus primarius : Alta pax est jnter nos: Dicitur quoque vestra 
jIlustris Schola magna facere jncrementa; et jam in iIla cogitarj de secundo phi~ 
losopho asciscendo: Id si ita sit. Reverende Vir. velim tibj commendatum D . 
Schuyllium quondam meum Collegam Sylvaeducis: J uvenis quidem est, sed non 
ineruditus ac in tri cis philosophicis bene versatus, et qui cum se totum devoverit 
huic studio, nec aliud cogitet . in eo plurimum poterit. Salutamus ambo D. co~ 
niuges tuam et lectissimam neptem ejus, ac utrique gratulamur turn de prospera 
valetlldine, turn de grandaevo R. D . Molinaeo ita restituto ut tll scribis. Altera 
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pars mej Antitirinj excuditur diligenter: Hoc jnterim opusculum prodijt é meo 
Musaeo quod ad te mitto. Deus te conservet adhuc plures in annos, in usum 
et aedifficationem Ecclesiae: Sic vovet qui est ex animo 

Groningae 27 Jan .f6 F,eb. 1647 

Tibj ad omnia obsequia paratissimus 
MARESlUS 

(Univ .bibl., Leiden. - B. P. L. 297, fa!, 105). 

83 - Mar e s i u s a a n D a v i d d e W i 11 e m 

6 Febr. 1647. - Maresius heeft van De Willem niets vernomen, hoewel hij hem ver
scheidene boeken heeft toegezonden. Hij zendt hem thans zijn ,.Biga Fanaticorum eversa". 
Hij beveelt Schuyllius aan voor een eventueele benoeming als hoogleeraar in de philosophie 
te Breda. De Academie bloeit. De Staten van Groningen hebben onlangs besloten den vrede 
niet te zullen ratificeeren, als in Brabant de religie niet gehandhaafd blijft. 

( Univ .bibl. Leiden. - B . P . L. 293a). 

84 - Mar e s i u s a a n A n dr. R i vet 

18(7) Oct. 1647. - Maresius is pas uit Frankrijk teruggekeerd; later hoopt hij over zijn 
reiservaringen te schrijven. Hij beveelt thans alleen bij Rivet als rector aan de Latijnsche 
school te Breda aan S everinus van Gulick, die nog aan hem geparenteerd is. 

(Univ.bibl., Leiden. - B . P . L. 297, fa!, 106, 107). 

85 - Mar e s i u s a a n A n dr. R i vet 
23 Oct. 1647. - Maresius heeft Rivets aanbevelingsbrief voor Thesseraeus gevonden. H et 

staat nog niet vast dat Pasor geheel naar de theol. Faculteit zal overgaan. Gelderland heeft 
Deusing beroepen; maar de Curatoren hebben in zijn ontslag nog niet bewilligd. Na de 
troebelen is de toestand in Groningen wat beter. In Frankrijk wil Amyraldus zich niet van 
zijn voornemen om Spanheim te beantwoorden, laten afbrengen. Ook is er kwestie over de 
erfzonde. Onder de Roomsehen z ijn belangrijke kwesties aan de orde. Bochart is in eere. 
Blondel heeft het druk met zijn bestrijding van Chifflet. Dumoulin is gezond en wel. Binnen
kort zal het tweede deel van Maresius' " Theo/. elenchtica" verschijnen. Zijn oudste zoon, die 
advocaat is geworden, heeft hij te Parijs de eerste pleitrede hooren houden. 

Admodu'm Reverende et Celeberrime Vir Domine et Frater in Christo 
observande. 

Domum é patria foeliciter redux Dej beneficio tuas reperij ante aliquot 
menses scriptas in commendationem nostrj Thesserraej qui optet in Profes
sorem philosophiae Practicae apud nos adoptarj : Actum equidem de Cl. D. 
Pasore hoc onere sublevando quo totus vacet Theologiae, sed quid sit futurum 
adhuc me Iatet. Advigilabo tamen et maxime in tui gratiam istius juvenis quoad 
me erit promovebo negotium: D . Gelrj nostrum primarium Medicum Cl. Deu
singium ad se voearunt; sed nondum proeeres nostrj in ejus dimissionem 
eonsenserunt, cum nonmSI in Comitijs plenis possit obtinerj . Provineiae 
nostrae meliuseule nu nc est post eos convulsivos motus quibus antea fuit 
agitata. Ecclesiarum nostrarum in Gallia idem fere status : Cl. Amyraldus non 
patitur se dimoverj a proposito respondendj Cl. Spanhemio: imo nee potuj 
persuadere ejus amieis ut ipsum ad silentium jnvitarent. Controversia altera 
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de peccato originalj fervet quoque inter nonnullos et sentio multa tela huic 
inde parata quibus fratres jnfestj inter se dimicent. nisi caducens per Synodos. 
quod confido futurum . jnijciatur. In papatu vigent rixae magnj momentj et 
quae aliquam pertendunt revolutionem: Ianssenitis quos vocant in dies profi
cientibus. Opus Cl. Bochartj magnj aestimatur Lutetiae apud eruditos ut 
decet. Noster Blondellus totus est in ChiHleto confutando. idque ex autho
ritate publica: Celeberrimus Molinaeus vivit et viget aquilae senectam 
consecutus. Pergo in T irino meo refutando. et spero intra bimester secundum 
tomum proditurum; ej moras aliquas jnierit meum iter. Interim gratulor et tibj 

Overdwars et nobis omnibus de prospera ea qua uteris valetudine. et quod / jacturae 
domesticae quibus Deus sapientiam et patientiam tuam probare voluit nihil 
de illa delibare potuerint. Velit Deus Opt. Max. diutissime illam tibj et lectis
simae tuae conjugi vobisque omnibus continuare: Uxor mea plurimam salutem 
vobis omnibus dicit mecum qui sum futurus in aevum 

Groningae 13/23 O etob. 1647. 
Tuj studiosissimus et tibj ad 
omnia obsequia paratissimus 

MARESlUS 

Filius me us natu major factus est advocatus in Curia. et cum prima vice 
perorantem non sine voluptate audivj. 

(Univ.bibl." Leiden. - B. P . L. 297, fo!. 108). 

86 - Mar e s i u s a a n A n d r. R i ve t. 

1 Febr. 1648. - H et briefverkeer tusschen M aresius en Rivet is, sedert deze in Breda woont, 
gering. Camerarius vraagt of de l/lustre school te Breda geschikt is om er zijn kleinzoon heen 
te zenden. Eerstdaags verschijnt het tweede deel van Maresius' " Theol. elenchtica". Er is in 
Frankrijk groote verdeeldheid ten opzichte van Amyraldus' gevoelens. De curatoren van 
Gelderland hebben het voornemen om Mom s te beroepen, opgegeven. T e Leiden twisten de 
philosophen; S tuart verdedigt aldaar dwaze stellingen. Rivet zal dit met M aresius eens z ijn 
Ook Rivets nicht, Made D umoulin, kent Stuart wel uit S edan. M aresius heeft de "S electae 
Disputationes" van Voet ius gezien; het is een zouteloos werk, en het zal weinig lezer$ v inden . 
Maresius zal hem in de voorrede van een zijner werken van antwoord dienen. 

109 . Admodum Reverende et Celeberrime Vir. Domine et F,rater in Christo 
Honorande. 

Ex quo Belgij extrema tu et ego occupamus. jnfrequentius remansit nostrum 
litterarium eommercium: Interea tarnen nihil mihj perijt illius observantiae qua 
te semper coluj et porro eolere deerevj : Saepe in tuj meritionem jncidimus 
apud optimum virorum D . Camerarium. qui etiam te salutat. et aliquid respons i 
a te praestolatur ad eas quas antea seripsit sciseitaturus. num ea sit vestrae 
Seholae facies ut eo tuto possit ablegarj ipsius nepos ex filia Dorvilliana: Meas 
Antitirinus jntra duas aut tres septimanas prodibit. In Gallia feci quod potuj 
ad sufflaminandam seriptionem D. Amyraldj: sed videbantur ejus amicj 
existimare id eonjunetum fore eum ejus opprobrio praesertim quod ad tres 
tomos Rev. Spanhemij aeeessissent ut aiebant privatae litterae ' multae. provo
eatoriae et jnsuItatoriae. Metuo Eeclesijs nostris . quae proeuldubio ibant in 
partes; nam ut habet D . Amyraldus fautores non paueos. sie et muItj sunt 
quibus displicet periculosa haee methodus. Sed nec qui favent ej sunt omnes 
puriter animatj : vi dj nonneminem eui placuissent moderatiora eonsilia ; Est et 

Maresius 34 
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qui ipsi succenturiarj paratus sit; Audio Proceres Gelriae deposuisse suas 
cogitationes de Moro evocando, et nunc R. Teckmannum sollicitare; vel ilIius 
defectu D. Wingardium: Leydensis Academia vexatur disputationibus et 
contentionibus Philosophorum: et summopere miror Nostrum Stuartium, in 
Cartesij philosophemata et su urn Collegam grassarj per tot absurda paradox a 
quae sanior Theologia et ratio nunquam potest admittere: Videris proculdubio, 

voo periculosa / illius asserta de cognitione dej insita , peccato et justitia originalj, 
unius hominis multipraesentia simultanea, quibus obviam ire debent Orthodoxi 
Theologi; nec dubito quin Rev. Tua eminus id sit actura, ut jngenium Scho~ 
lasticorum spinetis ab aevo jmmersum, ad lineas revocetur. Est quod 
Cartesius sibj plaudat, dum eo modo oppugnatur: Jmo metuo ne bonus 
Stuartius, exacerbetur eo usque his rixis, ut deinceps onerj ilIj sit impar futurus; 
Novimus enim quo modo olim egerit Sedanj, dum affectibus suis jmpotentius 
obsequitur et lectissima virgo neptis vestra, eorum adhuc meminisse poterit. 
Vidj novam Voetij farraginem jnseriptam tuo Nominj; Nunquam potero probare 
eum modum Theologica tractandj; et sane tanta est isthîc paradoxarum, et 
heterodoxarum assertionum copia, ut a tempore Reformationis, nullum opus 
magis jnficetum ex Eeclesijs nostris prodierit: hoc solum minus noxium quod 
paucos lectores sit habiturum; Jnterea tarnen haee tanquam summa Mysteria 
Iuventutj jnstillantur et foenum ae stip uIa pro auro venditatur: Pergit ille Vir 
in suo furore contra me; sed praefationj aliam opponam praefationem, nee 
quaeritur me sibj debitorem esse. Pro iIla ejus Effigie quae operi est praefixa, 
in qua non sine Idololatriae participatae crimine divinum ilIj tribuitur jn~ 
genium, et quod sit viva virttttis jmago debuisset pingj Cenotaphum cum hae 
jnseriptione, H ie jaeet Voetius expeetans judicium; Et enim nee vel scintilIa 
quidem judicij in ejus scriptis apparet. Sed diutius te detineo; Deum veneror 
ut vegetam ilIam et crudam senectam tuam, quae adhuc tam frugifera est 
Ecclesiae, multos proroget in annos: Salutamus vos omnes officiosissime ego 
et mea; et maneo in veterem ritum , 

Groningae 22 Jan. st. Jul. 1648. 

Admodum Reverende et Eximie Domine, 
T . R. ad omnia obsequia paratissimus 

MARESlUS 

(Univ .bibl., Leiden. - B. P. L. 297, fol. 109. 110) . 

87 ~ Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet. 

18 Maart 1648. - Rivet ontvangt hierbij het tweede deel der " Theol. e1enchtica", waarin 
Maresius ook Voetius heeft beantwoord. Maresius biedt door Rivet aan zijn tegenstander 
verzoening aan. In HoIland moet de zaak van Morus veel opschudding veroorzaken. Deu
sing blijft te Groningen. In Harderwijk heeft men tegenslagen . Een nieuwe professor voor 
de philosophie komt er in Groningen niet. Misschien dat Thesseraeus daarom te Breda een 
plaats kan vinden. Men zou te Harderwijk Drelincourt kunnen benoemen. 

Admodum Reverende Vir, Celeberrime Domine, Frater in Christo plurimum 
honorande. 

Sisto tibj mej Antitirinj partem alteram: Quandoquidem D. Voetius fidej 
publieae et veritatis ac conscientiae aeque seeurus, v~lu.it. me ~acere a et. w 
farraginis ilIius quam ausus est Augusto tuo NommJ mscnbere, debuJ et 
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praefatione et Appendice hujus mej operis pariliter me tuerj : Conabor eum 
dedocere illam jmmodestiam et maledicentiam qua hactenus in me grassatus 
est; ac si pergat vel per se vel per suos mihj molestus esse, ipsi non parcam: 
Si malit pacem et amnestiam eam offero etiam per te Celeberrime Domine, 
qui solus potes caduceum jnijcere. Audio magnum in Belgio excitarj strepitum 
in causa Morj pro et contra: Jnterim Harderovicena Academia aegre procedit: 
Nam nec videntur nostri Curatores dimissurj Cl. Deusingium, sed ipsi 
abiturientj manus inijcient; Spes ea quam conceperamus de professore aliquo 
adsciscendo ad philosophiam Moralem decollavit, parsimoniä partim, partim 
dissensione proeerum nostrorum: U t hae in parte minus possim pro nostro 
Thesserraeo, quem lieet mihj a T . R. ante eommendatum, etiam tibj enixé 
commendo si forte in vestra illustrj Schola, occasio detur ejus promovendj: 
js sane est qui Spartam quam nactus fuerit bene ornabit. Si putassem Geldros 

Overdwars de Theologo Gallo evocando cogitaturos illis I commendassem nostrum Drelin~ 
curtium, qui proculdubio si vocaretur obtinerj posset: Est Vir doctus, et 
mitissimj jngenij ac pacis studiosissimj , quo cum omnibus nobis optime con~ 
veniret; nihilque minus quam novaturiens ingenium ad Theologica adferret. 
Salutamus officiosissime et dilectissimam conjugem tuam et leetissimam Vir~ 
ginem neptem vestram. D eus Opt. Max. Vos vobis ac nobis diutissimé praestet 
jncolumes. Vale 

T uus ex asse et ad omnia obsequia promptissimus 
MARESlUS. 

Groningae Frisiorum, 8/18. 
Martij 1648. 

(U niv.bibl., Leiden. - B. P. L 297, fol. 111). 

88 ~ Mar e s i u s a a n G. J. Vos s i u s 

5 Aug. 1648. - Maresius dankt Vossius voor diens schrijven. Hij heeft het toegezonden 
werk aan Camerarius overhandigd, die er hem hartelijk voor dankt. De grijsaard, die overigens 
gezond is, heeft een kwaal aan zijn voeten. Maresius zendt aan Vossius een zijner ge
schriften. Hij denkt met genoegen terug aan de vriendelijke ontvangst te zijnen huize. Gaarne 
zal ook hij Vossius of diens zoon gastvrijheid verleenen, als hij te Groningen mocht komen . 
Makdowel is afwezig. Vanwege de troebelen in de provincie, zullen de curatoren voorloopig 
wel geen professor in de rechten benoemen. Maresius zal intusschen zijn best doen voor den 
jongen Junius. 

(British Museum, London. - Harl. 70/2, fol. 302) . 

89 ~ Mar e s i u s a a n A n dr. R i vet 

26 Nov. 1648. - M aresius dankt Rivet voor de toezending van diens " Epistola apologe
tica" tegen Amyraut. 71) Slechts een nationale synode zal den brand in Frankrijk kunnen 
blusschen. Amyraut heeft, met Maresius, gedurende twee jaren te Saumur onder Gomarus 
gestudeerd. Na diens vertrek is Maresius naar Genève gegaan, terwijl zijn vrienden, die in 
Saumur bleven, geheel onder invloed van Camera zijn gekomen. H et supralapsarisme van 
Gomarus is te Dordrecht slechts getolereerd. Kort vóór diens overlijden is een disputatie 
van hem over dit onderwerp te Groningen verboden. Mogelijk ontbrandt de strijd over dit 
twistpu nt opnieuw tusschen Voetius en Maresius. Eindelijk is Voetius van de " personalia" 
tot de " realia" overgegaan, blijkens de door hem op 14 October gehouden disputatie. 

71) H. J. Honders. Andr. Rivetus, blz. 109. 
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Maresius is met de bestrijding hiervan bezig. D e troebeLen in de provincie beginnen te 
zakken. D e A cademie bloeit. 

112. Admodum Reverende Vir Domine et frater in Christo honorande. 
Vestras epistolas Apologeticas contra D . Amyraldum accepi: pro quibus 

gratias habeo quam possum maximas; Ita nobiscum agitur in hoc mundo, 
ut non liceat ultra quiete fruj , quam vicinis nostris placuerit: Displicuit multis 
acerbior stylus D. Amyraldj ; etiam qui alias favorabilius sentiebant de illius 
sententia. Magnum metuo jn Ecclesijs nostris ex illis favillis jncendium, nisj 
illj restinguendo Synodus Nationalis quantocyus convocetur. Hi sunt fruc
tus jngeniorum novaturientium, et quibus volupe est digito monstrarier, atque 
extra viam tritam conspicj. Quod notas p . 79 fuisse D. Amyraldum D. Gomarj 
p .m. discipulum, verum est: nam unà sub ipso per biennium Salmurij studui
mus, ipse, Testardus, placaeus, et ego: eramusque tune ex junioribus et 
jncipientibus; cum Dallaeus, Vincentius, Blocsius, Blancius, et alij jam nostro 
respectu Veteranj essent. Discedente Gomaro, ipse discessi; et pa ulo post 
Genevam me contulj; Illj vero mej commilitones remanserunt Salmurij et 
deinde D . Cameronem totum jmbiberunt. Quod spectat Gomarj dogma 
supralapsarium, charitatis quidem tuae fuit illud emollire et excusare, sed 
videris minus conscius fuisse eorum quae turn in Synodo Dordracena, turn hic 
postea contigerunt. Synodus enim ita suam illj reliquit sententiam absque 
graviorj nota, ut expressé stipulata fuerit ne illam publicé vel doceret vel 
jnculcaret; quod non solum saepius audivj a D. Altingio p .m. et Nob. D . 
Clantio, qui Synodo nomine hujus provinciae politicé praeerat, sed etiam num 
hîc legeret ex commentarijs sive notulis , turn consulis Isbrantij , turn ipsius 

O verdwars Clantij , qui ambo jnterfuerunt Synodo. Hîc vero cum D . Gomarus paullo ante I 
obitum suum, disputationem habere jnstituisset de Objecto praedestinationis, 
in sententiae suae defensionem, ea authoritate publica refixa fuit et suppressa, 
ipso necquicquam multis contra nitente imo et discessum minitante, ad quem 
et se accinxisset nj aetate graviorj fuisset praepeditus : Nee ausi fuerunt 
editores operum Gomarianorum illam Disputationem ijs inserere, quamvis 
Voetius conatus esset hanc camarinam per eos jterum movere. Forte illa lis 
jnter Voetium et me recrudescet, si pergat theses suas adversus me conscri
billare; Ego autem ejus Teratologicam Theologiam sic renudabo, ut tandem 
poeniteat ipsum quod me missum non fecerit. Interest Ecclesiae ut non minus 
ipse quam vester Amyraldus compescatur, ne pergat virus et venenum para
doxorum periculosissimorum juventutj jncautae tam large propinare, Nunc 
tandem jncipit, quod diu optaveram, siquidem, vellet in odio et rixis per
severare, à personalibus ad realia transire ; et primae illius disputationj I contra 

voo me habitae 14. Octobris, qua haec tria effata prupugnat: Deum ante creationem 
mundi alicubj fuisse ; Darj spatia jmaginaria extra mundum, et unitatem mundj 
ex ratione naturalj non posse probarj, jam respondj per D isputationes Colle
giales quae prodibunt propediem nam sudant sub praelo, cum brevj censurä 
aliorum omnium paradoxorum quae persaturant speciminis gratiä in praefatione 
mea Antitironiana suae opposita, breviter enotaveram, et locupletj eorum 
auctario, potissimum descripto ex illius Syllabo prob!. Theologicorum cujus 
nulla pagina vacat absurda aliqua propositione cum saniorj Theologia jrre
conciliabilj: Sed diutius Te moror in re nihilj : Iterum gratias habeo pro 
epistolis Apologeticis lecta sane dignissimis et quibus ita repressistis super
cilium vestrj adversarij , ut nihil illj tutius videatur quam canere receptuj et 
se in Augeronae sacellum recipere . Interesset Ecclesiae, ut et tuum specimen 



EPISTOLARIUM MARESIANUM 533 

~c judi:ium de his Co~troversijs antea Alenconium missum ederetur, et publicj 
Juns flerent decreta jntegra illius Synodj; quorum authoritate Ecclesiarum 
Galliae Pastores monerentur ad saniorem doctrinam et retinendam et vindi~ 
can~a~. Haec eni~ plus habent ponderis quam scripta Polemica, quae et 
prohxlO.ra, et .ch~nora .et rari~ra sunt: Quanquam et proderit in Amyraldj 
S?eclmme rehqUles hUJus bell) per Celeberr Spanhemium opprimj. Provin~ 
clales nostrae turbae jncipiunt subsidere , Vigent nostra studia : Academia floret, 
Discentium multitudine, ac Docentium sedulitate et concordia. Deum Opt. 
Max. veneror, ut Tibj proroget multos in annos vegetam iIIam Senectam 
quae necdu~ jmpuné a jun.ioribus, quos potius decuisset canos iIIos revererj 
Lacesslta fUlt. Salutem plunmam dicimus et lectissimae Tuae conjugi et neptj 
dilectissimae: Vale Gron . 16/26 Nov. 1648. 

Tuus omnj obsequio studio et affectu 
SAMUEL MARESlUS 

( UT.iv.bibl. , Leiden. - B. P. L. 297, fo l. 112, 113) . 

90 ~ Mar e s i u s a a n A n dr. R i vet. 

6 Maart 1619. - Maresius dankt Rivet vOOr zijn berichten, waarnaar hij lang heelt uit
gezien. Overal staat het er met de kerk slecht voor; met name in Engeland en in Frankrijk. 
M et spanning ziet Maresius uit naar de "Synopsis" van Rivet. 72 ) Amyraut gaat met het 
verkondigen van vreemde opvattingen verder. Spanheim draalt lang met de uitgave van zijn 
antwoord tegen Amyrald. Aan de A cademie te Groningen loopt alles goed. Er moet een 
hoogleeraar in de rechten worden benoemd. Maresius zendt bij dezen een exemplaar van 
zijn "Theologus paradox us" . Zoolang Voetius voortgaat, zal Maresius zich verdedigen. 
Maresius is nog steeds bercid tot verzoening. Zijn zoon Henry keert uit Frankrijk terug 
tengevolge van dc Fronde. Over zijn broeder Charles, die te Parijs is, maakt Maresius zich 
bezorgd. 

114. Admodum Reverende et Celeberrime Vir, Domine et Frater in Christo 
plurimum observande. 

Impatienter sic satis ferebam tum prolixum tuum silentium, et sub hoc 
Borea de vestro Austro eram sollicitus, cum ante triduum tuas accepj scriptas 
XII Februarij, ex quibus volupe fuit mihj jntelligere quod Deus te tuis Tibj, 
Nobisque hactenus jncolumem praestiterit: Eum veneror ut eandem valetudi~ 
nem adhuc diutissimé tibj proroget in bonum et aedificationem suae Ecclesiae. 
Quam tristis sit ubique ejus facies, optime vides. Ad eas furoris Iineas Angli 
accessêre, quibus Regicidia Jesuitarum excusanda et justificanda . veniunt. 
Si nequidem Basilicae venae parcitur, quid fiet Medianae? Tantum ne Religio 
potuit suadere maIOl;um? An sub specioso titulo purioris religionis restituendae 
et papismj praeveniendj, tam jniqua et tragica facinora erant designanda? 
Nostra vero patria quibus ardet jncendijs? Metuo ne tandem nostrae Eccle~ 
siae jntestinis laborantes dissidijs, etiam iIIj Calamitatj jnvolvantur: Summae 
spej adolescens Tancredus Roanius perijt; Carentoniam antea Evangelio pacis 
destinatum fit sedes bellj : Undique insurgitur in Italum Gratiosum; et ipse 
jncendium contra se excitatum regnj ruina vult restinguere: Sed me cohibeo, 
et quamvis aegré avoco manum ab hoc ulcere. Expecto avidé tu am Synopsim 
et quae eo spectant; Jmo ad communem nostrum amicum, magnum Span~ 

72) Synopsis Doctrinae de natura et gratia; verg. H . J. Honders, t.a.p .. blz. 109, noot 3. 
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hemium scribo, ut quantocyus quae per ipsum mihj destinastj , transmittere 
dignetur. Ex gallia scribitur ad me ulterius progredj D. Amyraldum et de
fendere B. Paulum post suam conversionem nullj peccato fuisse obnoxium: 
quod jmpeccantiam Pelagianam palam statuit. Miror Celeb. Spanhemium 
tam diu differre, su am Responsum; sed jungit, ut solet, aeternitatj . Cum de 
nostris extemporaneis, id sit verius, Quod cito fit cito perit. In hac nostra 

voo Academia omnia / procedunt solito more. Vigent jnter nos , Concordia, Dili
gentia. Assiduitas; Forte in his Comitijs aliquid decernetur de altero Profes
sore juris qui deest evocando. Unicus mihi axoÀ.o'ljl ex lite Voetiana: quam 
cogor continuare donec nemo inijcit Caduceum; Ad duodecim illas Disputa
tiones Ultrajectinas, videbis meum responsum quod mitto. Excusabis errata 
Typographica plurima, ex quibus colliges quam jnvitus versor in hoc jurgio. 
Tarnen quamdiu perget D . Voetius me vexare, pergam me tueri, quod omnj 
jure licitum est. Abruperam cum ipso et nihil ejus causae desertae reposueram 
cum Epistolae Chabaneanae editione, sua virulentä praefatione me retraxit 
in arenam: Et quae obiter illj objeceram paradoxa, per modum retorsionis et 
Defensionis, potuisset commodius diluere, quam Disputationibus publicis 
ex professo susceptis , nisi spiritu contentionis duceretur; Nee prior jncoepj 
ad haec realia devenire: Qualia mihj jmposuerit in suo specimine in sua 
Appendice, in sequentibus suis libris eristicis , de papismo propugnato, de 
Trapezitis, de sequiorj sententia circa hominis justificationem, animae origi
nem etc. omnibus notum est: Jmo ante triennium jam habuerat contra me sex 
Disputationes vere Diabolicas de Theologica practica ad quas pacis spe et 
studio conticueram: Deum testor me semper et obtulisse et exoptasse recon
ciliationem: Sed nemo voluit se jnterponere quamdiu flagello maledicentiae 
ipsius experiebar. Etiamnum paratus sum ad omnem honestam transactionem 
et amnestiam, si ipse eo possit adigj: Superest adhuc ratio honesta concordiae 
resarciendae, si tam pronus ad illam fuerit quam ego: Meministi , Celeberrime 
et Clarissime Domine, quod saepius Te rogaverim ut ejus animum eo jnflec
teres , et rem tuo judicio et arbitrio subijcere paratus fuerim: Verum mihi 
videtur iste homo ad jnsanabilem jnsaniam devenisse, et esse odij jnvincibilis 
et pertinacissimj: Non dubito quin more suo sit acturus ad hunc meum libellum; 
verum ipsi adhuc minus parcam tum quam ante: eumque sequar sua seuntä. 
At non sentio me abutj jmportuno hoc sermone tuo otio: Salutant te , Tuasque 
omnes hic amicj , et praesertim Mea uxor, et Filia: Expecto ex Gallia meum 

115. Filium qui magno / suo bono dum diutius post Martinalia haeret apud avum, 
fuit exclusus Lutetiä: sed jam in urbem redierat meus frater de quo sum valde 
anxius: Metuo enim ne tandem turn illud corpus sua mole ruat, et urbs populo
sissima jntestinis seditionibus evertatur. Memento mej in sanctis tuis precibus. 
et ama ut soles, eum qui manebit in aevum, 

Groningae Frisiorum XXIV. 
Feb. St. Jul 1649. 

(Univ .bibl., Leiden. - B. P . L. 297, fol. 

Tibj ad omnia obsequia promptissimus 
SAMUEL MARESlUS. 

114, 115) . 

91 - Maresius aan Andr. Rivet 
12 Nov. 1649. - Maresius beveelt een zoon van Ds Albedus Thomae bij R.ivet aan. Hij 

ontvangt juist het posthume werk van Spanheim, met een voorrede van R.ivet . Hij heeft aan 
dezen eenige geschriften toegezonden, O.m. de tweede editie van zijn "Systema theologicum", 
doch daarvan nog niets gehoord. T er perse is zijn antwoord op een brief uit Transsylvanië. 
In dien brief werd geklaagd over een bisschop, maar dit is niet Bisterfeld . 

(Univ .bibl., Leiden. - B. P. L. 297. fol. 116 ). 
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92 - Mar e s i u s a a n A n dr. R i vet 

12 Jan. 1650. - Maresius dankt voor de toezending van Rivets boek aan hem en aan 
Alting. Uit een brief, dien de student Jenoteau van zijn moeder te Sedan ontving, weet 
Maresius dat Dumoulin ernstig ziek is. Hij verblijdt zich over den vrede, die in Prankrijk 
met de Saumursche theologen is gesloten. Zoo is ook Maresius ten opz ichte van Voetius tot 
verzoening bereid. Maar Voetius toont het tegendeel van zulk een bereidheid. Hij heeft een 
uit Groningen weggezonden student, Joh. Bertlingh, een disputatie laten houden over het 
object der praedestinatie, waarin Maresius werd bestreden. Maresius' verdediging, zijn " Xenia 
Academica", is thans ter perse. Laat Rivet den vrede tot stand brengen. Want Maresius 
wordt door dezen strijd van zijn gewone werkzaamheden ten deele afgehouden. Maresius 
heeft Rivets schrijven aan Ds Alberlus Thomae overhandigd. Bisterfeld zal de roeping naar 
Leiden wel niet accepteeren. De professoren in de philosophie moesten aan alle A cademies 
aan het oordeel der theologen onderworpen ::'Ijn. Maresius vraagt Rivets oordeel over het 
boek, dat Salmasius ter verdediging van den Engelschen koning heeft uitgegeven. 13 ) Ever
w Ijn is in een lastigen strijd gewikkeld. 74 ) 

119. Admodum Reverende Vir. Celeberrime Domine, Frater in Christo pluri-
mum Honorande. 

Et reddidj Cl. D. Altingio Collegae meo libellum quem ej destinaveras de 
quo proculdubio R.T. gratias jam egerit et summas tibj gratias ob eundem 
ad me transmissum debere facilius quam reddere possum. Celeberr Molinaeus 
voluit in Vindicijs Gratiae Divinae suae vitae labores absolvere. Tristis rumor 
ex Hollandia nuper ferebat eum ad meliores abijsse: sed quas honestus studio
sus Sedanensis T.lomine Jenoteau herj a matre accepit Epistolae, eum quidem 
aegrotasse lethaliter, sed tam en convaluisse referunt. quod et opto: Summo
pere gratulor et Ecclesiae et vobis. de redjntegrata pace cum Salmuriensibus: 
atque avide expecto quae ea de re typis mandarj curastj . Optandum esset tam 
pium opus processisse vivente Cl. Spanhemio: Sed forte non tam facile pro
cessisset ipso superstite; quod D. Amyraldus difficiliorem se praeba;~set erga 
exterum quam suos populares. Quoad me et D. Voetium. nihil ma r'" optem 
quam per amnestiam et reconciliationem redire cum ipso in gratiam. Ad 
jnstantiam deputatorum Synodj animum paratum et promptissimum promisi. 
Et videbit R.T. in hac Epistola mea paullo post publice edita quod jam inter 
nos transactum existimabam: Sed aliud ipsi D . Voetio ursum fuit ; nam pro
fugum hinc adolescentem nostrae Fac. testimonio culpa sua destitutum, 
ambabus excepit ulnis ; nec contentus procurare unius e suis Co lieg is testimo
nijs et commendatione firmarj scriptum jmpudens et calumniosum in nos con
ceptum ab jmmodesto juvene, etiam eum selegit Respondentem in Disputa
tione publica de Objecto praedestinationis in qua ex professo et verbotenus 

voo jmpugnat quoddam meum Manuscriptum à ( .... ) / in privato Collegio dicta
tum pro Synodj sententia adversus eos qui supra lapsum volunt ascendere. 
Facultas nostra censuit me hac in parte tacere nec posse nec debere; Hinc 
mihi nunc sudant sub praelo post quinque vel sex dies absolvendae. tres 
disputationes. illj Antisynodicae Ultrajectinae oppositae: Metuo equidem 
ne hinc recrudescat bellum jnter nos quod sopitum maluissem; sed trahor 
jnvitus in aren am et bonae causae. veritatj . Academiae nostrae deesse nee 

13) Defensio regia pro Carolo / , 1649; verg. N . N ed. Biogr. W ., V . kol. 653. 
74) Charles Everwijn. Waalsch predikant te Gouda. had in 1649 een geschrift uitgegeven 

onder den titel: De officio magistratus Christiani circa sacrum ministerium. De provo synode 
van Zuid-Holland wilde dat hij hierom werd gecensureerd. Zie Livre syn. I. Table alphab.; 
en Knuttel. Acta, 111. blz. 111 noot I . 
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possum nec debeo. Si quid tam en, Vir admodum Reverende, potes, potes 
au tem multum imo totum meo judicio, ad pa cern hanc conficiendam, etiam~ 
num paratus sum omnibus aequis conditionibus subscribere, nec te, quod 
semper testatus sum, Palaemonem detrectabo. Quamvis enim hae lites me 
totum non occupent, tarnen multum detrahunt ordinarijs meis laboribus, 
ijsque subinde importunam remoram inijciunt. Tuae R. Litteras communicavj 
cum nostro R.D. Alberto Thomae qui pro cura et sollicitudine Tua in Suum 
filium gratias agit gratissimas. Audio Rev. Bisterfeldium jam esse vocatum: 
Qui tarnen in hae Academia nunc sunt Hungarj, eum non venturllm asseve~ 
rant: Erit procllidubio ornamento Academiae; sed multum est quod unicam 
Theologiae professionem ita infra se ponat ut alterj alicuj insolidum cum illa 
parem se profiteatur. Interea cederet maxima juventutis Academicae bono, 
si professiones Philosophicae semper cum Theologicis combinarentur; aut 
saltem tenerentur philosophj sua omnia Academica in thesibus, ordine lectio~ 
num, natura collegiorum subijcere Theologorum judicio et censurae: Alias 
metuendum ne si pergant quo incipiunt pede, non solum jnvolens in profes~ 

120. sion es Theologorum, sed etiam absurda / quaeque, pertinacius defendunt et 
novarum haereseön fiant Patriarehae. Nescio qua Theologorum conniventia 
factum hactenus, ut quaecunque Theologica ullo modo ca dunt sub lumen 
naturale fecerint suj forj: quasi vero Theologiae Professores. non su nt 
auctoratj ad omnem Theologiam quà naturalem, quà revelatam. Vide~ 
ris proculdubio, Reverende Domine nostri Magnj Salmasij Apologiam 
pro Rege Angliae: De illa tuum lubens audiam judicium. Video nostro Ever~ 
wino difficilem natam !item, quae Synodos Gallo~Belgicam et Zuydhollandi~ 
cam committere poterit imo majorem etiam tempestatem excitare: Hae qua es
tiones de finibus regundis mihi videntur parum tempestivae; nec valde aptae 
firmandae Coneordiae Mosis et Aaronis. Verum non sentio me molestum 
esse T.R. mea garrulitate. Abrumpo meis ad Deum Opt. Max. ut hune annum 
Tibj Tuisque red dat auspicatum et multos insequuturos adijciat adhuc tuae 
vitae ad nominis sui Sanctissimj gloriam et veritatis conservationem in Eccle~ 
sia: Salutat te mea officiosissimé; Salutamus et ambo Lectissimas tuas conju~ 
gem et neptem ae maneo in perpetuum 

Groningae 2/12 January 1650. 

R.T. ad omnia obsequia paratissimus 
SAMUEL MARESlUS 

(Univ.bibl., Leiden. - B . P . L. 297, fol. 119. 120). 

93 ~ Mar e s i u s a a n A n dr. R i vet. 

2 Maart 1650. - Maresius verblijdt zich over het herstel van Dumoulin. Hij hoopt voor 
Rivets kleinzoon, Mechinetus, die te Groningen is komen studeeren, goed te zorgen. Vincen
tius schijnt de twisten moe geweest te zijn; vandaar die spoedige verzoening met de Saumur
sche theologen. Men had ten aanzien der zakelijke kwestie onderscheid moeten maken, en 
de nieuwigheidsdrijvers niet op één lijn moeten stellen met degenen die de oude waarheid 
verdedigen. Bisterfeld komt niet naar Leiden. Maresius heeft de benoeming van Blondel te 

Amsterdam bevorderd. Salmasius zal zich ongetwijfeld naar Zweden spoeden na de koele 
ontvangst welke men aan z ijn apologie voor den Engelschen koning heeft bereid. Aan, 
Alberfus Thomae heeft Maresius medegedeeld wat Rivet schreef over diens zoon. Zijn 
" Hydra Socinianismi" is thans ter perse. Rivets raad om te zwijgen kon hij niet meer 
opvolgen; maar hij heeft bij de uitgave van zijn "Xenia Academica" zich gematigd. De Aca
demie verkeert in bloeienden staat. 
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117. Admodum Reverende Vir. Celeberrime Oomine. frater in Christo plu ri-
mum honorande. 

Quod tam vegetus sit adhuc tu us affinis Celeber. Molinaeus et quod tam 
cruda viridisque senectus Tuae Reverentiae concessa sit, et Vobis et Eccle
siae, cuj tam splendida sidera diutissime lucent, summopere gratulor. Nihil 
mihj acceptius fuit quam videre O. Mechinetum, nepotem vestrum, huc studio
sum gratia commigrasse ; F axo ut sen tia t , quantum in me erit, quo in pretio 
mihj sit Rivetj nomen, nihilque possit humanitatis et officiorum quae in mea 
erunt potestate, unquam desiderare . Jam per ipsum videram, (vester enim 
Vosbergius , est Antigonus Ooso) transactionem cum Salmuriensibus: Videtur 
Rev. Vincentius harum litium pertaesus , eo festinasse ; et semper Pacis et 
Concordiae nomen magnj fit à praeconibus Pacis: Forte tam en optandum 
fuisset aliquod discrimen quoad causam realem inter partes constituj. n ee 
parj loco haberj quoad jus scribendj et commentandj in posterum qui vetera 
et recepta tuentur cum ijs quibus novaturire placuit . Quos hic habeo Ungaros, 
video cum R.T. sentire de Clariss. Bisterfeldio scilicet ipsum non venturum. 
Iniquus autem is foret aestimator amicitiarum si ob R.O . Bocharturn commen
datum in successorem O. Spanhemij w v fl-axá(!irov, frigidius tecum ageret. 
Gratulor nobis et publico de Ooctissimj Blondellj vocatione Amsterodamensi; 

voo Eam juvj et promovj / quantum potuj ; Qua enim est eruditione et diligentia 
multurn in eo genere studij et literarum praestare potest . O . Salmasius prope
ra bit proculdubio in Suecia m ex quo tam rigide in regiam ipsius Apologiam 
actum est . potest fierj ut dum fervidius causam sibj commissam propugnat 
arborem quam rectam voluisset inflexerit in aliam partem; sed mirabitur pos
teritas quod Regj orphano et exuto, manu factionis non optimae, inter veteres 
Amicos , sui Oefensio jnterdicatur; ejusque supprimendae cura hoc diplomate 
demandetur Celsissimo Principj Auriaco ejus affinj : Illustris nos ter Camera
rius, qui te officiosissimé resalutat, hoc non potest concoquere. Renunciavj 
R.O. Alberto Thomae quod scribis de suo filio , cujus etiam orationem accepit ; 
Manet R.T. ob affectum et curam addictissimus : Meus Volkelius nunc sudat 
sub praelo , sine jntermissione deineeps uti spero continuandus : Videbis hic 
quomodo egerim occasione novae litis nobis ab Ultrajectinis suscitatae: Et 
quamvis vix potuissem, Veritatj , Academiae, mihj , hac in causa deesse, tarnen 
tantj mihi fuisset , tuum de silendo consilium ut fuissem ab his Xeniis emitten
dis abstenturus , nisi jam antea juris publici facta essent. Moderationem tarnen 
quam potuj s ervavj ; Nihilque aliud in ipsa principalj quaestione quam tuis 
et Cel. Molinaej vestigijs jnstitj . Opusculj titulus nomen O . Voetij non 
praefert. Et cum judices ipse Ultrajectinos illum juvenem non debuisse ad
mittere tam facile ad sua Paradoxa contra nos evulganda, nosque pipulo 

118. deferendos per universum litteratum orbem, eo ipso videris agnoscere / non 
potuisse has jniuria s per omnia dissimularj : Saltem mihj occasionem prae
buêre non modo Synodj decisionem de Objecto Praedestinationis vindicandj ; 
sed etiam varia philosophemata J esuitica revocandj ad jncudem, in Praefa
tione in quibus plerique confido vel ipsum O. Voetium mihj assensurum. 
Salutant R.T. mej collegae omnes: Floret nos tra Academia, et speramus 
jnstantia Comitia nobis iurisconsultum alterum qui deest in ea Facultate addi
tura. Mea uxor lectissimam tu am conjugem, ac jngeniosissimam neptem florem 
virginum, mecum salutat officiosissime. Deumque Opt. Max . venerol', ut 
adhuc plures in annos T .R. nobis jncolumem praestet , quo possit vide re 
sedatos novos patriae nostrae tumultus , quibus eos jmplicarj quos praecipuo 
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cultu veneramur. aegerrime fero . Vale. Groningae frisiorum 20 Febr.f2 Martij 
1650. 

Tuae Reverentiae ad omnia obsequia addictissimus 

SAM . MARESlUS 

(Univ .bibl .. Leiden. - B . P . L. 297. fol. 117. 118) . 

94 - Mar e s i u s a a n A n dr. R i vet 

8 April 1650. - Maresius beveelt Makdowel bij Rivet aan. Makdowel bekleedt in Gro
ningen een invloedrijke positie. Daar hij door koning Karel is opgeroepen. wenscht hij tegelijk 
Rivet te bezoeken. Een maand geleden zond Maresius reeds zijn uXenia Academica" en nog 
heeft hij niets van Rivet hierover gehoord. Hij is dankbaar dat Rivet den vrede met Voetius 
tracht te bewerken. Zijn uH ydra Socinianismi" is ter perse. 

(Univ.bibl .• Leiden. - B. P . L . 297. fol. 121. 122) . 

95 - Maresius aan Andr. Rivet 

27 April 1650. - Maresius licht Rivet over zijn kleinzoon M eschinetus in; en schrijft over 
de werken van Trochoregius en Rhaetorfortius. 74a) De controversen in Engeland zijn veel be
langrijker dan die tusschen Voetius en Maresius. Maresius blijft tot verzoening bereid. Hij 
verdedigt in den breede zijn standpunt ten opzichte van d e praedestinatie. Hij doet dit. omdat 
Rivet van oordeel is dat zijn twist met Voetius in den weg staat aan een benoeming te Leiden. 
Al veracht Maresius die positie niet, hij ambieert haar toch evenmin. Maar het genoemde oor
deel acht M aresius niet juist, want hij is alleen defensief te werk gegaan. Ook andere Leidsche 
theologen hebben zich wel tegen hun bestrijders verdedigd. Bovendien heeft Maresius te 
Groningen steeds getrouw zijn ambt waargenomen. T e Leiden komen intusschen voor een 
benoeming in aanmerking Morus, Coccejus en Maresius, al heeft de eerste de meeste kans. 
Hij heeft het in Groningen echter goed naar zijn zin. Hij dankt Rivet dat deze hem een 
benoeming te Leiden waardig keurt, alsmede voor de toezending van twee exemplaren 
van zijn .. Synopsis", voor Alting en voor hemzelf . Bij de doorlezing hiervan, viel het 
Maresius op dat Coccejus afwijkt van de ge:::onde leer welke Rivet voordraagt. Hieruit zou 
wel eens moeite kunnen ontstaan. al wil Maresius niet zeggen dat Coccejus daarom den 
katheder te Leiden niet waardig is; Coccejus is overigens ook vreedzaam. 

Admodum Reverende et Celeberrime Vir. Domine et Frater in Christo 
honorande. 

Ad prolixas tuas, sed tamen prolixum solitumque tuum in me amorem 
spirantes . decimo hujus mensis scriptas. etiam prolixius, quia nunc feriamur , 
debe ( . ... ) respondere. De Ornatiss. juvene D. Meschineto nihil addam ad 
praecedentes meas; Ubicunque dabitur occasio illj jnserviendj ejusque studia 
promovendj , faxo sentiat quanta veneratione prosequor Rivetj nomen. Vene
randus tuus Frater, etiam ad me scripsit in illius gratiam et mihj gratulor 
quod ea ratione in Doctissimj Virj et optimé de Ecclesijs nostris meritj 
notitiam possim devenire. Reverendus Vir Albertus Thomae, multis nominibus 
se propter filium suum tibj obstrictum profitetur. Gratulabor Ecclesiae de operi
bus Trochoregij in lucem emissis , sed editiones illae tam charé aestimantur. 

74a) Zie G . D. Henderson. in Ned. Arch. v . Kerkg .• N . S., XXIV, blz. 19v .. 
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quod nuper expertus sum in novis opusculis Rhaetorfortij (hominis acutj 
quidem meo judicio, sed ultra modum obscurj) ut sperandum non sit, nisi 
pretium minuatur, hos libros multos cis mare emptores reperturos. Vix ausim 
sperare prosperum successum negotiationis Scoticae, si utriusque partis Theo
logi suis jnsistant principijs, nihilque de suo rigore remittant. Sane dolendum 
quod odia Theologica eousque Remp. jmplicent. Videris jam Nobiliss . nostrum 
Makdowellum per quem tibj scripsi: sperabat se punctum Anti-Archimedeum 
cum bono Deo reperturum, ex quo omnes hi motus sisti possent. Su nt hae 
Controversiae longé majoris momentj ijs quae mihi hactenus cum D. Voetio 
jntercedunt: ulo tarnen tuo pio et summo adscribj debet quod indigneris illas 
recruduisse. Ego sane sum extra culpam, qui impetitus et lacessitus, non potuj 
Veritatj et mihj deesse. Protestationes ejus, quia contrariae facto, nihil ope
rantur. Thesibus in me ex professo conscriptis , ab eo homine defendendis 
de cujus in nos animo, ex suis centurijs tibj visis et merito jmprobatis illj optime 
constabat, praesidium suum non potuit addicere, quin hanc causam suam face
ret. Et jamdiu ante quam aliquid in publicum de ea quastione emisissem haec 
agitabat consilia ut patet ex illius Selectis disput. pag. 357 Si adhuc illj in 
votis est venire Groningam et me coram Magistratu meo convenire, vadi
monium non deseram, et justitiae porta ipsi patebit , ut et suo Paulo et 
Dematio, quibus cum tarnen nihil mihj est negotij. Verum non debent expec
tare, quantum opinor. ut nostrj Proceres iterum ad hanc rem suos Dominos 
sollicitent. Foetet hîc eorum nomen, ex quo tam publicé et petulanter publicam 
fidem de armistitio servando fefellerunt. Diutissimé optavj Dicasterium mihj 
darj in quo haec causa ventilaretur; et nisi optimé nossem Astraeam has 
terras deseruisse, nihilque jure in jniuriarum actionibus posse obtinerj in 
hoc Belgio, maximé ab homine peregrino, qualis sum, contra jndigenam et 
factiosum , cujusmodj ipse est , jamdiu illj movissem actionem iniuriarum in 
suo foro , reconventionem ibidem admissurus. Sed cum et sumptuosum et 
jnutile mihi fuisset lites et fora sequi usus sum communj Literatorum jure, 
et publicis scriptis jmpetitus, publicé me defendj; eandem viam jnstiturus 
contra quos libet quibus volupe erit me aggredj , quamdiu hic spiritus hos 
reget artus . Quoad capita querelarum suarum contra me facilè demonstrabo ubj 
opus erit , primo me ea illj objecisse per Retorsionem, nee jniuriandj sed me 
tuendj animo. et postquam eadem crimina persummam calumniam mihj jmpe
gisset; secundo nihil à me ipsi impacturn, cujus sufficientes probationes non 
dederim et porro dare paratus sim. Nec potuj a personalibus ad realia non 
devenire alacriter postquam ipse-met prior non contentus tot convicijs perso
nalibus , quae tanquam ex plaust ro jactavit per se et suos, me in Dogma
ticis et practicis, multifariam et ex professo adcitus fuerat. Illius ipsius Muneris 
quod sustineo, ratio exegit, ut tandem aliquot ejus decumanos errores detege-

voo rem et ipsius jmpuram ae plusquam scepticam et }esuiticam methodum /in Theo
logicis tractandis, quam tibj foetere nullus dubito, si debeas ex animj sententia 
loqui, publicé perstringerem: Et credo quotquot judicio plus indulgent quam 
affectuj, non posse mihj non subscribere. Si aliquando eum non dimisi nisi 
papavere et sesamo respersum, sibj responsum putet , quia laesit prior. Nec 
enim exacuj stylum in ipsum, nisi postquam me tantum non oppressisset, suis 
non floribus ut Heliogabalus parasitos suos, sed convicijs et sordibus. Quic
quid sit, nihil me dimovebit ab ea persuasione quod etiam in hoc jurgio bené 
sim meritus de Dej Ecclesia et causa veritatis, de quo pene aequam poster i
tatem judicium esto. Debuit tandem fibula aliqua imponj illj Theologiae quot
libeticae ac Scholastico-Jesuiticae, quae per cathedram Ultrajectinam sensim 
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omnes Ecclesias Belgij occupatura videbatur, et sentire bonus ilIe vir guam 
jnepté existimaverit sibj omnia et in omnes licere. Hactenus jacet obrutus 
Theologi mej paradoxj telis , ad guae postquam accesserunt Xenia Academica, 
spero ilIum plane taciturum. Si guid ultra moveat mihi non deero , et novam 
Errorum in Theologia centuriam illj in os obijciam, insta r offae gua ejus 
latratus compescantur. Quod spectat ipsam guaestionem d e Praedestinatione 
supralapsaria, vides me ad eam non devenisse, nisi lacessitum et provocatum: 
Eam vero tantj facio , ut putem aegué feré periculosum esse ascendere supra 
lapsum, in forma Ij objecto Praedestinationis, idest Electionis et Reprobationis 
assignando, ut istj faciunt , ac jnfra ilium descendere, et eam ex Redemptione 
universaIj , cum vestris Salmuriensibus suspendere: Medio tutissimus ibis. Et 
spero apud aeguos et bonos (iniquos et malevolos non curo) tantum me saltem 
veniae conseguuturum, quod adversus hos Paradoxos, coactus et protractus 
in arenam, defenderim communiorem Ecclesiarum nostrarum sententiam, 
decisione Synodj evidenter sufful tam (ut etiam agnovit Clariss. Spanhemius 
in sua Disputatione de Praedest. § 8. etsi ejus adversarij crypsim hac in parte 
illj objecerint) quantum ipse Celeberrimus Spanhemius et vos omnes ejus 
par ( . ... ) laudis retulistis ob novam Salmuriensium methodum cordaté 
jmpugnatam. Agnosco lubens guod majorj eruditione et grandioribus volu~ 
minibus haec causa vestra sit acta , quam ego hanc meam agere coepj ; sed 
non minorj calore ibj utrimque actum guam inter D . Voetium et me; nec carent 
sale et aceto, ut mollissime loguar, gui ea de re circumferuntur librj : Negue 
putem mihi vitio vertj debere guod dum disputo pro Synodo, pro vestra 
Synopsi Leydensi, pro tuo affine Celeberr. Molinaeo quem verbosissimus 
Twissus tam fusé jmpugnavit, te guogue laudaverim testem de Calvinj mente 
et sententia. E rat guidem ipse Calvinus ad manurn , sed guo firmius hunc 
nodum adstringerem maluj ilium ex te producere; guo scilicet ostenderem te 
guogue mee judicio esse in eorum virorum doctorum n umero, gui mee Anta~ 
gonista teste in Select . Disput. pag. 355. contendunt Calvinum supra lapsum 
non ascendisse . Meminj à te alibj laudatum D. Amyraldum guod hoc proba~ 
verit , imo et guondam commendatum Dartesium, gui et idem demonstrat in 
sua Clavj. Si quae ergo duriuscula alibj in Calvino aut Beza, vel alio ex ilIis 
priscis heroibus leguntur, potius debent excusarj et commoda adhibita jnter~ 
pretatione lenirj , guam trahj in argumentum dissensus ab ea sententia quam 
synodus stabilivit, ut faciunt Remonstrantes. Nec mirum etiam foret , si omnia 
illj non viderint aut aestu disputationis abreptj aliquid per à,uE"l(!wç t'YJç àl'{}O;'''ijç, 
quandoque dixerint . Magnus mihj vir Beza, magnus Zanchius, sed major 
tota Synodus: major guoque Beza, Zanchio, Perkinsio, et Synodo ipse Paulus, 
qui hic mihi omnium instar est, et cum quo loqui et sentire putem tutissimum. 
Agnosco tecum, Reverende Vir, decretum praevium (in signo ratio nis ) de 
homine condendo, lapsa permittendo, et omnium hominum ex illo lapsu mortis 
aeternae reatum. Quinimo summa controversiae meae huc redit, gu ( .... ) 

125. perten dam cum Synodo et scriptura decreta ilIa duo, / de homine condendo 
et laps u permittendo, sic praevia esse Electionis Decreto, ut ej subordinarj 
(quod fit ab istis praepostero ordine) non debeant; adeoque electionis objectum 
formale (de eo enim disputatur) non esse hominem creabilem et labilem, (ut 
homo creabilis est objectum decretj de homine condendo, et conditus labilis 
objectum est decretj de lapsu permittendo) sed hominem creatum et lapsurn. 
Si mihi detur ullus Scripturae locus qui aliud proponat Electionis divinae in 
Christo objectum formaIe , paratus ere herbam porrigere adversario meo. Nec 
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ex eo quod homo, ut bené mones , non est conditus, vel permissus labj incerto 
fine , sequetur tarnen creatum et lapsum esse ex Dej permissione, ut Deus per 
haec media inciperet exsequij praedestinationis suae praevium decreturn, cujus 
exsequendi gratiä ab aeterno et creationem hominis et lapsus humanj permissio
nem, ceu media ad suum in illo finem decreverit. Jmo recordaris optimé quid 
in vestra synopsi (ne hic provocern ad Catechesim Palatinam) ad illud de 
jncerto fine jam olim annotaveritis prudenter desp. 24 par. 23. Video quidem 
etiam hac in re dissentire Pontificios scriptores; sed praeterea quod istj homines 
non tam scr ipturae vestigia sequuntur, qua m suos conceptus, et non tenentur 
ut nos tri reverentiä et authoritate Synodj alicujus quae rem deciderit, video 
quoque cordatiores ex illis , quos inter hoc aevo Jansenius familiam facile ducit, 
in lapsu acquiescere, etiam refutatis qui altius ascendunt. Supralapsariorum 
nomine nee prior usus sum, nee malo animo, (si modo illo uspiam sum usus, 
quod non meminj) neque in illo plusfactionis,quam in Sabbathariorum, Chilias
tarum, vel Methodicorum titulo, quo in similibus huic quaestionibus , nonnullos 
coetera orthodoxos designarj ab alijs video. Nee juvat eos quos jmpugno, quod 
nolint agnoscere se contra Synodum ire: nam neque id agnoscere voluerunt 
assertores gratiae universalis . Satis est quod revera in ejus sententia non 
acquiescant: et ubj mihj ostensum fuerit solem non lucere in meridie, tune 
ere dam supralapsiariam praedestinationem synodicis canonibus non repug
nare: nee tantopere ejus advocatj de illa concilianda cum Synodo laborarent. 
(etsi in illa conciliatione instituenda tot sint sententiae quot capita) nisi 
dissensus ipse esset in propatulo. Mea vero pro synodo Apologia non alio 
spectat quam adstruendae illj ipsi sententiae, quam fuisse quoque fratrum 
Walachrianorum, prudentissimis illis verbis quae describere dignatus es, ipse
met agnoscis . Quicquid de personis senserit Synodus, saltem rem ipsam de fini
vit. Etsi ejus definitioni non obstat quo minus quis altius eonseendat, nee 
poterit obesse quominus quis descendat jnferius cum Salmuriensibus jmo cum 
Arminianis. Aequè vero possum meis adversarijs hoc saltem jncommode obij
cere, ac potuit Twissus affinj tuo Celeb . Molinaeo purj putj Arminianismj 
criminationem jntentare. Apologiam autem hanc scripsi , non contradicendj 
aerugone, Deus novit, sed ex conscientiae officio, collegarum meorum jndicio 
et necessitate mea tuendj , multifariam prior gra( va . . . . ) Ultrajectina dispu
tatione, turn quoad rem, turn quoad modum rej. Interea tarnen nisi jam pro
dijsse mea Xenia cum accepj litteras tuas 16. Feb. scriptas, quibus persuadebas 
mihi silentium, forte aut ea adhuc pressissem, aut tua motus authoritate penitus 
suppressissem. Poterat enim mihi sufficere quod vel te judice novae hujus rixae 
exordium esset a b Ultrajectinis : Sic enim scribebas . Non possum satis deplo
rare quod video te iterum commissum cum Ultrajectensibus, occasione illius 
juvenis qui ad eos concessit, avobis rejectus . Misit suas theses ad D. Kipperum 
unà cum farragine variarum quaestionum: Ingenium istud mihi videtur turbi
dum et audacissimum: Miro quod DD Ultrajectenses eum ita sinerint luxuriare 
etc. Si D. Voetius deineeps tacuerit, facilé abstinebo porro ab illa serra cum 
ipso reciprocanda. Possum enim ferre ut sentiat quod voluerit. Sed putares 
me eo loco quem teneo jndignum esse, si me jmpetj et refutarj operose atque 
ex professo, silenter dissimularem. Vel tuo ipsius exemplo aliter edoctus sumo 
Nee enim cum doceres Leydae passus fuistj tuam sententiam de Origine Sab
bathi jmpune a Gomaro jmpugnatam fuisse . Haec liberius , Admodum Reve-

voo rende Vir, Theologorum Belgij communis praeceptor, / apud te depono tan
quam meum dolorem in paternum sinum tuum effusurus, non vero quod ijs 
rixis ulla ratione delecter. Nee verbum de illis apud te movissem, quem novj 
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hac aetate melioribus curis et cogitationibus distinerj, nis i moneres haec mihj 
obstaculo esse ad Vocationem Leydensem. Eam sane ut non sperno, sic nec 
ambio nec ambivj. Metior me mee pede et in mea conditione acquiesco; malim
que homines indignarj Maresium non vocarj Leydam quam mirarj quod eo 
vocaretur. Non est longior via hinc ad coelum quam Leydä: nec putem me 
min as hie, quam gui iIlie sunt, inservire Ecclesiae. Parvj autem facio istorum 
Politieorum judicium, magis ex affectu guam ex judicio loguentium cum 
tafia jngenia Academiae suae non conducere. magno cum supercilio, sed majorj 
cum ignorantia proferunt. Ruspentur per me alibj sibj aptiora, et habeant 
similes labra lactucas. Non debent tamen tam solemniter sibj ineptos esse 
pronunciare gui non sunt in suo arbitrio , quique forte, etsi aptos judicarent, 
mallent remanere ubj sunt Lites ex Iitibus non serj. magis quam Celeb. Span
hemius, qui sua defendere ex conscientiae officio et veritatis zelo debuit. Ego 
enim semper defensivé. nec studio aut data opera in meos symmystas jncurrj, 
ut factum fuisse ab alijs plurimis, etiam Leydensibus Theologis, possim osten
dere. Qui nunc ibj senior est D. Trigland aeque Iites ex litibus sevit , cum 
Vedelium et Voetium ipsum graviter aggressus est: Ut pos tea in Cartesium 
quoque insurrexivit, imo in suum collegam D . Heydanum, nos non latet ut 
nec historia suppressa ideo appendicis quam nuperae suae historiae additam 
voluisset. Nullum etiam proferetur Orthodoxae Theologiae caput quod in his 
Iitibus jmpugnaverim, sed multa sunt quae ea occasione propugnavj. Addo 
quod propter ilias nullum unquam exercitium Academieum vel omiserim vel 
distulerim: Et quam parum illae me avocarint toto hoc septennio, liquet ex ijs 
quae jnterea emisi in publicum, in Systemate Theologico bis recuso, in Theolo
gia Elenchtica contra Tirinum, in Biga Fanaticorum contra Antitrinitarios, in 
Exorcista et varijs alijs tractatibus Theologicis et plusquam 140 Disputationi
bus Academicis partim in Confessionem Belgicam, partim in Catechesim Pala
tinam, partim de varijs Theologiae capitibus hic publicè me praeside et authore 
habitis. Interea horribile hoc secretum, de cujus fide vix dubito, debeo tibj 
aperire, quod tres dicantur adhuc venire Leydae in considerationem, si Bister
feldius emaneat. Coccejus nempe cujus quoque mentionem facis . Morus, et 
principibus Achivis jmmixtus , miser Maresius. Sed Morj potiorem aiunt haberj 
rationem, quod sit gratus suae Celsitudinj, Bredam ut asserunt ad negotia 
magna evocatus, et pacis cum omnibus summoperé studiosus, ut ex oratione 
illius eximia de pace, persuasum habent Hollandj proceres, quibus Polemica 
Theologia minus placet. Addunt quod cum Genevae Professionis tyrocinia 
deposuerit. solus sit dignus qui succedat magno Spanhemio, Geneva itidem 
evocato. Jmo ejus commendationj magnum accedit pondus , quod genere et 
gente Scotus sit, non Gallus. Quam enim GalIj his haevesibus terrorj sunt, 
Rev. tuj Bochartj liquet exemplo qui licet noÀ.Àwv drraçwç àÀ.Àwv suo 
merito, et insuper a te efficacissimé commendatus, fuit ipsis ludibrio. Quantum 
ad tuum Maresium, Reverende ac Celeberrime Domine, cuj unicum iIIud obest 
originale peccatum, contentus est sua sparta quam nec malè exornat: aeque 
florens est illj auditorium ac ullj Professorum suae Facultatis in toto Belgio: 
Luctatur graviter cum Volkelio: concorditer et amicissimé vivit, cum suis colle
gis omnibus, maxime Theologis: Despicit ex alto novos Ultrajectinorum Iatra
tus , in nuperrimo Iibello convicioso petulantis iIlius juvenis qui se dignum 
praesidem fuerat ibj consecutus, et olim nisi Deus ejus misereatur carcinoma 
erit in corpore Ecclesiae: Tantj caeteroquin facit in negotio principalj suam 
famam et suam causam, ut nollet hactenus tacuisse, etsi ignavo et turpj silentio 
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non lautiorem modo aliquam voeationem, sed omnes gazas Amsterodamenses 
certo redempturus fuisset. Caeterum aeque bonj saporis su nt perdices Gronin~ 
ganae ac Leydensium aselIj arefactj: Et Celeb. Altingius qui olim Leydae vix 
erat, nol uit tamen hic cum esset Leydensem vocationem admittere. Interim 
tamen gratias ago gratissimas et summas Reverentiae tuae, quod saltem me 
non indignum eensueris illa statione. Et plu ris tuj unius hac in parte judicium 
mihi est, quam centum aliorum affectibus et praejudicijs suis excoecatorum 
Principibus placuisse viris non ultima laus est. Quoad coeteros quibus volupe 
est mihi detrahere solabor me semper verbis Hieronymj: Si gentiles hanc vitam 
carperent, si Judaej haberent solatum non placendj eis quibus displicet Chris~ 
tus: Nunc vero pro! nefas, homines Christianj, praetermissa domorum suorum 
cura, et proprij oculj trabe neglecta, in alieno oculo festucam quaerunt lace~ 

126. cant sanctum propositum, et remedium poenae suae arbitrantur, si nemo sit / 
sanctus et omnibus detrahatur (. .. .) aliud, de quo tibj gratias ingentes debeo, 
Misit enim ad me Wasbergius duo exemplaria tuae synopseos, unum D. 
Collegae Altingio, (qui et per me êVXa(!WUXO'/l carmen dici tibj voluit) alterum 
mihi destinatum. Accuratam illam tu am Synopsim relegentj , mihj videtur 
parum convenire cum sana quam ibj trad is doctrina cap. 2 pag. 32 et 33 id quod 
fusé disputat Clariss. D. Coccejus in tra eta tu suo de Foed. dej par. 102. 103. 
104. 105. 106. Christum sua obedientia sibj plurima meriturn esse ac praesertim 
jus Ecclesiam suam sanctificandj et servandj; Quod si quem juvaret esse 
contentiosum, posset facile Celeberrimo illj viro litem super ea re movere. Ipse 
vero non tarnen ideo tanquam litigiosus et Cathedrae Leydensi jneptus traducj 
deberet, homo alias Pacis studiosissimus et minime disputax, si in hoc capite 
et in nonnullis alijs quae exactus censor forte carpere posset, sua tuerj tenere~ 
tur. An ergo quod ipsi in singularj aliqua opinione omnes concederent, mihi 
nefas fuerit post censuram Ultrajectinam circa sententiam receptiorem et 
jntegrae Synodj Dordracenae calculo comprobatam? Sed manum de tabula: 
Incipio enim sentire ferias non esse indictas ut mihi , sic tibj in otio semper 
negotiosissimo, et gravissimis occupationibus distento. Perge, Reverende Vir, 
bene veIle mihi, qui fusis ad Deum precibus, eum jugiter veneror, pro tua 
jncolumitate et longaevitate, mansurus in aevum tibj tuisque 

Groningae, 17;27 Aprilis 1650. 

Op het adres (fol. 123) staat: 

Ad omnia obsequia promptissimus 
SAMUEL MARESlUS. 

Recommandé a la Courtoisie de Mr. Elzevier. 

(Univ.bibl., Leiden. - B. P. L. 297, fo!' 123---126). 

96 ~ Mar es i u s a a n A n d r . R i vet. 

29 Sept. 1650. - Alles loopt aan de Academie uitstekend. Maresius' auditodum bestaat 
gewoonlijk uit 70 à 80 studenten. Voetius heeft de voorwaarden der verzoening afgeslagen; 
hij wil liever een samenkomst der Curatoren. Maresius heeft hiertegen zelf geen bezwaar; 
maar het zal wel niet gebeuren. Blondel is te Amsterdam aangekomen. Men heeft hem om 
zijn vriendschap met Curcellaeus verdacht willen maken, doch Maresius is niet bang dat hij 
tot het Remonstrantisme zal overhellen. Coccejus is naar Leiden vertrokken. In diens tractaat 
"De Foedere" staan eenige bedenkelijke dingen. Hoornbeek bestrijdt krachtig de Socinianen 
en Remonstranten; maar zijn collega's te Utrecht verliezen zich in beuzelingen . Maresius 
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beveelt den jongen Junius aan als opvolger van Dauber te Breda. Camerarius is van plan 
het volgende voorjaar naar Duitschland te vertrekken. 

, 127. Admodum Reverende et Celeberrime Vir. Domine et Frater in Christo 
plurimum honorande. 

Etsi nihil feré habeam quod tecum hoc tempore communicem. noluj tarnen 
hanc nostram Tabella riam ad vos proficiscj absque meis literis jndicibus illius 
jugis cultus quo te prosequor. Hic omnia procedunt ritu veterj: Frequentissi~ 
mus est numerus studiosae Juventvtis. maxime in facultate nostra: Auditorum 
meorum numerus ordinarius est 70 vel 80 capitum. Noluit D. Voetius admittere 
conditiones pacis. quas vidistj: Mallet solemnem jnstituj conventurn Procerum 
utriusque partis. qui causam deciderent : Et quamvis ego non obstem. nunquam 
tarnen id eventurum praevideo. Jmo vix putem proceres si convenirent aliam 
instituros viam quam generalis amnestiae: Dominus providebit. qui novit 
me ad hanc litem finiendam esse paratissimum. nihilque magis optare quam 
posse ex illa honesté expedirj. D. Blondellus appulit Amsterodamum: Quidam 
vir Magnus voluit mihi suspectam reddere ejus familiaritatem cum Cur~ 
cellaeo; sed respondj me nihil minus metuere quam ut Eruditiss. ille vir 
propendeat in Remonstrantismum. Abijt nunc Leydam D . Coccejus; in cujus 
tractatulo de Foedere occurrunt nonnulla quae favent satis aperté patronis 
gratiae universalis: vult enim Christurn se dedisse in jmpendium pro reprobis. 
sed in hostiam tantum pro electis. D . Flokenius excitat graviter studia Har~ 
derovicj; sed pessimé in illum est affectus ipsius collega D . Valkenarius; Hic 
cum meis profundam colo pacem et sinceram amicitiam. D . Cloppenburgius 
elocat filiam suam D. Wesembachio primario Academiae Franekeranae Juris~ 
consulto: quem , sit collegam in locum Cocceij habiturus. necdum dicitur . 
Video Ultrajectj D Hoornebeek serio {holort!iy et adorirj Socinianos ac Re~ 
monstrantes. sedulà et cordatè : Sed ejus collegae haerent in suis titivillitijs : 
et D. de Maets adhuc de capillis cum D . Revio rixatur. et Controversias serit ex 
controversijs: Sylvamque jntegram litium ex coma excitat. Ut estis Clar. D. 

Overdwars. Dauberum amissuri. sic amisimus spem eo / hûc potiundj . quo certo certius 
fuisset evocatus: Est Amsterodamj juvenis doctus . nepos magnj nostrj Junij . 
ejusdem cum ipso nominis qui ante tres vel quatuor annos suscepit hic cum 
laude lauream juris: Eum summopere vobis commendatum velim in D . Dauberj 
nostrj successorem: nec dubium quin hic omnibus praeferretur. nisi consti~ 
tutum esset proceribus nostris veteranum aliquem et jam in professione 
celebrem evocare; quamquam nec talem reperire facile sit. Valent mej omnes 
excepto secundo filio qui videtur Lectica laborare. Saltem id valde metuimus. 
Officiosé vos omnes salutamus. Salutem quoque renuncio ab 111. Camerario. 
qui meditatur reditum in Patriam proximo vere. Deus te cum lectissimis 
conjuge et nepte praestet jncolumem adhuc plures in annos. Vale. 

Groningae. 19/29 Sept. 1650. 

(Univ.bibl., Leiden. - B. P. L. 297, fol. 127) . 

Tuus omni obsequio et cultu 

SAMUEL MARESlUS 

97 ~ Mar e s i u s a a n A n d r. R i vet. 

22 Nov. 1650. - Maresius betuigt zijn dank vOOr de ontvangst van Rivets "De bona 
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senectute" . De dood van Prins Willem II zal Rivet wel getroffen hebben. De afgevaardigden 
van de Staten van Holland zijn in Groningen aangekomen om met de Staten te onderhandelen 
over -4 belangrijke zaken. Salmasius is in Zweden z iek. Maresius ziet uit naar de ver
schijning van Coccejus' inaugureele oratie. Stuart beraamt de uitgave van een geschrift tegen 
hem. Maresius wil zich niet mengen in de philosophemata der Cartesianen. Hij verwacht 
veel goeds van den voortgang van het Jansenisme in Frankrijk. Vóór het einde des jaars 
zal nog het eerste deel van zijn " Hydra Socinianismi" verschijnen. In S edan moet de toe
stand slecht zijn. De A cademie bloeit; een jurist ontbreekt nog. 

Admodum Reverende et Celeberrime Vir , Domine et Frater in Christo 
plurimum Honorande. 

Accepi quam dignatus es ad me mittere piam et eruditam tuam disser
tationem de bona senectute, quam et tibj gratulor, et multos adhuc in annos 
prorogarj optem: Non dubito tarnen quin Celsissimj Principis Auriacj , tuj 
quondam alumnj , repentinus obitus, omnibus bonis luctuosus, aliqua ratione 
pulsarit crudae illius tuae senectae tranquillitatem. Quis enim Ecclesiae et 
Reip . amans, non percellatur, ubj viderit utriusque destinam et fulcimentum 
fato praepropero collabj? Sanè quoad me, ex quo tristis ille nuncius advenit, 
vix potuj manum ab eo vulnere abducere: Principis posthumj natalia me 
utrumque refocillarunt ; Veru.m ea ratione spes nostrae adhuc sunt in cunis et 
dum adolescet hic jnfans, Ilias malorum nos peterit obruere: Infoelicj praeser
tim hoc tempore , quo omnia dissidiorum et factionum plena. Nudustertius 
appulerunt hic Ordinum Hollandiae Deputatj, qui cum hac provincia agant 
de quatuor capitibus, summj momentj , nempe Unione Ultrajectina adstringenda 
fortius; Religione in tuto collocanda, juxta formulam Synodj Dordracenae; 
Sufficientj milite alendo et conservando; ac Foedere Danico. Haec si serio 
agantur, quod nolim dubitare, libenter quartum darem. ut priora tria conse
querer; Interea libelIj qui volitant per manus plebis , in gratiam Pontificiorum 
et Remonstrantium ex obliquo conscriptj , faciunt ut omnia tuta metuam, etiam 
Danaos dona ferentes . Sed Deo curae haec sunto. Noster Salmasius aegrotat 
:n Suecia. Ubj caeteroquin admodum honorificé et magnificé a Regina fuit 
exceptus : Credo prodituram brevj orationem jnauguralem D. Cocceij / quam 
audio doctam et ( . ..... . .... ) fuisse . Serpit alias in iIIa vestra Academia 
periculosum dissidium. quod forte ipsos Theologos tra hit in partes : quo 
videtur mihi collimare Statera D . Revij; Ego sane putem has quaestiones 
philosophicas jndignas tanto strepitu; Dicitur D . Stevartus adhuc aliquid 
parturire contra me, in defensionem suorum paradoxorum; An hoc ipsi 
foeliciter sit successurum dies docebit. Cartesianis philosophematis me nolo 
jmmiscere; jmo nunquam ea mihi in solidum placuerunt; sed nec possum patj 
philosophastros iIIotis manibus tractare Theologica aut ea proponere quae 
cum saniorj doctrina non conciliarj possunt; qualia Stevartiana illa quatuor 
capita, quae Jonathan Helosius pro me contra ipsum refutavit. Nihil non 
bonj spero ex progressu Janssenitarum in Gallia; ex Gratia Dej vindicata 
corruent tandem merita et justificatio operum, eademque gratia inter suj 
cultores majorem vim exeret ad a liarum veritatum agnitionem. Multum 
debemus illj Praesidj Monetario. quod ex suo thesauro nobis ea deprompserit 
quorum facis judicium. Jam olim, tua cura, quis enim te in praefatione non 
agnoscat? Lupus servatus prodierat in hoc Belgio: Utinam et haec reliqua 
tua authoritate fierent communis juris, ijsque adijcerentur quae audio in 
vestra Brabantia non ita pridem pro bona causa prodijsse. Annus hic non 
abibit , uti spero, quin prior tomus mej Anti-Volkelij , prodeat in publicum. 

~~~ ~ 
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Audio Sedanum tristj admodum loro esse; Foret mira rerum conversio, si 
e~ con.dition~ a Turenio occuparetur. Sed non sentio me diutius te hoc alloquio 
ltterarlO detmere. Id solum addo nostrum Meschinetum graviter studere, et 

129. eleganter proponere; Meditatur reditum in patriam proximo vere / Floret 
nostra Academia et numero Juventutis, et exercitiorum frequentia : Deest 
adhuc nobis Jurisconsultus alter, qui utinam potuisset esse, aut etiamnum 
posset vester Clariss. Dauberus. Quae CasselIas credebatur transferenda 
Academia Hassiaca, Marpurgi relinquetur. 111. Camerarius meclitatur post 
hiemem reditum in Germaniam: Ipse ut et Reverendj mej Collegae plurimä 
te jmpertiunt salute. Convaluit dej beneficio alter meus filius ex eo morbo 
quem sonticum fore arbitramur: Et nos omnes Tibj . Lectissimae que tuae conjugj, 
et neptj, coeterisque vobis omnibus, omnia foelicia apprecamur. 

Vale 12/22 Nov. 1650. 

Tuus omnj cultu, officio et obsequio 
SAM . MARESlUS 

(Univ .bibl., Leiden. - B . P. L. 297, foJ. 128, 129) . 

98 - Mar e s i u s a a n D a v i d cl e W i II em ' 

24 Aug. 1651. - Maresius verzekert, op grond van ontvangen berichten uit Montauban, 
dat het niet juist is als zou Morus een roeping naar de Academie aldaar hebben ontvangen. 
Wat Maresius zelf betreft, hij wacht af. H et zou hem zwaar vallen de;:e provincies, waar 
hij lang heeft gearbeid, te verlaten; maar aan den anderen kant wordt hij hier toch ook als 
een vreemdeling behandeld. 

(Uni v.bibl., Leiden. - B . P. L. 293a). 

99 - Mar e s i u s a a n D a v i d d e W i II e m 

30 Mei 1652. - Maresius uit zijn bedenkingen tegen het feit dat de Staten-Generaal z ijn 
" Foederatum Belgium orthodoxum" aan het oordeel der Leidsche faculteit hebben onderworpen. 
Een brief aan Tiassens, waarin hij dezelfde bezwaren heeft uiteengezet, sluit hij in; hij ver
zoekt D e Willem, over d eze zaak met hem te spreken. Maresius zal zijn boek nu, zonder 
het Leidsche judicium af te wachten, uitgeven. H et verwondert hem niet dat Alex. Morus 
weer uit Middelburg vandaan wil. Maresius zou niet gaarne een professoraat in de philo
sophie op zich willen nemen. Aan de Academie te Groningen is de rust teruggekeerd; zij 
verkeert in bloeienden toesta nd. Maresius maakt. zich bezorgd over den toestand der pro
vincie en over dien van zijn vaderland. De Willem wil wel een brief van hem aan Dauber 
doen toekomen. 

Nobilissime et Amplissime Domine, Fautor summe. 

Videor mihi evenisse circa Dedicationem mej librj quod illj qui dum vult 
fumum vitare incidit in ignem: Nee possum satis mirarj quo spectent haec 
consilia : Jamdiu enim est quod manum ferulae subduxj , putavique hactenus 
ita parj loco Academias esse in Belgio, ut quae ex una prodirent, non essent 
alterius censurae subijcienda ex decreto publico: Meos hac de re scrupulos 
liberius aperio IIIustrj meo D . Tiasseno, cuj ut meas reddas enixè peto, quo 
de tota re occasionem habeas cum ipso conferendj; et Bellerophontes ambo 
sitis mihi in mea Andromeda his vinculis exsolvenda: Jnterea haud abs re me 
facere putem, quod meum librum non expectato Leydä signo curem prodire 
in publicum. Nihil quidem mihi metuo à Celeberrimorum illorum Theologorum 
judicia: cum sim bene mihi conscius Orthodoxiae meae, et quod omnes motus 
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anomalos et excentricos semper quam studiosissime in sphaera mea Theologica 
vitarim: Sed doleo jnauditum hactenus et periculosissimae consequentiae exem
plum incoepisse à me, non sine tacita nota Academiae et Facultatis nostrae. 
Proculdubio. Nobilissime et Amplissime Domine, meus ille Mecaenas, tecum 
communicabit quae ad ipsum scribo, nec dubito quin solitum suum amorem 
et favorem erga me in negotio tam lubrico sit explicaturus 76) Coetera Deo 
committo: Fata viam jnvenient. De Eloquentissimo Moro, non miror quod 
Medioburgo se expedirj optaverit; sed valdè, quod illud Paulinum Vae mihi 
nisi evangelizem, non magis revocet ad animum. Videtur mihi Glauci et Dio
medis contractum jniitarj, nisi forte se aurea pro aereis consequi putet per 
lautius stipendium. Sola vis major me cogeret Professionem Theologicam et 
Ecclesiae Ministerium, cum Philologica aut Philosophica professione permu
tare. Sed stat qui libet aut cadit suo Domino, cuj rationem redditurus est 
suae villicationis. Turbellae nostrae Academicae resederunt; nihil per illas 
delibatum est de fervore studij Theologici quod maxime hic floret; adeo ut 
rumpant fere granaria messem: Auditorum meorum in singulis praelectionibus 
publicis numerus, nunquam est septuagenario minor, major saepé: ne quid 
de privatis collegijs frequentissimis dicam; Illo ardore juventutis non solum 
stimulus additur meae diligentiae sed etiam abstergitur fastidium quod tam 
continuus labor alias facile pariturus es set. Verum me angit Provinciae nostrae 
status, Patriae tristis conditio, et quae praevideo etiam in his oris Ecclesiae 
jmminere mala , nisisua Providentia Deus Opt. Max. corrigat eorum sphalmata 
quorum prudentia publica res committj videtur. Sed Cassandram apud Te 
agere nolo , Nobilissime Vir, cuj haec omnia longe perspectissima sunt. Cum 
non alia suppetat ratio scribendj ad Celeberr. nostrum Dauberum, id libertatis 
sumo ut hoc Epistolium tuae fidej et curae ausim committere. 

Vale, Dulce decus meum, et perge me am are, qui nunquam non ero, 

Tuus ex asse et ad omnia obsequia devotissimus 
SAMUEL MARESlUS. 

Groningae, 30;20 Maij 1652. 
(Univ.bibl ., Leiden. - B. P. L. 293a). 

100 - Mar es i u s a a n Joh. H. Hot tin 9 e r 

25 Jan. 1653. - Maresius betuigt aan Hottinger zijn dank voor de toezending van zijn 
" Analecta". De student MyIlerius kan getuigen hoe Maresius Hottinger waardeert. Hij raadt 
dezen aan om bij de theologie en de Orientalistische studiën te blijven en z ich niet tot de 
philosophie te begeven. 

(ZentraibibI., Zürich. - F 51, foJ. 746). 

101 - Maresius aan Joh. H. Hottinger 

7 Febr. 1653. - Men heeft uit Leiden naar Basel geschreven om een getuigenis inzake de 
kwestie over het object der praedestinatie. Hottinger kan uit den brief aan Beckius, welken 
hij aan Hottinger zendt, met verzoek om dien door te zenden, alles nagaan. Misschien kan 
Hottinger zelf ook nog te Zürich iets omtrent deze kwestie opdiepen. 

76) Aan den kant staan hier, met andere hand, aanteekeningen geschreven, welke slecht 
leesbaar zijn. Blijkbaar leveren ze critiek op Maresius ' beweringen; er wordt een beroep 
gedaan op I Cor. 14 : 32. 
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Admodum Reverende et Celeberrime Vir, Domine et Frater in Christo 
plurimum honorande. 

N eminj Heet esse quieto, nisi quamdiu suis vicinis placuerit: Sperabam me 
deineeps quieturum circa Htem de Objecto Praedestinationis; sed homines 
quidam jrrequieti ingenij student adhuc mihi negotium facessere, quo spectat 
illius consilium qui Leydä expetit testimonium RRD .D. Basiliensium. Ex ea 
quam Tibj submitto epistola ad R D. Beckium videbis quid rej agatur. Rogo 
enixe quia id mihi facit libertatis meus hospes Ornat. D. Myllerius, ut postquam 
eam legeris et subditä cerä obsignaveris, illam digneris quantocyus mittere 
Basileam. Si etiam aliquid huc faciens possis mihi Tiguro procurare ex eorum 
memor( iis?) aut commentarijs qui vestro nomine Synodo jnterfuerunt, rem 
feceris et justitiae convenientissimam, in negotio in quo de Veritate elucidanda, 
et Magnorum Virorum, nominatim R. D. Altingij p .m. fide adstruenda agitur, 
et mihj longe gratissimam. Si ulla in alia re potero R T. inservire faciam 
semper eo animo quo sum et maneo, 

Admodum Reverende et Celeberrime Vir, Domine et Frater in Christo 
plurimum honorande 

Tuus ex asse et ad omnia officia paratissimus 
SAMUEL MARESlUS. 

Groningae Frisiorum 28 Jan. st. Jul. 1653. 

(Zentralbibl. , Zürich - F SJ, fo!. 748). 

102 - Mar e s i u s a a n de Wa als c hes y n 0 de van 0 e n H a a 9 

25 April 1653. - Maresius spreekt er zijn blijdschap over uit, dat zijn zoon Henri unaniem 
in 's H ertogenbosch als predikant is beroepen. Hij geeft aan de synode de verzekering dat hij 
haar geheel ten dienste staat, en beveelt zijn zoon, die reeds een goeden loopbaan als advocaat 
in het Parlement van Parijs was begonnen, maar daarna tot de studie der theologie is over
gegaan, bij haar aan. 

(BibI . Wal/onne, L eiden. - Cap ie; Livres des A ctes A foJ. 293) . 

103 - Mar e s i u s a a n Joh. B u x tor f 

18 juni 1653. - Maresius, die door de studenten Dorthius en S chmettavius met eere aan 
Buxtorl is genoemd, dankt dezen voor diens schrijven en diens boek welke hem door den 
student Marbachius zijn toegekomen. Met groote waardeering heelt hij van zijn bestrijding 
van Cappe/lus kennis genomen. 75) Het boek van Cappellus is te Parijs, na door vier R.oomsche 
theologen onderzocht te z ijn, uitgegeven; Maresius heeft dit te Parijs van M ersennus, die tot 
dit viertal behoorde, zelf gehoord. Buxtorf ga voort, zich door zijn arbeid verdienstelijk te 
maken. Myllerius uit Zürich, die bij Maresius inwoont, zal bij zijn terugkeer naar Zwitser
land een geschrift als tegengeschenk voor Buxtorf meebrengen. Marbachius heeft zijn broeder 
hier niet meer aangetroffen; deze was reeds weer vertrokken. Maresius laat den antistes 
Zwingel' en Beckius en Meyerus groeten, hoewel hij hun totdusver onbekend is. 

(Univ .bibl., Basel. - G I 59, foJ. 133) . 

75 ) Bedoeld is: Anticritica seu vindiciae veritatis hebraicae adversus Lud. Cappel/i criticam 
etc., 1653. Zie P. R. E . 3, lIl , S. 616 



EPISTOLARIUM MARESIANUM 549 

104 ~ Mar e s i u s a a n , Joh. B u x tor f 

7 Aug. 1653. - M aresius betuigt zijn dank voor de toezending van Buxtorfs tractaat 
"D e ~ponsalibus et divortiis". Hij wordt door Schmettavius en Dorthius veel te hoog bi) 
Buxtorf geprezen. Buxtorf zette zijn strijd ter verdediging der Schrift voort. Hij heeft 
zeker reeds kennis genomen van de "Vindiciae" van Arnoldus Boot, welk geschrift pas in 
verschenen en gericht is tegen Joh. Morinus en Lud. Capellus. 76) 

(Univ.bibl. , Basel - G 159, fol. 134). 

1 05 ~ Mar e s i u s a a n ? 

11 Nov. 1654. - Het is Maresius een vreugde Zijne Hoogheid in Overijse! te zien. 
Zijn werk tegen Valerianus heeft hij bezwaarlijk aan den landgraaf van Darmstad kunnen 
opdragen. Thans is hij bezig met zijn "Exemptio scrupulorum"; over de opdracht van dit 
geschrift wil hij gaarne met N . N. raadplegen. Hij zal de lijst zijner geschriften geven 
als N . N . in Groningen is. 

Monsieur, 
Ce mest une JOle particuliere de voir S.A. en Overijssel; et je nay peu 

m'empescher de l'en congratuler par ce billet. Enfin aussi je pense apprendre 
par l'honneur des vostres, que Ie pere dont mescrivoit Madame la Princesse 
Elizabeth, doit estre Ie Lantgrave de Darmstad: Je naurois peu luy faire 
Ijnscription de mon ouvrage contre Valerian, nayant aucun moien de luy 
rendre mon present admissibIe, et ne pouvant pour vostre esIoignement en 
deliberer avec vous: Maintenant j'ay une autre piece soubs la main, res~ 
ponsives a certaines questions publiées en Allemand par les Missionaires, 
soubs Ie nom sans nom d 'un Protestant scrupuleux et qui est en humeur 
de prendre party. Ces questions contienent Ie sublimé de leurs procedures ; 
et comme jespere avoir l'honneur de vous voir , avant que l'ouvrage soit 
achevé, aussi Ie submettrai~je a vostre jugement touchant sa Dedicace. Je 
vous envoierois Monsieur Ie Catalogue que me demandes de mes productions 
publicques; mais parce quil est jmprimé avec les vies de tous les Professeurs 
de ces te Academie, depuis sa fondation , je rem et tray a Ie vous communiquer 
quand nous aurons l'honneur de vous posseder icy: et en I'attendant, 'Mon~ 
sieur, je vous demande la continuation de celuy de vos bonnes graces, en 
la qualité dont je me dessaisiray jamais de 

Monsieur 
Vostre tres humbie tres affectionné et tres acquis serviteur 

DES MARETSP. 
Ce 11 /l Nov. 1654. 

(Univ. bibl .• Amsterdam - 43 Ed.). 

106 ~ Mar e s i u s a a n G. Cal i x tu s 

14 Aug . 1655. - Maresius dankt Calixtus voor zijn schrijven. Hij heeft hem steeds een 
eereplaats gegeven onder de theologen, en leeft met hem mee in zijn strijd tegen de heftige 
zeloten. Maresius keurt hun houding af, daar allen eendrachtig tegen Rome zich behoorden 
te weer te stellen. Hij wenscht Calixtus herstel toe van zijn ziekte. De student Habeberg, 
die hem Calixtus' brief heeft overhandigd, is verder gereisd naar Utrecht; Maresius heeft 
hem afgeraden om naar Amsterdam of Leiden te gaan, wijl daar de pest heerscht. 

(Univ.bibl. , Göttingen - Philos. 1 JO. Band J. fol. 305). 

70) Verg . L. Diestel, Gesch. des Alt. Test. , S. 330, 346. 
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107 - Mar e s i u s a a n Je a n Zo II i c 0 ff e r. 

7 Dec. 1656. - Maresius zendt aan Zollicofter een aanbevelingsbrief voor Spanheim; 
voor Hottingel' acht hij dit niet noodig. Maresius betreurt de verdeeldheid der kerken en 
Academies in Engeland, en verbaast z ich erover dat die kerken toch door Duraeus andere 
kerken willen vereenigen. Morus zal z eker te Parijs niet beroepen worden. Hij zal graag 
het boek van Molinaeus Jr. willen hebben. Er zal binnenkort een tweede uitgave verschijnen 
van zijn "Decisio Academica". Hij stuurt aan Zollicofter een brief van Henius. 

Groningae 27 Nov. /7 Dec. 1656. 
Reverende et Doctissime Vir. Domine et Frater observande. 
Non possum non laudare utroqlle pollice tuum consilium de sede fixa 

quaerenda tuis Musis : Eum in finem mitto quas petijsti literas commendatitias 
ad Rev. Spanhemium: nullas addo ad tèw náyv Hottingerum. cui satis tuum 
nomen, tuaque patria te commendabunt. Doleo tecum statum lacerum Ec
clesiarum et Academiarum in Anglia ; et miror quod ita scissae cogitent. de 
aliarum Syncretismo, in quo procurando earllm nomine totus est Dom. 
Duraeus. Vocationem Domini Mori ad Ecclesiam Parisiensem vix credo 
processuram. Nihil accepi ex Anglia quod spectet Molinaei molimina. nec 
ejus librum hactenlls vidi. Si possem eum nancisci libenter pretium per
solverem. Nihil nov i emisi de Festis servandis, sed sane quaestiones inter 
alias obi ter tractavi, in opusculo quod inscribitur Decisio Academica etc. 
Verum nulla eius prostant amplius exemplaria. quare propediem recudetur 
cum nonnullis alijs, quo magnus Comenius meditatur magna sunt. an suc
cessum Deus et dies docebunt. Habes hîc à Praestantissimo D . Hernio 
Epistolium. Salve et plurimum vale ab eo qui omni studio et affectu manet 

A Monsieur 
Mr Jean Zollicoffer etc. 

(Zentralbibl., Zürich - F 70, nr. 262). 

Tibi addictissimus 
MARESlUS. 

108 - Mar e s i u s a a n Joh. Z win 9 e r 

13 Jan. 1657. - Maresius dankt Zwingel' VOOr de opdracht en de toezending van diens 
te Marburg verdedigde theses. Hij hoopt dat de vriendschap, welke hem met zijn vader 
heeft verbonden, met den zoon zal voortgezet worden. Hij beveelt twee studenten uit 
Groningen, Swartius en Emmen geheeten, bij Zwinger aan. 

Reverende et Doctissime Vir Domine et frater in Christo honorande. 
Debeo tibj summas agere gratias et quod tllas Eruditissimas theses Mar

purgi defensas, mihj submittere, et quod eas mihj quoque inscribere. et quod 
frequenter nostrj meminisse in illis volueris. Haec nullis meis in te meritis , 
sed mem tuo in me affectuj benevolo su nt adscribenda ; quem porro omnj 
observantiä et cultu demererj studebo. continuatä magisque adstrictä inter nos 
illä amicitiä quae olim viguit inter Venerandum D . tuum Paren tem et me. 
Est quoque quod Tibi in patriam reducj gratuler novos honores, quos tibj 
gradllm futuros ad ampliora nullus dubito. Perge. Doctissime Iuvenis. et me 
amare et patrissare. et tantum redde Zwingeriano nominj, quantum ab illo 
accepistj . Omnes Celeberrimos et Clarissimos Vestri Athenaej D.D. Pro
fessores. nominatim r:ày navv Buxtorfium . et Rev. R.D. Antistitem. offi
ciosissime saluto. Est in vestra urbe Nobilissimus Juvenis D. Swartius , 
Amplissimi Consulis nostrj, mihj summopere faventis . filius Doctissimus. in 
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consortio alterius Juvenis etiam Eruditissimj D. Emmen suj cognatj. Rogo 
te per nos tram amicitiam ut omnia humanitatis et favoris officia velis illis 
exhibere; et facile quaeso omnes ut intelligant eos vobis per me esse 
commendatos, prout eum in finem scribo epistolium ad Celeberrimum Buxtor~ 
fium: Vale doctissime et Reverende Vir, et statue -co hic habere. 

3/13 Januarii 1657 Groningae. 

Tibj addictissimum et tui studiosissimum 
SAMUELEM MARESlUM. 

(Univ .bibl., Basel - Fe. Ge. Il 20. nr. 112) . 

109 Mar es i u s a a n Joh. B u x tor f 

14 Jan. 1657. - Maresius beveelt bij Buxtoef de studenten Swartius en Emmen uit 
Groningen aan. In het vorige jaar heeft Maresius de Pra~adamieten bestreden. voorts 
geschreven tegen de transsubstantiatieleer en tegen Dallaeus. Op aandrang zijner vrienden 
gaat Maresius met de bestrijding van Dallaeus voort. 

(Univ.bibl .• Basel - G 1 59. fol. 135) . 

11 0 ~ Joh. 0 u ra e u s a a nMa r e s i us 

4 Febr. 1657. - Dueaeus verzoekt Maresius een schrijven aan den deputaat dec synode 
over te reiken. opdat deze het aan de classes in de provincie Geoningen kan toezenden. 
Er is weinig nieuws te vermelden. Alleen heeft de broeder van den Zweedschen koning. 
prins Adolf. hem toegezegd dat hij den koning zal vragen de Lutherschen op de komst 
van Duraeus voor te bereiden 77) , groet Maresius' collega's en vraagt hun voorbede. 

(Univ.bibl .• Groningen - Ms .• nr. 36) . 

111 ~ Mar e s i u s a a n Joh. B u x tor f 
14 Maart 1657. - Maresius condoleert Buxtorf met het overlijden zijner vrouw. 

(Univ .bibl .• Basel - G 1 59. fol. 136) . 

112 ~ Maresius aan de Waalsche synode 
van Vlissingen 

20 Aug . 1658. - Maresius verzoekt de synode dat zi; de opdracht van het boek van 
GauWer. Considerations libres et charitables sur les Actes pretendus authentiques du Sr 
Blondel. wil aanvaarden. Voorts verschaft hij eenige inlichtingen omtrent de institueering 
eener Waalsche kerk te Leeuwarden.. Tenslotte vraagt hij steun voor de Academie te Die 
in Dauphine. 

Messieurs et tres honorés freres , 
1. L ' Autheur de ces considerations. fidele et scavant serviteur de Dieu, et 

qui retient fortement et avec zele Ie patron des saines paroles, me les a 
envoije de la Rochelle et prié que je voulusse les faire imprimer, et vous en 
presenter les premiers exemplaires, comme a ceux auxquels il a jugé devoir 
inscrire son ouvrage, puisque feu Mr Blondel vous avoit dedié ses pre~ 
tendus Actes authentiques. ausquels il est opposé: j'y ai adjouté du mien 
un petit advertissement au Lecteur, touchant lui et son travail veu qu'il a 
trouvé a propos de n'y point mettre son nom. Puis donc que la piece s'acheve 
sur Ie temps de vostre s. convocation, et pour satisfaire a l'honeste desir de 

77) Zie K. Brauer, Die Unionstätigkeit John Duries. S. 188, 226. 
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son Autheur, je vous supplie tres humblement de sa part qu ' iJ vous plaise 
d 'en agreer Ie present, comme il ne peut estre que tres agreable a tous ceux , 
qui aiment, comme vous, la conservation de la pureté en nos Eglises, et qui 
recognoissent de sain jugement combien iJ importoit qu 'on repartit a ces 
Actes, qui flestrissent injurieusement la memoire et les noms de tant d 'ouvriers 
excellents en la Maison de Dieu, et qui ne buttent veritablement, qu a 
decrediter les decrets du Concile de Dort, et rehabiliter les Remonstrants; 
comme condamnés mal a propos et contre tOUttes les saines et veritables 
maximes, qu 'avoyent jusques lors suivi les Eglises reformées. Ainsi estce 
sur ces mesmes erres que Ie Sr de Courcelles, en inscrivant la Papesse latine 
de Mons: Blondel aux pasteurs du Sijnode de l'Isle de France (dans lequel 
les advocats de l'universalisme prevalent, et oppriment tant qu'iJs peuvent 
ceux qui y jettent quelques soupirs en faveur de la verite) leur tend la ma in 
d'association, et voijant que leurs nouvelles hypotheses les rapprochent si 
fort de l' Arminianisme ose les supplier qu ' ils veuillent employer leur credit 
et authorité par deça pour y faire remettre les affaires en l'estat qu'elles 
estoijent avant Ie Synode de Dort, afin d'estre les siens receus intervenants 
en cause commune, et faits consors de la mesme tolerance, que Mrs les 
universalistes, leurs jeunes freres, pressent pour eux. Et certes si la chose 
dependoit de ce sijnode particulier s 'en pourroit craindre pour nos Eglises 
un mauvais succes. Mais loué soit Dieu que hors ce synode et celui d 'Anjou 
qui a Saumur pour Metropole, comme celui la paris, I'orthodoxie se maintient 
dans les autres provinces du Royaume: Et que nommement les synodes de 
poictou de Xaintonge, de Guyenne, de Languedoc, de dauphiné, de Bour~ 
goigne, de Berrij , de Normandie, sont les uns en tout, les au tres en partie, 
pour les bons sentiments de la verité , de sorte que si dieu en sa bonté ouvre 

vo, I'un de ces jours a ces povres Eglises la porte d 'un synode National, on y 
verra apparemment une grande revolution, et il y /a de quoi soupçonner que 
la convocation s 'en retarde par les charmes des interesses, qui cependant 
gagnent pais et fortifient leur parti, je nay rien sur ce propos Messieurs et 
Treshonorés fr er es a vous suggerer touchant les lettres que vous avés 
receues du Synode de la Ferté, et dont les copies estoyent desia dispersées 
artificiellement en ces provinces, comme des trophees erigés a I' erreur, 
avant que I'original y fût arrivé: vous jugés asses de I'iniquité de leur stijle 
et quel sentiment peuvent avoir eu ces Messieurs qui parlent comme haut 
montés , de vostre honorable compagnie, en lui repondant de la sorte. Se 
verra qua la party Messieurs des Synodes flamends prendront I'affaire a 
coeur, aussi bien qu'ils firent il y a quelques années celui de Breme, en pareil 
sujet et se porteront peut estre a des resolutions plus corrosives, contre eet 
Arminianisme recuit, (car il ne peut passer pour autre a ceux qui Ie conside~ 
rent de pres) que n 'ont esté les vos tres jusques a present, par lesquelles 
vous vous estes contentés de fermer la porte de vos Eglises a ces pernicieuses • 
nouveautes, sans agir plus severement contre ceux qui en entreprenent la 
defense au dehors, et qui essayent de les semer en ces provinces. Mais tant y a 
Messieurs, que la providenee divine s ' estant servie de vostre zele et de 
vostre pieux courage, pour I'opposer a ces repallulantes erreurs, Ie public 
attend de vous que par une sainte antiperistase, vous rallumiés d'autant 
plus vos saints efforts en ce sujet que ceux qui s'interessent a les semer 
et fomenter redoublent les leurs au prejudice de I'Eglise et de I'unité en 
verité, qui sij doit garder par Ie lien de paix ; comme aussi quant a moi en 
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la station, en laquelle Dieu m'a mis, je n'abandonnerai point la defence 
de sa grace salutaire, qu'avec la vie. 

Mais je laisse ce discours, Messieurs et T ,reshonorés freres , pour vous 
rendre conte comme je fis l'année passée de l'estat de l'affaire de Leeuwarden. 
Se peut faire que Messieurs de Campen que vous en aviés chargé au dernier 
Synode vous en diront plus que je n'en scai, puis que s 'ils y ont agi, ça esté 
sans m 'en donner part: Bien vous dirai~je qu'on m 'asseure que Messieurs les 
commissaires en ce fait, doivent au premier jour apres leurs vacances c'est a 
dire vers la fin de ce mois, ou au commencement du prochain s'aboucher 
avec Messieurs du Magistrat de Leeuwarden pour convenir du lieu ou se 
devra faire Ie preche francois et des au tres circonstances; je sçai aussi qu'on 
leur a recommandé quelques uns de vos proposants, et qu 'en outre un jeune 
hom me de Sedan nomme Mr. Pithoijs. qui a esté oui en particulier de quelques 
uns des seigneurs de frise a la Haije, leur a laissé quelque bonne opinion de 
soij , mais comment ils se determineront pour l'Election, et s 'ils voudront 
d'abord un proposant, ou s 'ils estimeront plus a propos de commencer par un 
Ministre ja exercé, ce me sont jusques a present des lettres closes, et je suis 
obligé de garder en ce sujet Ie mot ancien qui defend de venir au conseil 
avant que dy estre appelé. Si Messeigneurs de Frise me font l'honneur de 
m'y vouloir ouir, j'essayeraj de diriger les choses au point que Messieurs de 
Dort m'ont tesmoigné par leurs lettres que vous Ie desirés, ma is en cas que 
les obstacles s 'ij trouvassent d 'abord trop grands et que les accessoires / 

2. fussent pour ruiner Ie principal. peut estre seroit il meilleur de ne point trop 
presser sur ceux la; parce que Ie Ministre en nostre langue ij estant ja erigé 
en la personne d 'un honneste homme, qui que ce soit vostre sage et venerabIe 
compagnie pourra bien plus facilement trouver Ie moijen de Ie joindre a son 
corps quand celui qui y sera mis aidera lui mesmes a promouvoir l'oeuvre, 
et qu 'il se sera fait des amis en la province qui puissent et veuillent l'ij 
seconder, qui si on pressoit d 'entree l'erection et cette conjonction tout en~ 
semble. Et ceux qui cognoistront bien la constitution de ce climat et la 
delicatesse de l'affaire, n 'en jugeront jamais autrement. Et voila pour ce 
sujet , mais avant que je finisse , Messieurs et treshonores freres, souffrés que 
j'use vers vous d'une reiterée importunité pour l'Academie de Die, de qui 
vous leustes les lettres en vostre derniere assemblée: Considerés Messieurs 
que cette eschole aussi bi en que toutte la province du Dauphiné s' est retenue 
jusques ici dans les termes de nostre constante tradition: que la remettre au 
secours des Sijnodes Nationaux est la renvoijer a une source seche, que c'est 
l'eschole la plus prochaine de nos povres Vaudois; et que la communion des 
saints no us oblige tous d 'empecher tant que nous pourrons que ces lamp es 
du sanctuaire ne s'esteignent. Sera~il dit que les Anabaptistes dans touttes 
vos provinces depuis peu ayent fait entreux de grandes collectes, pour Ie 
soulagement des juifs qui sont dans la Palestine, sur l'esperance qu'ils ont 
de leur prochaine conversion, et l'establissement du regne millenaire qU'ils 
attendent: et que les Reformés n 'aijent reparti que d'excuses et de refus 
a leurs povres freres , qui venoyent de si loin heurter a leur porte, et de~ 
mander quelque secours en leur urgente necessité? Ne considerés vous point 
Messieurs que de cette province la qui vous demandoit un petit rafraichis~ 
sement, vous sont autrefois venus tant de graves hommes, qui in sago et 
in toga ont tant contribué soubs les augures de la providence de dieu a 
mettre ce paijs et les Eglises qui y sont recueillies en l'estat heureux de 
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pouvoir sans s'incommoder secourir les autres? ie veux Messieurs, qu 'une 
eveillette faitte a petit bruit en vos florissantes et opulentes Eglises, ne 
peut pas fournir huict ou dix mille francs (c'est a dire Ie fonds de 4 ou 
500 fl : de rente pour l' entretenement d 'un second professeur en la s. Theo~ 
logie dont ceux de die out besoin. (ce qui pourtant ne seroit pas jugé 
difficile a ceux qui vous cognoissent, et l'authorité que dieu vous a donné 
parmi vos riches troupeaux, et Ie zele et munificence de ceux qui les com~ 
posent ) au moins pourrés vous facilement leur procurer un petit present de 
mille ou douze cents florins en tout, pour leur tesmoigner vostre bonne 
volonté : Si comme je vous aj supplie tres affectueusement vous prenes, 
Messieurs, quelque bonne resolution sur ce sujet par laquelle vous vous 
obligies de faire un petit ramas en vos Eglises pour Ie soulagement de ces 
bonnes gens la, sans doutte que dieu fera multiplier vostre semence et Ie 
revenu de vostre justice en I accroissement de ses saintes graces, je ren 
prie de tous mes voeux et qu'iJ preside en vostre s .assemblee par les lumieres 
de son Esprit, benie vos personnes, vos familles , et vos travaux. a sa gloire , 
conserve et accroisse vos troupaux en tout bien et me donne de vous pouvoir 
tesmoigner de quelle sincerité je suis et veux demeurer 

Messieurs et Treshonorés freres . 
. Vostre tres humbIe, tres obeissant et tres affecti 

onné serviteur et frere au seigneur 
SAMUEL DES MARETS. 

A Groningue ce 10/20 Aoust 1658 . 

( Bibi. Wallonne, Leiden - Copie V· Livre des Actes B. fol. I, 2). 

113 ~ Mar e s i u s a a n Joh. Z win 9 er 
17 Oct. 1658. - Het briefverkeer met verwijderde vrienden wordt voor Maresius be

moeilijkt, doordat de kooplieden uit Groningen de markt te Frankfort niet geregeld bezoeken. 
Hij betuigt zijn dank voor eenige toegezonden geschriften. Hij zal zorgen dat, op de 
volgende markt, Zwinger een exemplaar ontvangt van z ijn " Epicrisis theologica", van 
zijn "Joanna papissa" en van zijn " Castanaei distinctiones". Hij verzoekt Zwinger in
lichtingen te willen verschaffen omtrent zekeren De Hooghvenen, eertijds ontvanger der 
Staten te Dordrecht, die sedert eenige jaren te Base/ moet wonen. 

Clarissime et Doctissime Vir, Domine et Symmysta plurimum honorande. 
Hoc jnfortunio hic mactamur, quod nullos habeamus 'Mercatores qui 

nundinas Francofurtenses frequentent, per quos possem cum amicis remotis, 
literarum commercium, saltem bis in anno, exercere. Per ambages quidem 
veniunt vestra ad nos, tuto tarnen : sed vestigia retrorsum procedentia, necdum 
potuj deprehendere; Hinc factum et quod bene acceperim suo tempore, lauta 
munera quae mihj pro summa tua humanitate submittere dignatus es, tum ex 
Posthumis, wv #a",a{!twv Parentis, viri sane magnj. quoad vixit, et cuj 
parem vestra BasiJea facilius optet quam jnveniat, tum etiam ex tuis, Vir 
Doctissime, eruditis lucubrationibus, per quas magnis passibus ad gentilitiam 
Zwingerorum celebritatem et gloriam contendis: pro quibus omnibus summas 
quas possum ago et habeo gratias: Sola defuit occasio commoda et gratum 
hactenus animum contestandj et in avdIJw{!ov aliquid ex nostris scriptionibus 
communicandj . Nam et causam 'gratiae luculentius quam antea defendere 
coactus fuj, et BlondelIj Antipapissam refutavj , et meas emisi notas in 
Castanaej distinctiones: Sed pedibus manibusque connitar, ut, proximis nun-
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dinis, si Deus vitam largiatur tamdiu, horum omnium exemplaria consequaris; 
non quod putem meis aereis aurea tua posse compensarj, sed quo saltem 
me munerum eximiorum acceptorum memorem possim profiterj 

voo Est jnterea, Clarissime Domine, aliquid beneficij quod a te petam: Dicitur in 
vestra urbe commorarj , quidam D. de Hooghvenen Batavus, qui ab aliquot an~ 
nis eo se recepit Dordraco, ubj Quaestoris Ordinum munere defungebatur. 
Rogo itaque enixe et officiose, ut digneris tribus verbis significare, an is apud 
vos degat, quo in statu res ejus videantur, et num ita f10reat ut nonnullis per
suasum, qui credunt iIlum mag nam aurj vim secum ex Belgio asportasse. 
Quo au tem citius aliquid responsi de eo consequar, peto ut digneris tuas 
dirigere Amsterodamum, a Monsieur Daniel Calandrinj, op de Lelygracht by 
mester Abram, qui et eas accipiet ad me transmittendas, et has suä solicitudine 
et humanitate ad te procurat. Condona , quod tantum mihj sumam libertatis; 
et post officiosam salutationem omnium Reverendorum, Clarissimorum et 
Celeberrimorum Dominorum tuorum collegarum, persuasum habe, neminem 
esse hoc Belgio in quem plus juris habeas et queas exercere, quam in me, qui 
mansurum sum in aevum et quoad hic spiritus hos reget artus. 

Ad omnia obsequia paratissimus 
Claritatj tuae Reverendae 

SAMUEL MARESlUS . 

Groningae, 17/7 Octobris 1658. 

(Univ.bibl.. Basel - Fr. Gr. IJ 20. nr. 113). 

114 ~ Maresius aan Tobias Andreae 

25 Juni 1660 7S). - Maresius. die door den pedel werd opgeroepen tot een senaats
vergadering ten huize van den rector Tobias Andreae tegen morgen te 4 uur. heeft zich 
laten verontschuldigen. Vandaag heeft hij het druk met het corrigeeren der proeven uit 
Amsterdam 79). Deze week moet hij op Woensdag en Zaterdag preeken. Eiken dag te 
4 uur heeft hij een college. dat druk wordt bezocht. Als hij aanwezig moet zijn. laten dan 
morgen de Lectiones stilstaan en de vergadering te 8 of te 1 uur worden gehouden. 

(Univ.bibl .• Leiden - B. P. L. 885). 

115 Maresius aan Joh. Buxtorf 

4 Aug. '1660. - Maresius betuigt aan Buxtorf zijn dank voor de toezending van een 
geschrift. Zelf is hij zoo met zijn arbeid aan de Academie en met zijn strijdschriften bezet. 
dat hij bijna geen tijd heeft iets degelijks te leveren. Ter perse is het derde deel van zijn 
"H ydra Socinianismi" . Hij is bezig met de pars y.arauy.cvauTly./J van " De gratia et 
redemptione universali" en met zijn "Defensio fidei catho/icae". Ook bezorgt hij een 
Fransche Bijbeluitgave met kantteekeningen. 

Et gratias tibj debeo summas, Vir summe, melioris literaturae decus . 
Iinguae sacrae in Ecclesia columen eximium, propter Literarium munus quo 
me beastj ante semestre, et publico gratulor ex animo, quod Deus ct vires 

7S) Het jaartal ontbreekt op het origineel. Maar omdat Tobias Andreae gedurende 
het academiejaar 1659/'60 rector was, kan er over de dateering geen twijfel bestaan . -
Het papier staat, met andere hand, vol gekrabbeld met moeilijk-leesbare volzinnen. 

79) Bedoeld zullen zijn proeven van de Fransche Bijbeluitgave, welke bij de Elzeviers 
gedrukt werd. 
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et vi tam largiatur T.R. ad tam utiles labores, ex quorum lectione nemo est 
qui doctior non redeat, suhinde emittendos: Eum veneror ex animo ut 
diutissime te Reip. Literariae et nobis sIOspitem praestet, quo uberius ex 
ditissima illa tua pena, vetera et nova hauriat Ecclesia. Plurimum illa tibj 
debebit, plurimum et nos omnes, si tuum Cosrj 80) in lucem emiseris; Eum 
enim ipse 'tantj facies , ut vel ideo jam eminus 'gestiam in iJlius amplexus. 
Me quod attinet, Reverende et Celeberrime Vir, ita fere occupor laboribus 
Academicis, et subinde avocor ad certamina varia, ut nihil fere solidj queam 
meditarj : Luctatur adhuc cum praelo, tertius tomus mej Volkelij, intra semestre 
cum Deo proditurus. Habeo quoque sub manibus par tem xawoxwaoux'rJv 
de Gratia et Redemptione universaIj , necnon Refutationem Quaternionis 
Dissertationum CurceJlaeanarum adversus me, quas T .R. visas non dubito. 
Sed et hic procuro editionem GaJlicam Bibliorum cum Belgicis notis, quas 
reddo Gallice et subinde augeo ex Genevensibus / potissimum et Deodato; 
sed textum Genevensem retineo, à quo non putem temere discedendum. 
Verum nostratium Belgarum notae mihj semper visae su nt accuratissimae, et 
omnino dignae quae cum aliis Ecclesiis communicentur. Est qui mihj per~ 
suadeat etiam illas apud vos transferrj in vestrum Idioma: Quod si sit verum. 
est quod mihj gratuler Viros eruditos et pios alibj mecum hac in parte idem 
sentire. Vale plurimum, Vir Reverende, Clarissime et Celeberrime et haec 
mea àv-dJwea cum alia non sint ad manum. XaÀ.xia quidam àvtL xevoiwv, 
aequi bonique consule, et perge amare eum qui mavult ex asse 

Groningae, 25 Juli j stylo locj 1660. 

(Univ .bibl., Base! - G I 59, fol. 137). 

R.T. D . 
Ad omnia obsequia paratissimus 

SAMUEL MARESlUS. 

116 ~ Mar e s i u s a a n Joh. Zw i n 9 er 

1 Aug . 1660. - Maresius zendt een paar zijner werken aan Zwinger en door dezen 
ook aan Buxtorf toe. Hij is bez ig met de verdediging van zijn standpunt ten opzichte der 
gratia particularis tegen Dallaeus en beëindigt zijn werk tegen V olkelius en dat tegen 
Curcellacus. Hij is bezorgd over Geneve, en weet niet hoe de zaak ten opzichte van de 
regeering der k erk in Engeland zal verloopen. T e Utrecht zullen wel eenigen uit de stad 
verbannen worden; misschien ook Voetius zelf wel. 

Reverende et Clarissime Vir , Domine et frater dilectissime. 
Diu est quod sum in aere tuo: ita frequenter me novis mactas muneribus. 

ut nihil amplius sit ad manum, quod rationem "C~ç àpmfJijç queat habere. 
Accipe quaeso, saltem in ammJ gratj UXfl~eLO)', haec qualiacunque 
àv-cldwea aerea pro aureis, donec alia te digniora queam submittere. Sum 
nunc in vindicandis nostrorum argumentis pro particularj redemptione et 
gratia , item in absolvendo Anti~Volkelio et Curcellaoeo refutando . Nihil ha beo 
rerum publicarum, quod ad te scribam, de Geneva sumus solicitj. Quo res sit 
evasura circa regimen Ecclesiasticum in Angl ia , adhuc ambigitur. Plurimj 
credunt Synodum nationalem irj convocatum et evocandos Theologos exteros, 

80) Bedoeld is: Cosri sive colloquium de religione, een Arabisch werk dat in het Hebr. 
was vertaald en dat Buxtorf, met een Lat. vertaling , in 1660 heeft uitgegeven ; verg. 
PRE, III , S . 616. 
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ut aliquid certj statuatur. Praeterea creditur Anglus arma para re adversus 
Gallum: sed nulla salus bello, pacem te poscimus omnes. Ultrajecti omnia 
sunt in motu: Et scribitur nonnullos ab Ordinibus in exilium missum irj ex 
hierophantis vehementioribus, qui diracitatem in potestates superiores zelum 
interpretantur. An illj tempestatj ipse D. Voetius sit se subducturus, dux 
caper ipse gregis , brevj videbimus. Haec sunt Belgarum nostrorum ingenia, 
ut nihil minus quam secundam suam fortunam ferre possint. Occasio harum 
turbarum fuit controversia de Canonicis, qui in ea Provincia primum Reip, 
membrum constituunt. Nos hîc Alcyonia habemus Dei gratiä. Rogo ut 
alterum horum Opusculorum exemplar velis cum inclusis reddere lC{J .7lávv 
Buxtorfio et mee nomine reliquos vestros Clarissimos et Celeberrimos Collegas 

Overdwars in professione, officiosissime salutare, Salue I et te plurimum ab eo qui 
nunquam non erit, omnj studio, affectu et cultu , 

Groningae, 25 Julij /4 Aug . 1660. 
(Univ.bibl., Basel - Fr. Gr. I1, nr. 114) . 

T. C. 
Ad omnia obsequia paratissimus 

SAMUEL MARESlUS. 

117 - Maresius aan de Vénérable Compagnie 
van Genève 

21 Jan. 1662 81). - Maresius betuigt zijn dank voor het schrijven, dat Tuccetinus hem 
heeft overhandigd. Hij beschouwt Genève, waar hij ook zelf gestudeerd heeft, als het 
centrum der ware reformatie. Turretinus heeft zich door zijn optreden in de republiek aller 
achting gewonnen. God be ware de Academie van Genève voor het binnendringen van 
nieuwigheden. 

( Bib/. de Genève - fn v. M ss., 434). 

118 - Maresius aan de Waalsche synode van Kampen 

6 Mei 1662. - Maresius herhaalt zijn verzoek in het belang van de Academie te Die 
in Dauphiné. 

Messieurs et tres honorés freres. 
C' est l'ordinaire de povres de ne se point facilement rebuter, je prens 

envers vous la liberté de les jnviter, pour vous reiterer les mesmes prieres 
que je vous ay fait autrefois I en faveur de I'Eglise et Academie de 
die en dauphiné, La province fort espuisée n ' est pas capable de faire subsister 
celle cj, comme il seroit bi en requis pour l'edification publique: et un 
rafraichissement de huict ou dix mille francs pour une fois leur fourniroit 
avec ce qU'ils ont desia un fonds asseuré pour deux professeurs en Theologie 
dont ils ont d 'autant plus besoing que leur eschole sest non seulement aux 
Eglises du dauphiné mais aussi à celles des vallees de piedmont qui y ont 
trouvé jusques à present leur plus asseuré seminaire, j'ajoute messieurs que 
Ie sinode de dauphine a un grand soin d'y conserver la pure Theologie et 
nostre ancienne et constante traditive. Tellement gue ces te exactitude l'ayant 
obligé à faire de vigoureuses censures au professeur gui y estoit pour avoir 
avancé de dangereuses nouveautés, cestuici en a pris Ie frein aux dents et 

81) Deze brief wordt bij Keizer, Fr. Turretini, p. 79. no te 2. abusievelijk gedateerd op 
11/2 Jan. 1662. - Blijkens een aanteekening op den brief. is deze den 25sten April in de 
Vén. Comp. gelezen. 
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s'est resolu d ' en sortir, et combien messieurs que toutes les eglises ayent 
par Ie lien de la communion des saints, leur liaison avec toutes celles de 
dehors, si peux je dire que les vos tres l' ont beau coup plus estroite avec celles 
de france, en egard et a leur origine et à leur langue, je suis asseuré que si 
Monsr Turretin s'estoit rencontré en ces quartiers durant vostre sainte 
convocation, il vous auroit fait la mesme jnstance jl vous plaira de la prendre 
de moy en bonne part, m'avoir pour recommandé en vos saintes prieres et 
me croire toute ma vie 

Messieurs et tres honores freres 
A Groningue ce 26 Avril/6 May 1662. 

Vostre tres humbIe et tres obeissant serviteur 
et frere au Seigneur 

DE MARETSP. 

(Bibl. Wall., Leiden - Copie: Livre des Actes B, fol. 73ro
, V

O
). 

119 - De Vénérable Compagnie van Genève aan 
Maresius 

11 Mei 1662. - De Vénérable Compagnie betuigt Maresius haar dank voor zijn 
schrijven. Turretinus is behouden te Genève teruggekeerd. De Compagnie waakt voor de 
bewaring der z uivere leer in de kerk en aan de Academie. 

(Bibi. de Genève - Minuut; fnv . Mss., 134). 

120 - D e W a als c hes y n 0 d e van Kam pen a a nMa r e s i u s 

13 Mei 1662. - De Waalsche synode deelt aan Maresius mede dat zij onmachtig is 
om aan zijn verzoek om hulp voor de Academie te Die te voldoen; het weinige wat gedaan 
kan worden, zal echter spoedig geschieden. De Heere beware Maresius nog lang voor 
Zijn wijngaard. 

(Bibi. Wallone, Leiden - Copie; Livre des Actes B, fol. 73 vo, 74 vOl. 

121 - Maresius aan Joh. Buxtorf. 

8 Sept. 1662. - MaresilUl zal zorgen dat te Prankfort aan iem'and uit Basel eenige 
boeken van hem voor Buxtorf, tezamen met dezen brief, worden meegegeven. Hij heeft 
kwestie met een eigenzinnigen boekhandelaar. Hij zal Batterius, doe door Buxtorf hem 
werd aanbevolen, zoo veel mOfJelijk helpen, Vossius schijnt Capellus te verdedigen. 

Reverende admodum Clarissime et Celeberrime Vir, 
Domine ac Frater in Christo honorande. 

Diu est quod sum in aere Vestro, ut vel ideo malum nomen audire debeam: 
Nihil etiam mihj est ad manum, quo possim tot debita non dicam dispungere, 
sed saltem debite agnoscere. Est mihi quoque negotium cum Bibliopola 
moroso, qui dam me, mea qualiacunque misit ad nundinas, jmo priusquam 
suprema manus illis admota esset. Promisit tamen se procuraturum ut tria 
exemplaria tertij mej tomj Anti volkelianj alicuj Basiliensj reddantur Franco
furtj, cum hoc Epistolio; Unum velim R.T.D. sibj retinere, alterum mee nomine 
reddj R. et Cl. D. Gernlero, tertium Clariss. et R. D . Zwingero, Collegis 
tuis honoratissimis , amicis vero meis tecum et fautoribus colendissimis. Aequi 
bonique consulite, hoc levidense munusculum: et ista aenea cum vestris 
aureis , me tam audacter permutantem humaniter ferte. D . Batterium a R.T.D. 
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mihi commendatum, juvabo in quibus potero: Iuvenis est probus, honestus, 
cordatus; et vario studiorum genere delectatur : non videtur Angliam cogitare 
ante hyemem. Videntur res illius jnsulae nondum bene firmatae , tantominus 
quanto magis firmatur et intenditur Praesulum authori,tas. Tantum cepimus 
omnes voluptatis ex R.T.D. convalescentia quantum tristitiae de illius morbo 
conceperamus. Deus te diutissime nobis et melioribus literis praesta supersti~ 
tem: Videtur D . Vossius in his oris hyperaspistem a'gere D. Capellj contra 
tex tum Hebraïcum: sed qui illi se opponunt, facilem ex tuis aureis lucubratio~ 
nibus obtinebunt Victoriam / Nihil de rebus nostris perscribo, cum nihil 

Overdwars noverim nos tra scriptione dignum. Vale plurimum Reverende et Celeberrime 
Domine, cum Celeberrimis et Clariss. Dominis tuis Collegis guos officiose 
saluto : mansurus perpetuo 

Groningae 4 Kal. VIIbris stylo locj 
1662. 

(Univ. bibl., Basel - G I 59, fol. 138). 

R.T.D. 
Ad omnia servilia devotissimus 

SAMUEL MARESlUS. 

122 ~ Mar e s i u s a a n Tim. Ges s e I i u s . 

16 Dec. 1662. - Maresius betuigt aan Gesselius zijn dank voor de toezending van diens 
tractaat. Maresius zoekt den vrede. Maar tegen Gesselius' voorstellen bestaan ernstige 
bez waren. In elk geval zal het dan noodig z ijn dat de Remonstranten eerst verklaren geen 
andere bedenkingen tegen de Belijdenis te hebben dan die in Dordrecht zijn uitgesproken. 
Bovendien zouden de Gereform eerden te Utrecht, Amsterdam en Leiden vooraf met de 
Lutherschen aldaar tot overeenstemming moeten geraken. 

1. Eximie, experientissime et Clarissime Domine. 
Is certe debuisset hominem exuisse, guas humanissimas tu as literas ad 

me dare dignatus es, non exoscularetur, ipsa guogue earum materia omni 
viro bono et Christiano grata et accepta eSlSe debet: ac lubens meritogue 
nomen meum profiteor inter eos, qui precantur pro illa pace Ierosolijmorum, 
quam ex pio, sancto et laudabili zelo videris anhelare. Quo spectat et ille 
tuus tractatus Belgicus, quem mecum communicare voluisti , gui non potuit 
non mihi esse eo acceptior, guod honestam mei mentionem inter filios pacis 
in illo feceris: etendm guam soleo cordate propugnare omnes veritates guarum 
sum in conscientia persuasus, tam pronus sum ad omnia charitatis Christianae 
officia ijs exhibenda à quibus dissentio; cum dissentire bonos etiam de rebus 
ijsdem tanto magis liceat amidtiä incolumi, guanto in hoc imperfectionis 
statu . facilior est circa res arduas et abstrusas mentis humanae lapsus. Attamen 
circa hoc tuum instit utum multa se offerunt obstacula. partim politica, 
partim ecclesiastica, quae guandotenus insuperabilia mihi videntur, nec enim 
nescis . guid in solemni illo I conventu Hagiensi anni 1652. 82 ) ad a rctiorem 
Foederatorum unionem in negotio religionis, communi omnium Provinciarum 
calculo decretum fu erit ; guod in legem fundamentalem et inv iolabilem Rei~ 
publicae abiisse crediderim. Non nescis etiam guantopere sit recessum per 

82 ) T er zijde staat hier, met andere hand . geschreven: 1651 . de bekende Groote ver~ 
gadering praeside J, Cats gehouden. 
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D. D . Remonstrantes, non tantum à Confessione et Catechesi Ecclesial1um 
Belgicarum, quas initio dissidij intactas esse volebant , verum etiam à propria 
sua Confessione, quam post acta Dordracena in vexillum schismatis et 
suarum partium erexerunt; ut si qui eorum cum caeteris Protestantibus adhuc 
consentiunt in reliquis religionis Reformatae capitibus, exceptis quinquarti
culanis controversijs, ij sint, saltem inter docentes (nam forte auditorum 
multorum castiores sunt aures , ut loquar cum Hilario quam docentium) 
oppido pauci. Non nes cis quomodo jam post collationem Hagiensem, in 
Delfensi Colloquio, qui eorum partes propugnabant, noluerint se declarare 
circa multa Re!igionis Christianae capita, quae ipsemet agnoscis esse funda
mentalia et retinenda unde orta suspicio apud alios plura et graviora esse, 
quae ab illis premerentur, turn promenda ubi in nis obtinuissent quod volebant 
non nes cis itidem neminem in nostris Ecclesijs vel Academijs admitti ad 
munera pub!ica, quin teneatur subscribere canonibus Sijnodi Dordracenae, ut 
sic eorum nemo possit, honestè et oona cum consoi'entia, transigere de veritate 
doctrinae Hlis comprehensae, sed ad summum posset agi de illius necessitate, 
ejusque proponendae ratione citra offensam dissentientium , qui eo casu 
fratrum infirmiorum loco haberi deberent; quod neque forte ex horum palato 
foret. Nec viÎdeo qui haec reconciliatio directe posset tentari inter partes, 
nis i praevia declaratione et protesta·tione D. D. Remonstrantium, quod exceptis 
capitibus Dordraci contra se decisis; in caeteris nobiscum sentiant, ijs maximè, 

2. quae meis il1is articulis quos ad Dominum / Melletium in Agatiam transmise
ram , continentur. Profiteris quidem Celeberrime Domine, neminem fore eorum 
quos nosti ex parte Remonstrantium, qui illis non sit lubens subscripturus: 
quod plurimum sane ad hanc pacem faceret: sed ex illorum scriptis publicis, 
aliud judico: eos tamen qui tecum hac in parte loquerentur et sentirent. non 
alio loco essem habiturus quam [ratrum in Christo ad Ecclesiae communionem 
recipiendorum, si suam de praedestinatione opinionem sibi servare, nec 
propter eam !item cuiquam movere vellent. Quin si eóiam de talibus in 
communi nobiscum reconciliandis serio ageretur, deberet men judicio initium 
fieri in hoc Belgio, Ultrajecói, Amsterodami, Leijdae, inter L'lltheranos et 
nostros , ut utrimque subscriberetur artioulis nuperis CasselIanis, inter Mar
purgenses et Rintelenses conclusis, cum expressione illorum octo meorum 
articulorum, aut ijs similium, quorum meministi. Tunc enim Remonstrantes illi 
tui. imo et forte Mennonitae non Sociniani, tanto facilius in ista pace possent 
comprehendi. quanto purius sentire deprehenderentur de consubstantiatione, 
hijpostatica unione, exorcisrno, etc. nec à nostris uspiam dissentire, nisi in 
quaestioruibus quinquarticulanis: Verum praeterea quod paucae sunt ecclesiae 
Lutheranae in his oris, et illae potius constant ex perigrinis quam ex indigenis; 
nulloque nexu aut vinculo r,egiminis Ecdesiastici , quod soiam, inter se 
colligantur, non satis videam quo jure aut qua ratione ad sijncretismi consilia 
possent invitari, neque sic etiam omnis superaretur difficultas: Nam restaret 
adhuc dispiciendJum, num partes quas reconciliatas velles , separatas com
muniones retinere, num vero in unam eandemque coalescere deberent: Item 
qui scholis Theologicis, quae sunt officinae Ministrorum Ecclesiae, foret 
prospiciendum ne libertas prophetandi inl Licentiam et Scepticismum aut dis
sensionum ac rixarum segetem luculentissimam abiret: quod utique altioris 
foret indaginis. ex his omnibus colligo multo difficilius esse negotium recon
ciliationis istius , quam inter Reformatos et Lutheranos ; quorum sunt distinctae 
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Ecclesiae, distinctae Academiae, distinctae habitationes, distinctae ut plurimum 
supremae potestates, adeo ut citra ullam confusionem ullumve partium praejudi
cium, possent tuto de mutua et Christiana tolerantia inter se convenire; eo etiam 
facilius, quod neutra alteri schismatis culpam imputet: siquidem nec Reformati à 
Lutheranis, nec Lutherani à Reformatis secesserunt, sed pars utraque institit 
Reformationi respective apud se coeptae sub auspiciis Providentiae Divinae: 
cum è contrario per notorium schisma undecunque illud incoeperit, qui 
primum in hoc Belgio ejusdem erant communionis in partes abierunt, et in 
eadem ecclesia Reformata duas distinctas, nec diversas tantum, sed oppositas 
communiones erexerint, in quibus pares aquilae visantur , et pila minantia pilis. 

3. nec dubitem dicere fraters I Remonstrantes, esse portionem revulsam à 
reliquo corpore Reformatorum, cum ante has duas turbas nonnisi duae partes 
potiores Evangelicorum agnoscerentur, ad quorum alteram et ipsi pertinebant. 
Lutheranorum scilicet et nostrorum, quos Remonstrantes velint nolint pro 
Ecclesia sua matrice debent agnoscere. Neque haec scribo excellen
tissime Vir, quo vel me praestem aa.nóvóov, vel intercedam tuis et 
aliorum piorum et magnorum Virorum consilijs de hac pace resar
cienda , quam vel meo proprio sanguine si foret opus, redemptam velim: cum 
non nesciam quantum et tranquillitati hujus Belgij; quod nunc mihi pro 
altera patria est, et communi Reformatorum causae contra communes adver
sarios, ex illa accederet: sed ut tibi suggera m occasiones profundius de re 
tota meditandi , nec in tam arduo negotio putes illud sufficere, In magnis 
voluisse sat est. Me quod attinet si publica authoritate ad ejusmodi consilia 
Irenica adhiberer, illis promovendis Iibenter conferrem quicquid possem, salva 
veritate et conscientia; Videor quoque mihi videre rationem aliquam commo
dam negotij non infoeliciter conficiendi, si eo rite deveniretur sed nos ti illud 
triturn In consilium ne venito nisi vocatus suntque consilia de his rebus, 
similia extractis Chimicorum, quae nisi bene clausa teneantur, in tenues 
auras evanescunt . aut saltem amittunt suam efficaciam. Interea agnosco 
lubens potuisse facile restingui illud incendium, cum coepit ardere in ecclesia, 
nisi quaedam illorum temporum fatalitas obstitisset: sed dum alij calidius 
egerunt, alij callidius; dum qui cedere vellet ingenio nullus fuit; dum illi ipsi , 
qui harum quaestionum necessitatem elevabant, sententiam nihilominus suorum 
adversariorum va rijs gravarent contumelijs, et in nomina Virorum Magnorum 
optime meritorum de ecclesijs Reformatis licentius invehuntur; dum hinc vel 
materia vel .neórpartç factionum in Rep. sumitur; dum nec Pompejus parem 
nec Caesar superiorem vult agnoscere; dum Iliacos intra muros peccatur et 
extra, non audiente curru habenas res erupit in nervum, et factum est fere 
immedicabile vulnus. Tu au tem Eximie Domine perge doctis tuis lucubratio
nibus, quarum in tua Historia egregium specimen publice exhibuisti, bene 
mereri de publico et qui prior dignatus es me ad tui amicitiam invitare, de 
meo amore et cultu esto securus, cum his quasi signatis tabulis, sineere 
protester, neminem esse qui magis sit et velit manere, tibi ad omnia officia 
et obsequia deditissimus, quam Tuus ex asse 

Groningae 6 December 1662. 83 ) SAMUEL MARESlUS. 

(UnilJ.bibl., Amsterdam - III E 3, nr. 110) 84) 

83 ) Met andere hand staat hier bijgeschreven: Het jaar waarin hij tegen Coccejus optrad. 
84 ) Deze brief is reeds uitgegeven door J. Tideman in Stud. en Bijdr. op 't gebied der 

Hist . Theol., IV, blz. 267 v.v .. De tekst wijkt eenigszins af. 

Maresius 36 
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123 ~ Mar e s i u s a a n G. U din c k 

4 Febr. 1663. - Maresius betuigt Udinck zijn deelneming met de ramp, welke hem 
overkomen is. Hij heeft geen afscheid van hem kunnen nemen, en doet dit thans schriftelijk. 
Tevens biedt hij hem zijn diensten aan. De kerkeraad heeft besloten aan Udinck een 
attestatie te verstrekken. 

Monsieur. 

J aij tendrement compati, si aucun autre, au malheur qui vous est arnve: 
bien marrij que les craintes que je vous en avo'is témoigné, quand je tachois 
à vous dissuader de ce vaste dessein, soient passées en veritables propheties: 
Dieu ra permis par sa sainte providence pour en tirer la matiere de sa gloire 
et ravancement de vostre salut. Et si d'une part il vous a fait voir qu'il 
decend au sepulchre et qu 'il en fait remonter, lors qu 'il a attendri les coeurs 
des superieurs pour modi fier leur sentence et changer la mort en exil. d 'ailleurs 
il vous advertit en celuici, que nous n'avons point icij bas de cité permanente. 
et qu ' estrangers et voyagers au monde nous devons chercher celle qui a 
fondement. Au reste la terre appartient au Seigneur, et Ie contenu en icelle. 
et en quelque lieu, que vous soyes, vous ser es tousjours sous ses ijeux. 
et comme ie l'en supplie de tout mon coeur, sous sa gratieuse protection. 
J aurois extremement soushaitté de vous embrasser avant vostre depart. 
M ais comme vous / savés, que j'ay esté faussement calomnié d 'avoir eu part 
à vos conseils, et de vous ij avoir invité, quoij que lors que j' en ay eu 
queIque connoissance, mais trop tard, j'aije essayé de vous en detourner. 
apprehendant. qu 'on vous en jetteroit Ie chat aux jambes, comme memes 
il vous a pleu de Ie declarer à ma juste decharge, tant en jugement, qu ' 
extrajudiciairement, de quoy ie vous reste tres obligé. Je suis contrainct, 
pour ne point donner de nouvelles prises à Ia médisance qui avoit fait son 
venin de I honnete et innocente amitié , qui estoit entre nous, de vous dire 
adieu par ces lignes; vous offrant de tres grand coeur tous les offres et 
services que pouvés, soit sur ce point de vostre depart, soit en vostre 
eloignement desirer de moij. Et comme autrefois vous m'avez ouvert vostre 
bourse je vous presente la miene, et vous promet d'avoir soin de vostre 
beaupere, et de tout ce qui vous pourra concerner, si vous men voulés I.aisser 
quelque commission, autant que je pourraij . Cependant humilies vous sous Ia 
ma in de Dieu, et vous resignes à sa saincte volonté: Je Ie prie comme pere de 
toute Ia consolation, qu' il veuille adoucir vos amertumes et vous adresser en 
lieu, ou vous puissies trouver repos et seureté. Et je demeure toute ma vie, 
Vostre tres humbIe et ' tres affectionné serviteur 

Monsieur 
Le consistoire a resolu aujourdhuij de vous 
donner témoignage. 
Ie 25 janvier 1663. 

DES MARETS. 
Collat accord: 

H. SW ARTTE, secret. 

(Rijksarch., Groningen - Copie: Stukken, nr. 52, fol. 3) . 
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124 - Maresius aan Joh. H. Heidegger 

15 Febr. 1663. - Maresius betuigt Heidegger zijn dank voor de toegezonden boeken. 
Hij heeft hem onlangs aanbevolen voor het professoraat te Herborn. Hij heeft kortgeleden 
Udinck bij Goeddaeus aanbevolen; maar hiervan nog niets naders vernomen. Hij heeft 
hinder van de winterkoude. 

Reverende et Clarissime Vir, Domine et Frater in Christo Charissime 
Obruor sane tuis muneribus, ijsque me imp a (r) em profiteor: nee enim 

solas doctas tuas chartas, mihi tran (sm) ittere dignatus es, sed etiam pronu
per à RT. accepj Placej (l)ibrum de Peccato originalj, cujus etiam par tem 
aliq ( u ) am me voluit esse: N 010 cum lemuribus luctari, adeoque per me 
manebit hoc opus jrrefutatum nisi quod sua se absurditate, satis refutat. 
Nuper fiebat hic tuj me·ntio ad Professionem Herbornensem, loco D. Steim
bergij : Nam Celsissimus Princeps Nassoviae, Gubernator noster, etiam illic 
habet suum jus: Quam potuj et debuj honestum tibj perhibuj testimonium. 
Quonam res sit evasura deus et dies docebunt. Non diu est quod scripsi ad 
R D. Drem Goeddaeum tuum Collegam celeberrimum, per quendam excivem 
Groninganum, quem iIIj de meliori nota commendabam. Optem scire num 
ad vos appulerit. Hoc frigus, cum aetate jngravescente inijcit mihj torporem, 
ut nihil fere habeam extraordinarij quod tractem. Salve valeque plurimum 
Reverende Vir, et perge nos amare. Salutaque mee nomine Tuos DD. Col
legas, ut et RD. Antitistem Tigurinum cum eo scribes 

SII5 F eb. 1663. 

(Zentralbibl. , Zürich - B 9, nr. 20) . 

Tuus ut suus 
SAMUEL MARESlUS. 

125 - Mar e s i u s a a n Joh. B u x tor f 
28 Maart 1663. - Maresius heeft bewondering voor de geschriften van Buxtorf, welke 

deze hem toezendt. Maresius heeft het derde deel van zijn "Hydra Socianismi" voltooid 
evenals zijn "Defensio fidei catho/icae" en het tweede deel van zijn "Disputationes selec
tiores" ; van welke boeken hij exemplaren zendt voor Buxtorf en voor Zwinger. 

(Univ .bibl., Basel - G 1 59, fol. 139) . 

126 - Mar e s i u s a a n Joh. Zw i n 9 er 

28 Maart 1663. - Maresius dankt Zwinger voor de toezending van verscheidene ge
schriften. Wederkeerig zendt hij hem het derde deel van zijn .. Hydra Socinianismj", zijn 
"Defensio fidei catho/icae" en het tweede deel van zijn " Disputationes selectiores". Maresius' 
Fransche Bijbeluitgave schiet langzaam op; hij zal, op zijn reis in de voorjaars vacantie 
naar Holland, den drukker tot meer haast aansporen. Wolzogen is als predikant naar 
Middelburg gegaan. 

Groning (ae) (2) 8II8 Martij 1663 

Reverende et Clarissime Domine. 
Ita obruor singulis semestribus tua liberalitate, ut debeam foro cedere, ac 

publice profiterj me non esse solvendo: Nam et Reverendj admodum tuj 
Parentis monumenta, et jngenij tuj doctissimos foetus, et vestrj phoenicis 
Cl. Buxtorfij admiranda, et vestrorum Celeberr. Theologorum communia 
Meletemeta, hactenus varijs vicibus submisistj: Ego vero vix aenea habeo, 
quae ad ista aurea reponam : Mitto tarnen aliquid ex nostra vena, quae pau-
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latim arescit. Habebis hic tertium tomum mej Anti Volkelij, Curcellaej Re
futationem, et alterum volumen Disputationum mearum Selectiorum, quibus 
ut patiaris aliquem locum esse in Tua Bibliotheca etiam atque etiam rogo, 
Mea Biblia Gallo-Belgica lente procedunt, non tam meä culpä, quam lentore 
Typographj. Per has vernales ferias excurro in Hollandiam jnvisurus meos 
filios qui ambo illic suam stationem habent. alter Delfis, alter Hagae; et 
videbo num possim diligentiorem nancisci Typographum. Hîc omnia solito 
more procedunt: nisi quod D. Volzoghius admissä vocatione Ecclesiae Medio
burgensis Gallobelgicae, in qua succedit men filio Hagam evocato, nos 
deseruit. Perge, Doctissime et Clarissime Vir, me amare, qui pergam esse 
semper 

Tihi addictissimus et plane devotus 
SAMUEL MARESlUS. 

(Univ.bibl., Basel - Fr. Gr. 1I 20, nr. 115). 

127 - Maresius aan G. Udinck. 

29 Juni 1663. - Maresius brengt Udinck dank voor diens geschenken. Hij hoopt op 
een spoedig weerzien. Den vorigen Dinsdag is burgemeester Eeck begraven. Eerstdaags 
wordt een Landdag gehouden. Maresius zal op alle veranderingen in den toestand, waardoor 
de terugkeer voor Udinck mogelijk zou worden, letten. Geduld zal daartoe echter noodig zijn. 

Op het adres staat: Par bonne amie, que Dieu garde. 85) 

(Rijksarch., Groningen - Copie; Stukken, nr. 52, fol. 4). 

128 - Mar es i u s a a n G. U din c k. 

27 Oct. 1663. - M aresius heeft, sedert het vertrek van Udincks vrouw uit Groningen, 
niets van hem vernomen. De Apologie, welke door Schuylenborch is gepubliceerd, 86) 
heeft tot gevolg gehad dat men onder eede afgesproken heeft om nooit over terugkeer 
der gebannenen te spreken. Verandering is echter niet uitgesloten. Nog steeds wordt een 
Landdag verwacht. Na het nieuwe jaar zou Udinck een verzoek kunnen indienen of hij 
zich in Oostfriesland of in Drente mag vestigen. 

(Rijksarch., Groningen - Copie; S~ukken, nr. 52, fol. 4 vo, 5 rO) . 

129 - Maresius aan J. H. Heidegger 

8 Febr. 1664. 87) - Maresius pleit voor een welwillende behandeling der Anabaptisten 
door de overheid van Zürich en verzoekt ook Heidegger in gelijken z in te Zürich zijn 
invloed aan te wenden. Een rijk koopman te Amsterdam, Hans Vlaming geheeten, verlangt 
hetzelfde van Heidegger. 

Reverende et clarissime vir, Domine et Frater in Christo honorande. 
Non nescis jam diu apud Proceres Inclytae vestrae Reip. Tigurinae, et 

celsissimos Ordines Generales publice et privatim multos intercessisse, in 
gratiam Anabaptistarum, exterminatorum tota ditione, non quo restituantur 
in jntegrum, sed saltem quo sua bona Fisco addicta, accipere queant. Quia 
autem et tu Tigurinus es, Reverende vir, et posset fieri ut eminus tuum de 
illa re Judicium Vestrates expeterent ennixè rogo ut miserorum exulum 
causae, quoad fieri poterit, favere digneris. Errant fateor, nec leviter. Interea 

85) Vermoedelijk wordt met deze vriendin bedoeld de vrouw van Udinck. 
86) Maresius bedoelt waarschijnlijk het pamflet: Prodomus Schulenburgicae defensionis. 
87) Op den brief ontbreekt het jaartal. Vermoedelijk is 1664 bedoeld; en is deze brief 

tegelijk met brief nr. 130 naar Steinfurt verzonden. 



EPISTOLARIUM MARESIANUM 565 

tarnen Ecclesiae est lenitate uti erg a tales, et potius martyria pati pro 
veritate, quam errantibus suggerere materiam gloriandi de suo martyrio. 
Cur ego, et plures alii Orthodoxi optemus Excel1entissimum Vestrum Senatum 
hac in parte clementiam paternam justae severitati praeferre, graves sunt 
rationes , IlIa imprimis quod là Ê7uw<,Èç nostrum debeat omnibus innotescere, 
et putemus nostros concives in eodem errore versantes, caetera viros bonos, 

voo honestius de nobis et nostra doctrina sen su ros, et facilius / ad nos reversuros, 
si viderint nos conpati miseris idem secum profitentibus, et quibus Religio 
tantum potuit et suadere et facere malorum. Est Amsterodami Vir honestus, 
nomine Hans Vlaming, mercator praedives, qui gestit in tui notitiam etiam 
propter hanc caussam etc. 

(Zentralbibl., Zürich - F 81, nr. 27). 

R. T . D. 
Addictissimus in perpetuum 

SAMUEL MARESlUS. 

130 - Mar e s i u s a a n G. U din c k. 
B Febr. 1664. - Maresius bericht aan Udinck dat, na den dood van de burgemeester$ 

lddekinga en Eeck, er niets bijzonders is gebeurd. Eeck is vervangen dooel! Tiaerda, en men 
neemt aan dat Emmelcamp in de plaats van den ander zal treden. Door het overlijden van 
Herman de Sighers komt er ook een wijziging in de heereTli van de Ommelanden. Misschien 
komt Jan Rengers in zijn plaats. De heeren van de Stad moeten een eed afleggen dat zij 
nooit zullen spreken over een terugkeer van Schuylenborch. Maar Udincks vrouw zou 
begin Maart naar Groningen kunnen komen, om voor hem een verzoekschrift in te dienen. 
Misschien zou m.en den Prins of de Prinses om een aanbeveling kunnen vragen. 

(Rijksarch., Groningen - Copie; Stukken, nr. 52, fo!' 5). 

131 - Maresius aan Christ. Schotanus 

6 Maart 1664. - M aresius brengt Schotanus dank voor de toezending zijner geschriften. 
Hij geeft, op diens verzoek, zijn oordeel over Spinaeus. Hij kan dezen niet aanbevelen. 
Abraham Steindam komt eerder voor een benoeming als professor te Franeker in aan
merking. 

1. Admodum Reverende et Celeberrime Vir , Domine frater et Symmysta. 
Tua Liberalitas co me su ffundit pudore, ut vox faucibus haereat, et deficiant 

verba quibus agam gratias, quas referre non posurn : Humanitatis fuit sum
mae, quod etiam non rogatus (ultro?) submisistj prioris muneris supplementa; 
sed ea non contentus, voluistj per te praestare, quod a tuo Typographo 
expectassem, ne quid ex amplissima et locupletissima tua Bibliotheca mee 
Musaeo deesset. Ea costé cura et dexteritate in unum contulistj, quae praecipué 
ad rem nostram faciunt , ut nemo quantumlibet doctus queat a tuis doctis 
chartis a liter quam doctior recedere: ut si eodem ( .. . . ) in tuo Sulpicio 
perrexeris, quod jubes nunc sperare, plurimum lucis sis illaturus prioribus illis 
nostri Christianismj saeculis; eaque vindicabis et totam rem Ecclesiae à 
strophis et nebulis Adversariorum , solitorum Vetustatis laruam profanis suis 
novitatibus jnducere. Gratias itaque habeo et ago iterum quas possum 
maximas, turn pro erudito munero quo me privatim mactastj , turn pro doctissi
mis Lucubrationibus, quibus rem Ljterariam et praesertim Theologicam 
jllustrastj. Velit Deus Opt. Max . eas vires animj et corporis porró T. R. con
tinuare , quae illis H erculeis laboribus continuandis, per annos complures, 
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requiruntur. Quod vero meum vis audire judicium de D . Spinaeo; illud liberé 
promam, sub ea fide silentij, quam polliceris: Fuit ille jnter Jesuitas edu
catus, gente Bohemus, sic satis subtilis jngenij : sed totus hirsutus paradoxis 
Metaphysicis, Spinosis tricis, et periculosis axiomatis, quibus magis sistitur 

voo quam promovetur Orthodoxae Theologiae cognitio. Ad haec ( ...... ) et con-
tentiosus supra modum, et qui facile ( .... . . ) insurgat Theologos/. Possem 
varias adhuc ostendere literas R. D. Goddaej Theologi Steinfurtensis, quibus 
suas de illo ho mine factioso et' contentioso querelas in sinum meum effudit. 
Habet praeterea alibj nonnullos , quorum sententias sibj desumpsit propagan
das, ceu eorum emissarius ; prout per tales quaerunt in alijs Academijs dominarj. 
Iudicet R. V. quanti sit periculj defendere possibilitatem varij , ubiquitatem 
creaturae, reale discrimen quantitatis a materia pluralitatem mundorum, 
omnipraesentiam Angelj Creatj, etc. circa quae Vir ille magnos tumultus 
Steinfurtj excitavit; et propter quae etiam aliquando illius disputationes sistj, 
revellj , et prohiberj debuerunt. Non scriberem talia, nisi mihj compertissima 
essent. Et certis ( ...... ) si philosophum nacti fueritis diligentem et jndustrium 
in Logicae praeceptis tradendis. et philosophiae naturalis principijs solidis 
ponendis. non ita autem disputarem in utramque partem. metaphysicum et 
pneumaticum. ut sum hodiernj philosophastrj .optimé consultum erit vestrae 
juventutj . Vale. Vir admodum Reverende. et perge bene mererj de publico, 
et in tuis precibus meminisse mej . qui manebo quoad vixero. 

R. T. D. 
Addictissimus et Devotissimus 

SAMUEL MARESlUS . 
Groningae 24. Feb. 1664. 

Habetis in Vestra Provincia honestum juvenem. 
subtilem Disputatorem. et bonum Philosophum. no
mine Abrahamum Steindam. quem putem multo 
utiliorem Academiae et Collegam commodiorem futu
rum quam D. Spinaeum. 

Op het adres staat: Franco tot Doccum toe. 
(Univ .bibl., Leiden - Pap. 2) . 

132 - Maresius aan J. H . Heid e gger 
21 Aprll 1664. - Maresiu3 zal doen wat hij reeds aan Bertling, die Heideggers brief 

overhandigde, heelt gezegd. Hij pleit nogmaals voor een tolerante behandeling der Ana
baptisten, en verzoekt Heideggers voorspraak bij de overheid van Zürich. Ook Maresius 
zeil zal naar Zürich schrijven. Maresius kan zijn boeken voor de bibliotheek te Steinfurt 
niet zenden; zelfs in de bibliotheek te Groningen heeft hij ze tot dusver niet willen plaatsen. 
Bovendien heelt hij van sommige boeken zeil ook slechts één exemplaar meer over. Hij 
denkt ernstig over een heruitgave zijner werken. Dan zou hij beter een exemplaar aan 
publieke bibliotheken kunnen alstaan. 

(Zentralbibl., Zürich - B 9, nr. 28) . 

133 - Mar es i u s a a n G . U din c k 
13 Oct. 1665. - Maresius heelt, zoodra hij wist dat Udinck in de nabijheid vertoefde, 

met Renghers gesproken. Hij acht dat er mogelijkheid bestaat op een verleenen van grafie. 
Hij is van oordeel dat Udinck zijn heimelijken terugkeer voor God en de wereld kan 
verantwoorden. Toch moet er gezorgd worden dat het verzoekschrilt wordt ingediend 
voordat Udinck in de provincie zelf binnentrekt. Het zou echter veiliger zijn, als Udinck 
over Friesland naar Holland reist. 

(Rijksa rch. , Groningen - Copiej Stukken, nr. 52, fol. 6) . 
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134 - Maresius aan den Magistraat van Groningen 

16 Oct. 1665. - Maresius vertelt in welke relatie hij tot Udinck heeft gestaan, die in 
de gevangenis zit en op wien men een brief van hem heeft gevonden, om daarmee te 
betoogen dat er geen enkele grond bestaat om hem te verdenken. 

Professoris Maresij humilIima Remonstrantia ad Nobilisssimos et 
Potentes Dominos Consules et Senatores Reip. Groninganae. 

Nobilissimi et Potentes Dominj. 
Cum jntelligam Epistolium quoddam meum ante triduum scriptum ad 

Udingium in vestris carceribus detentum, occasionem posse dare nonnullis 
aliquid sequius de me suspicandj: non aliud censuj quaerendum meae 
Innocentiae Praesidium, quam in Vestra Justitia: Haec enim perspicacissimis 
suis oculis illam facilé agnoscet, ex sola factj narratione. Plus quam 
biennium exactum est, quantum mihj suggerit memoria, ex quo nihil de illo 
vel ab illo, directe ant jndirecte quicquam fando acceperam , eumque putabam 
Steinfurtj haerere, ubj antea jntellexeram quod valde modeste et religiose 
se gereret, honorifice logueretur de suo Magistratu et suum exilium pa tien
tissime ferret. Sed contigit ante octo vel decem dies, ut ad me veniret Velingij 
neptis, quam credo adhuc jnnuptam esse, cum duabus perdicibus quas 
mihi offerebat, nomine cujusdam D . Timmen vel Dimen quaestoris 
Assenensis, hominis caeteroquin mihj ignotj, una commendantis suum 
nepotem cognominem, Theologiae studiosum, sub me propediem dis
putaturum, prout ejus Disputatio nunc apud Collenum excuditur 
Adjecit puella salutationes ipsius Udingij , qui apud eundem Timmen in 
Drentia diverteret cum consensu et vrygeleyt , ut Joquebatur Dominj Satrapae 
Drentinj. Dimisi puellam gratias agendo D. Quaestorj de suis perdicibus, et 
resalutando Udingium. Haec cum transacta essent de simplicj et plano, 
jnopinato ad me venit ante triduum Udingij uxor, quam primo obtutu non 
agnoscebam, quae tota in Jachrymas effusa, narrabat hostem jam per 
Staphortium in Drentiam jrrupisse: suum affinem quaestorem res suas in 
Urbem hanc deduxisse et se quoque pretiosiorem suam suppelectilem, una 
huc attulisse; Maritum vero suum ad jncitas redactum, et nescium quo se 
verteret, versarj in praesentj pericuJo, ilIius morbj et furoris ex quo antea 
laboraverat: sibj decretum esse adire Nobiliss. et Amplissimum Dom. Con
sulem Tiaerda , Curiae Vestrae Praesidem / (s)uppJicem offerre pro suo 
marito, qui ut ajebat ipsa cauturus esset omni modo, se domj suae haesurum. 
nee acturum cum ullo ex civibus. nee pedem elaturum extra limen nisi ad 
proximum Templum adiret diebus sacris cultuj divino vacaturus. Tune ego ex 
officio Christiano et Theologico probavj suum consilium de libello supplicj 
offerendo: non offenrdere enim gui supplicat, et casum talem mihj viderj. qui 
forte posset clementiam et Misericordiam Procerum commovere ut hominj 
misero. civj quo dam suo, inter fumum et ignem, sacrum et saxum constituto, 
succurrere vellent, et eum faucibus hostium eripere; et ne ipse ad ilIas 
desperationis lineas deveniret, ex quibus mee ministerio Deus ilIum olim 
eripuerat, adjecj hoc ipsum Epistolium, quo voluj significare non fore penitus 
jnopinatam Proceribus suam supplicationem ut pote cum jam constaret, etiam 
per me, ipsum in vicina Drentia versarj: cav·eret ne urbem subiret ante 
oblatum suum libellum supplicem et potius se versus Frisiam aut Hollandiam 
converteret ubj securius in hac temp es ta te publica deliteseere posset. Si homo 
ilIe communicavit consilia cum hoste; si animo proditorio accessit ad urbis 
portas et voluit jngredj si arte Sinonia egit per suam conjugem, nae dignus est 



568 B IJ LAG E 111 

quolibet supplicio. Sed quominus talia possem susplcarj faciebant praeter 
uxoris lachrijmas, et quod jam octiduo ante hostis ingressum in Drentiam, 
audivissem eum ibj tuto versarj; et quod res suas preciosiores diceretur huc 
jmmisisse, ne praedae essent hostj . Me vero cum ipso aut per ipsum cum hoste 
communicasse, non putem quemquam ita sensu communj destitutum, ut queat id 
vel febricitans, somniare, cum nulla sit communio lucis cum tenebris, vel 
Christum cum Beliale. Mea vita, mea scripta, mej canj , satis pro me loquuntur. 
Immo quam jmprobem et detester consilia Schuyllemburgij , qui dicitur esse 
proditor suae Patriae, desertor suae religionis, jncentor hujus bellj ; novit qui 
omnia novit. Ut sancte protestor coram Deo, me ex quo hinc aufugit, nullas 
unquam literas vel ad ipsum dedisse, vel ab ipso accepisse. Et quam bene 
precer Reip vestrae et illius regiminj , quam etiam paratus sim in hoc meo senio, 
currente jam sexagesima septimo vitae meae anno, vitam et sanguinem pro illa 
profundere, nec eos latet qui me propius norunt. Quapropter enixe rogo 
Nobilissimas et Potentes Vestras Dominationes . ut quicquid circa Velingium 
a me factum est, charitatj et simplicitatj Christianae velint jmputare, ut me 
subijcio, hoc dato Chirographo, aeternae etiam maledictionj , si quid do Ij aut 

271. fraudis in eo unquam cogitavj. Deus Optimus Maximus / 
Vos vestramque Rempublicam, sospitet et tueatur adversus jmpias ( ...... ) 

hostium, ut sum et maneo sincerissimo affectu, 

6/16 Octobris, 
ex meo M usaeo, 

1665. 

Vester obsequiosissimus et devotissimus diens 
SAMUEL MARESlUS. 

(Rijksarch., Gron. - Stukken, nr. 52, fol. 270, 271) . 

135 - Maresius aan den curator Julsinga 
7 Nov. 1668. - In verband met de bespreking welke hij den vorigen dag met Julsinga 

heeft gehouden, zendt MBresius aan dezen de disputatie ,De SBbbatho" toe, welke hij de 
volgende week hoopt te houden. 

396. Nobilissime et Amplissime Domine, Consul Consultissime, Curator Accu-
ratissime Fautor Faventissime; 

Quia dum ruminor colloquium quod mihi herj intercessit cum Nobilissima 
Amplitudine Vestra, videor mihj jntelexisse ipsam desiderare penitiorem 
explicationem novarum opinionum hic serpentium, de quibus voluerat me 
audire, censuj provisionaliter hanc Disputationem, proximä septimanä Deo 
dante habendam juxta facultatem jam respondentj futuro concessam à Magni
fico Domino Rectore, ej rej posse jnservire: Quamvis enim in Dissentientem 
personaliter scripta non sit, nullaque ejus ibj fiat mentio nihil tamen ibj 
improbatur, et Pelagianismj ac Socinianismj convincitur, quod ipsius non 
sit; Sunt et alia non minoris momentj , de quibus suo loco et tempore, si 
operae pretium fuerit. Interea Nobilissimam Vestram Amplitudinem Provi
dentiae et Gratiae Divinae animitus commendo, maneoque 

28 Octob. 1668. 

V. N. A. 
Devotissimus et Addictissimus, atque ad 

omnia obsequia paratissimus 
SAMUEL MARESlUS. 

(RijksBrch. , Groningen - Stukken, nr. 52, fol. 396, 397) . 
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136 - Mar e s i u s a a n d e V é n é r a b I et C 0 m p a 9 n i e 
van Genève 

569 

28 Oct. 1669. - Maresius richt zich tot de Vén. Comp. om te pleiten tegen de nieuwig
heden welke zich te Genève openbaren. 

Messieurs et tres honorés freres. 
1. Comme i'ay l'honneur d'avoir ietté a Geneve Ie fondement de mes estudes 

et d 'y avoir esté instruit aux pieds de trois graves Gamaliel Mrs Deodati , 
Tronchen, et Turretin, trois des plus grands et des plus illustres hommes que 
Ie siecle precedent ait donné au Nostre, aussi ay ie tousiours considerê vostre 
Eglise, comme la metropole de Nostre Ste Reformation en la doctrine que 
Dieu y a si longtemps conservé, en sa benediction comme apres I'Escriwre 
la seconde balance du Sanctuaire, à laquelle Ie doive peser ce qui s enseigne 
en nos Eglises pour discerner ce qui est de poids, et de mise d 'avec ce qui 
est trop leger, et defectueux; C'est aussi ce qui m'a tousiours obligé en 
l'exercice de la Profession Theologique en laquelle ie sers. Il y a tantost 
une ( ... . ) déviter toutes sortes de nouveauté à vostre exempte sans me 
despartir de la traditive ancienne, et de la foy une foi.s baillée aux Sts. 
Et bien que cette resolution m'ait engagé a diverses contestations mesme 
avec des personnes deminente erudition parmi les nostres , à qui i ay deu m op
poser pour contredire leurs nouveautés selon que ie .gors fraichement cl une tem
peste de cette nature avec mon collegue. gui pour en avoir avances d assés 
clangereuses à l'ombre d'un grand support à esté pourtant finalement obligé 
d 'en promettre un .gilence perpetueL Ie ne men suis pourtant point repenti , 
et ay mesme reconnu que mes soings et mon travail en cela avoyent estè 
agreables et en edification aux Eglises de Dieu. Aussi estce Messieurs et 
tres honorés freres ce qui me fait prendre la liberté de vous convier et 
coniurer au nom de Nostre S . Iesus de continuer en vostre ancienne pratigue, 
et d' empescher que les Nouvelles doctrines qui ont troublé les Eglises de 
France, et un peu plus grossierement auparavant celles de ce pays ne se 
provignent point chez vous , d autant plus que I exemple en seroit contagieux, 
et que plus eminent quest Ie degré que VOllS tenes entre les Eglises Reformées , 
plus perilleuse aussi en seroit la conseguence, qui se tireroit de I' alteration 
arrivée dans la vostre. Que ie ne die que ces opinions de la grace et de la 
redemption universelle, et de la non imputation du premier peché avec leurs 
suites ( .... ) perdre la grace de la nouveauté apres avoir esté renvoyés 
au billon par des synodes natjonnaux au dernier desquels presidoit mesmes 
celuy qui en avoit esté un des principaux arboutans, unaniment reie:ttée 
par vous pieux scavans et tres orthodox es voisins et universellement condam
nées par toutes les Eglises, et Academies de ces Provinces Unies , qui ne les 
ont envisagees que comme une reiection de I armenianisme, qui ne balloit 
qu'a decrediter les resolutions du Synode de Dordrecht quon peut dire 
l'oecumenique des Eglises Reformées, et à donner des grandes esperances 
aux remonstrances que bientost nous recevions tous leur dogmes. Et si les 
plus ingenus des Lutheriens .out bafoué cette nouvelle methode, comme ne 
pouvant nullement servir à la reunion, à laquelle on ra si fort consacrée; 
Allssi les arminiens ne luy donnoyent leurs applalldissements , sinon parce 
quils pensoyent qll elles ouvroyent Ie guichet à lellrs erreurs, et à ceux de leurs 

2. bons / amis, des sectateurs de Socin, Et tous nos adversaires l'ont tiré à 
leur avantage, et en ont voulll profiter à nos depends. J'adiouste Messieurs 
et tres honorés freres, que les grands exemples en matiere d innova'tion ne 
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s'arrestent point ou ils commencent, que les verités sont tellement en la Theolo
gie qu' on n 'en peut choquer rune sans esbransler plusieurs autres, que les 
dissentiments produisent des subdivisions, et les schismes, Et que Geneve 
apres avoir esté l'obiect particulier de la haine des Remonstrans, et des 
Iesuites es questions de la predestination et de la grace, s attireroit par tout 
une sensible reproche si elle proferoit Maintenant les Theses d'Episcopius 
et de Molina un peu desguisées à celle non seulement des Iansenistes, en la 
Communion de Rome, qui avoyent commencé d'y relever l'estendard de la 
verité, Mais en general de tous les reformés, avant que de commencer à 
Saumur apres les inutiles tentations de Breme, qui en fut bien tost desgoutée 
de raffiner la Theologie en ce subiect, et en quelques autres, I'advoue qu'en 
ce tem ps, et surtout en ce pays chascun se donne la licence de vouloir 
debiter quelque chose de nouveau, ce qui me tire souvent du beurre des 
larmes de sang apprehendant que cette varieté d opinions, cette esloignement 
de bonnes et ancien nes maximes et cette confusion de langue mieux seante 
a Babel qu à Sion ne presagisse nostre ruine. Mais c est pour cela mesme 
Mrs et tres honorés freres , que ie vous supplie par les entrailles de la 
misericorde de Dieu, de prevenir semblable mal. et de rester unanimes en la 
traditive commune, et aux sentiments de vos anciens heros, aHn d'eclairer 
aux au tres par vostre exemple à I edification publique; vous Ie pouves d autant 
plus facilement que vous estes un corps bien lié. et que de tout tem ps la 
reigle de I Apostre s est pratiquée parmi vous, que les Esprits des prophetes, 
sont sujets aux prophetes, vous pardonnerés comme i'espere à l'exces de ma 
liberté s 'il y en a en ce discours et Ie clonnerés tant à mon grand aage, qu'a 
I afection que i'ay pour vostre Ierusalem, et pour sa paix . La crainte que i'ay 
de voir naistre de la dissonance parmy vous, fait en moy Ie mesme effect 
qu 'au fils muet de Croesus au peril de son pere, et la langue se tourne 
insensiblement vers la dent qui fait mal. Veuille de Dieu de paix et de verité 
serrer vos coeurs par Ie sacré Iien de la verité et de la chal"ité à la plus 
grande gloire de son nom, C'est à la parole de sa grace que ie vous 
recommande, ~t moy a vos saintes prieres en qualité de 
Messieurs et tres honorés freres 

A Groningue ce 18/28 8. bre 1669. 

Vostre tres humbIe tres obeissant 
et tres affectionné serviteur et frere 

au seigneur 
DES MARETS. 

(Uniu .bibl .. Amsterdam - Copie; A 25. 88) 

137 - Mar e s i u s a a n Joh. Zw i n ge r 

7 Dec. 1669. - Maresius uerblijdt zich dat de Zwitsersche kerken beurijd zijn uan het 
Cartesianisme. waartegen hij thans, na zijn uerzoening met Voetius, tezamen met dezen 
strijdt. Coccejus is gestoruen, maar deze was wegens zijn onbegrijpelijkheid minder geuaarlijk. 
Maresius' geschil met Alting is door het ingrijpen uan den wereldlijken arm beëindigd; 
anders zou het uoor Alting slechter z ijn afgeloopen. Zijn " Audi alteram partem" hoopt hij 
aan Zwinger te zenden. In Nederland zijn geen uoorstanders uan het uniuersalisme; maar 
de nieuwe philosophie baant den weg er uoor. Maresius heeft het hem toegezonden tractaat. 

88) De aanteekening, welke op deze copie, met andere hand, voorkomt, heb ik over
genomen bouen. blz. 327, noot 165. 
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waarin de Drieëenheid Gods werd ontkend, weerlegd in een disputatie. Leiden is door een 
besmettelijke ziekte zeer geteisterd. Te Groningen vreest men een inval der Munsterschen. 

Reverende, Clarissime, Celeberrime, Domine Frater in Christo perpetuum 
observande. 

Fuit mihi perjucundum vos scire liberatos ab 00 lue, quä libuit Deo vos 
jnvisere. De Cartesianismo extirpato apud vos, est quod gratulemur vestris 
Ecclesijs ; Illa pestis nostras depascitur, dum Theologj, volunt ad istius 
Philosophiae modulum sua Theologemata componere. Spero jam foeliciter 
confectä reconciliatione meä cum D. Voetio, nos conjunctim senilia pectora 
grassantibus novitatibus opposituI'Os. Obijt D. Coccejus qui erat liberalis 
pronius con (dux?) novitatum; sed in eo minus noxius, quod vix intelligj 
posset. Meum hic dissidium cum D. Altingio est sopitum authoritate publicä, 
postquam recepit se mansurum deinceps intra formularum nostrarum com~ 
munium lineas, et suas opiniones omnes speciales sibj servaturum et de illis 
publicé et privatim taciturum; relictä mihj integrä omnj solitä libertate. Nisi 
nixus fuisset brachio saecularj, et potenHbus amicis in Rep. durius cum ipso 
forte actum fuisset. Dum voluit ad famam grassarj per nova dogmata omnj 
bonä famä excidit: ut nunc neque domj neque foris ullo sit loco. Postquam 
vidj ipsius Apologiam typis expressam, mea quoque fecj juris publicj , ex 
quibus videbis quae fuerit origo et series istius Litis; omnia enim mittam 
T . R.ae proximis nundinis , si Deus eousque vitam mihj largiatur. De 
composito negotio Genevensi, est quod gratias agamus Deo. Universalismus 
nullos in nostro Belgio patronos habet, nisi in quantum per Philosophiam 
novam via panditur nova ad Pelagianismum. 

Dissertationem quam misistj de non credita Trinitate etc. refutavj jam 
publicé, et primo quoque die refutationem illius occasione alicujus disputa~ 
tionis , faciam publicj juris. Nihil eä a longo tempore vidj insulsius, aut quod 
minus solidum deceat Theologum. Non possim dicere quantum terroris 
jncusserit nostris Cartesianis, qui se {ilios lucis audent vodtare, fortissimae 
Vestrae gentis decretum saluberrimum. Morbus Endemicus et specialis illj 
unj urbj, Leydam mire affligit, pluribus Pastoribus et professoribus sublatis, 
adeo ut Academia clausa sit; Nostra vero admodum floret; Verum metuimus 
nobis a malo vicino Episcopo Monasteriensi, a quo prima tempestas belli 
jmminentis videtur expectanda. Admodum Reverendos et Celeberrimos Do~ 
minos Theologiae Professores tuos symmystas, officiosissime saluto , 

Tibique et ipsis maneo in aevum 
Devotissimus ad omnia obsequia 

SAMUEL MARESlUS. 
Groningae 27 Novemb.f7 Dec. 1669. 

(Univ.bibl. , Basel - Fr. Gr. II 20, nr. 116). 

138 Mar e s i u s a a n Joh a n nes Z win 9 e r 

25 Maart 1670. - Maresius zendt, door middel van Hemmanus, aan Zwinger eenige 
zijner geschriften toe. Alting blijft de oude. Het is een strenge winter geweest, zoodat hij 
niet zoo vlug heeft kunnen werken. Omdat hij zijn hand bezeerd heeft. kan hij niet veel 
schrijven. Gelukkig is te Genève alles rustig. 

Reverende et Doctissime ae Clarissime Celeberrimeque Domine, frater et 
fautor plurimum observande. 

Mitto hac commodä occasione R. D . Hemmänj . sinon fasciculum rerum 
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expetendarum, saltem fascem promissum rerum jnter me et meum coIIegam 
transactarum. Is antiquum obtinet, et prout non stat silentio quod promisit, 
sic sua neque dissimulare, neque defendere potest: Dignus fuisset professione, 
si nunquam meä operä ad eam promotus fuisset : Habeo sub praelo tractatum 
de abusu philosophiae Cartesianae in Theologicis, in quo grandia mysteria 
jniquitatis detego. Altera pars refutationis scriptj quod miseras excuditur; 
saltem hic vides me stetisse promissis, etsi prolixa hyems et supra modum 
jn acerba causa fuerit , quod minus potuerim festinare . Manus minus firma ex 
contusione per lapsum cui successit Erysipelas, non permittit ut plura scribam: 
et de rebus nostris et Belgij, horum lator fusius vos edocebit. Genevae Dej 
beneficio omnia pacata. Reverendos et Celeberrimos tu os CoIIegas, officio
sissime saluto, et maneo veterem in ritum 

T. R. D. 
Addictissimus et ad omnia obsequia devotissimus 

SAMUEL MARESlUS. 
Groningae 15/25 Martij 1670. 

Postquam haec scripseram edita fuit altera pars disputat. de Trinitate 
sub V . T . quam unà subjunxi, cum meo opusculo de Cartesianismo, quod 
vobis non ingratum futurum plané confido. 

(Univ.bibl., Basc/ - Fr. Gr. 1I 20, nr. 117). 

139 - Mar es i u s a a n Joh. Zw i n 9 e r 

12 Maart 1671. - Maresius dankt Zwingel' voor de toezending van eenige disputaties 
over de zonde. Z elf zendt hij dezen zijn "D e abusu philosophiae Carfesianae". D e nieuwig
heden nemen in Nederland hand over hand toe. Maresius is bezig met de bestrijding van 
Wittiehius' " Theologia pacifiea n

• Alting heeft beloofd te zwijgen; aan Maresius is niet.s 
dergelijks opgelegd. Men vreest in Nederland een oorlog; den vorigen dag werd een 
boetedag gehouden. 

Groningae 2/12 Martij 1671. 

Reverende et Clarissime Vir, Domine frater et fautor in Christo honorande. 
Gratias habeo maximas, pro eruditis tuis et accuratis Disputationibus de 

peccato. In avtlJw{}ov sed aerea pro aureis , mea Anti Cartesiana submitto. 
Ita novaturiunt hîc ingenia, ut nisi adsit Deus ana ftlJXayijç, brevj omnis 
Orthodoxia apud nos extinguitur. Post personatum Andlonem prodijt sub 
titulo Theologiae Pacificae, ipsius Wittichij opus contra me. Sum nunc in 
illo deartuando. Audent istj homines neg are, quicquam in He1vetia vestra 
contra hanc novam Philosophiam statutum fuisse. Meus Collega promisit 
Proceribus se de suis Paradoxis taciturum. Mihj nihil pla né impositum. Sed 
manet àa;rwv~oç, quia quos laesimus odimus. Tota haec Resp . est in motu 
ex metu BeIIj . Herj jeiunium solemne fuit celebratum. Arma Gallica terrorem 
circumferunt undique. Verum Dominus providebit, Venerandos tuos in 
Facultate Collegas officiosissime saluto. In Vestris Helveticis Scholis et 
Ecclesijs, firmissimum spero fore propugnaculum Veritatis contra tot Nova
tiones, quas nostratia Belgica jngenia procudunt in dies . Deus Opt. Max. 
vestris sanctis et pijs Laboribus affatim benedicat, vale. 

Tuus omnj studio cultu et obsequio, 
SAMUEL MARESlUS. 

(Univ. bibl., Basel - Fr. Gr. II 20, nr. 118) . 
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140 - 0 e Lei d s c h eCu rat 0 ren a a nMa r e s i u s 

14 Maart 1673. - De Curatoren beroepen Maresius als professor te Leiden. Zij weten 
dat het hem moeilijk zal vallen van Groningen te scheiden. Als hij echter naar Leiden 
overkomt, zal hij zijn zoons dicht in de nabijheid hebben. De Prins van Oranje heeft een 
goede getuigenis omtrent hem gegeven. Maresius zal hetzelfde tractement ontvangen als 
Heidanus; en bovendien de gewone privileges genieten . 

(Univ.bibl., Leiden - Copie: Arch. Curat., nr. 26: Resol., 14 Maart 1673). 

141 - Maresius aan de Leidsche Curatoren 
23 April 1673. - Maresius bericht aan de Curatoren dat hij de op hem uitgebrachte 

roeping aanvaardt, en dat hij, na zijn herstel, hoopt te komen. 

Illustres, Nobilissimi, et Amplissimi Domini. 
Quä par fuit observantiä accepi suo tempore Literas Vestras Humanis

simas, quibus freti quoque judicio Serenissimj Principis, me ad Professionem 
Theologicam in Academia Vestra jnvitatis: Sed cum illae me deprehenderint 
satis graviter decumbentem ex morbo scorbutico, quem vel gen uit. vel 
aperuit violentus qui praecesserat rheumatismus (quo unico morbo libuit Deo 
me exercere post annos triginta valetudinis athleticae hic transactos) et 
nescirem qu is in hac mea senecta ejus f.oret exitus, debuj ad tempus respon
sum protelare. Quamprimum autem D ej beneficio coepj revalescere , serio 
cum ipso per meas preces, et cum meis amicis de eo deliberavj : Et quamvis 
muita me argumenta, quae etiam, Illustres , Nobilissimj , et Amplissimj 
Dominj , in Vestris Literis Vocatorijs moventur, potu issent hic <letinere, 
post tot annorum stipendia, nec sine jnsignj fructu et aedificatione, quod 
praefisciné dixerim. attamen Vestris rationibus in contrarium praepollentibus, 
et quod speretur meum transitum ad Vos, non tam Vestri AthenaeJ 
ornamento cessurum, cuj parum possem conferre post tot Insignium Virorum 
Lumina, quibus ab aevo fuit collustratum. quam bono et tranquillitatj , 
Ecclesiae Vestram honorificam vocationem decrevj, cum Deo, admittere, 
ej obsequuturus, ubj legitimam dimissionem à meis hic superioribus fuero 
consequutus; ad quam etiam ex officio peten dam propediem et quantum 
per vires mag is confirmatas licebit. sum me accincturus. Veriam autem. 
Illustres, Nobilissimj, et Amplissimj Dominj , animo sectandj pacem et 
veritatem, et cum Reverendis ac Clarissimi,s meis Collegis ad utriusque 
conservationem sincere cooperandj . / 

Benedicat Dominus Messis ex alto huic Vestrae Vocationj , Academiam 
et Ecclesiam benignissime conservet, et mihi subministret amplam segetem 
proball'dj , quam veré et cordaté velim semper haberj et agnoscj. 

Illustres, Nobilissimj, et Amplissimj Dominj 

Groningae 13 Aprilis, 1673. 

(Univ.bibl., Leiden - B. P. L. 885) . 

Humillimus Vester Cliens et ad omnia 
obsequia devotissimus et addictissimus 

SAMUEL MARESlUS . 
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BRIEVEN MET BETREKKING TOT MARESlUS. 

I - L u d 0 v i c u sen B rel i u s a a n R i vet 89) 

Am plissime vir, Domine suspiciende. 
Perscripturn est ad nos à viris fide dignis, rumorem hactenus Hagae 

Comitis publicitus fuisse sparsum de Ministrorum Ecclesiae nostrae Tra
jectinae dissensione, hunc rumorem etiam aures A. V. percussisse cum 
certo nobis persuadeamus, visum fuit nobis hoc epistolio A. V. ea de re 
breviter informare. Tres sUJmus numero pastores Ecclesiae Belgicae pacem, 
amicitiam, concol'diam mutuam hactenus per Dei gratiam non sine Ecclesiae 
nostrae incremento sartam tectam conservavimus, Rever. Dominis fratribus 
Ecclesiae Gallicae ministris dextram fraternitatis porreximus, amice coha
bitavimus, horum opera in perficiendo opere Domini usi sumus, consilia 
sumus amplexi . Verum sicuti plerumque fieri assolet ut in Ecclesijs novitys 
recensque plantatis saepe numero etiam prudentes Christi operarij 1mpingant, 
nullusque quamvis graviter et sedule officio suo functus videatur, sit ex 
omni parte perfectus , ita nos tra quoque Ecclesia illiam imperfectionem 
experta est. Annus enim nondum est absolutus, ex quo Rever et Clariss: 
DO. Samuel de Marees symmista nobis tam charus, quam venerandus in 
classicali pastorum Gallicanarum vicinarum Ecclesiarum conventu (optima 
quis non dicat intentione!) proposuit salutandum esse literis Amplissimum 
Camerarium Legatum Suedicum, ut opera et consilio suo miles Suedicus 
in ducatum Leodiensem pertractus ,libertatem re1igionis 'armata manu 
impetraret, quod consilium nulla interposita mora in actum productum est: 
quantam , quaesumus Te Ampl : Vir persecutionem sanguinisque profusio
nem incolis Leodiensibus de religione suspectis excitasset hoc consilium, si 
in plateas publicas evolasset? quantum periculum nobis ministris apud 
eosdem Leodienses accersivisset? quantam curam ac sollicitudinem apud 
potentissimos DD. Ordines Gener: IIIustrissimumque Uraniae principem 
peperisset? sed nos omni nostro conatu, studio , cura, diligentia vigilancia 
effecimus, ut in herba fueri:t suffucatum, tenuesque evanuerit in auras. 
Haec dum vix sepulta essent, en ecce, prodit diploma ilJud publicum contra 
principem Leodiensem, quod, quantum incommodaverit nostris tenerioribus 
Ecclesys, quantum adversariorum nostrorum dentes et publice et privatim in 
nos exacuerit, quantas turbas in nostra civitate quantas suspiciones erga 
innocentes excitarit, haut satis scripto possumusexplicare, in foro publico 
a duobus J esuitis (qui hactenus vix ausi sunt nos salutare ) nobis est 
objectum, nos nostram religionem mendacys falsificationibus cum alia funda
menta , aly docendi modi nos deficiant, propagare. Ferunt, multos cives 
Leodienses nostrae Religioni addictos ad papatum deflexisse, audientes 
tale diploma à ministris reformatis fuisse confectum. Calentibus et micantibus 
his adhuc turbarum scintilJis, novam adversae fortunae aleam experiri 
cogimur. Dominus Jacobus La Greve ante menses plus minus octodecim 
à D . ,de Marees ad Ecclesiae Trajectino Dalemicae ministerium fuit vocatus, 
à DD. Ordinibus Gen : approbatus , in Ecclesia Trajectina auditus, tertia 
vice publicè proclamatus , ab eadem Ecclesia pro secundo ministro suscep-

89) Deze brief is niet gedateerd; hij moet omstreeks Aug . 1634 geschreven zijn. 
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tus. confirmatus, utrique Ecclesiae hactenus inserv}vit. Dalemium autem 
ab hoste occupatum, itinerque sibi interclusum, exiguamque restitutionis 
spem reliquam animadvertens, consulto D. de Marees, supplicue ab IIlust: 
DD ol'dinibus omnimodam Jiberationem ab excursione iIla, stipendiumque 
ordinarium expetivH. IIIustris: DD mdines antequam deliberarent. consis~ 
torium GaIlicum literis prius salutare ejusdemque infmmationem expiscarj 
voluêre. Sed quid fit? cum consistoriorum sit judican~ an minister idoneus 
sit nec ne, D. de Marees ex consuetudine Ecclesiarum Belgo GaIlicarum 
(uti ipse dicebat) senioribus suis suasit et tandem persuasit, ut domatim 
discurrerent ex membrisque Ecclesiae expeterent Velintne contestari (utimur 
ipsorum verbis) D . La Greve habendis concionibus matutinis Dominicalibus 
non esse idoneum, quae quaestio IIIust: nostro Gubernatori vobis jam 
praesenti per aulae magistrum ecclesiae seniorem proposita fuit. Quantae 
iterum ex ilIo procedendi more turbae fuerint exortae, nemo hÎc est, cui 
non sit cognitum. Accedunt nos infirmiora Ecclesiae membra Ia Greve 
ministrum sibi expostulantes, alius hoc alius aliud clamat, sunt qui dicunt 
se templa papistica frequentaturos , ubi la Greve matutinis horis videant in 
suggestu. sunt qui D . de Marees audire deinceps recusant, imo ipsus Illustris: 
Dux Bullioneus indignitate rei motus, per nobiliss: Goltsterinium nobis 
significat. se ab hoc instituto abhorrere, la Greve esse virum bonum. qui 
licet non sit instructus ex traordinarys dicendi donis, ita tamen concionari 
ut sua ExcelI: cum ipso possit acq1..\Jiescere. Hanc insolitam et hactenus 
inauditam procedendi rationem cum Ecclesiae nostrae Belgicae prejudicium 
quoque eminus minitarj conspiceremus (miros enim hîc habemus auditores , 
qui odio flagrantes ,in quempiam ex nob is pastoribus exemplum hoc facile 
arripere possunt) graviter höc D . de Marees exprobavimus, seditionem et 
turbas exci tasse perhibemus, ad iIlas nos negocium delaturos pronunciamus, 
quos penes est, tales cohibere insolentias. 

Sentiens igitur D . Maresius se culpa non vacare, ab IIIust: D. Duce 
Buliionem petyt. velit nobiscum agere. ut totum ~lIud negocium sepeliretur. 
Id quod nulla opera à nobis est impetratum, neque hactenus uIla quaestio 
fuit nota . neque movebitur deinceps, ubi D. Maresius intra limites sese 
continuerit, majoremque prudentiam in ministerio suo adhibuerit. Haec 
amice A . V. communicare voluimus, ut plenius ac planius de omnibus quae 
hic peracta sunt ipsi innotescerent. Deus T . A . diu incolumem conservet. 
Trajecti ad Mosam. 

A. V . 
observantissimi pastores Ecclesiae Belgicae 
PHILIPPUS LUDOVICUS P . 
JOHANNES BRELIUS ECCLESIASTES. 

Op het adres staat: Par amis. 
(Univ.bibl. , Leiden - B. P. L. 282, fol. 139 s.s.). 

2 - Delecherpiere aan David de Willem 
Obervandissime vir, et Dignissime Compaterque. 
Utinam omnes aeque ex animo condolerent Ecclesiae Christi, quam non 

solum lupi extrinsecus dilaniant, sed quam videmus ducis gregis instai' 
Arietum. se quasi cornibus invicem impetere. nescio utrum veritatis tuendae 
causa magis, an gloriolae: Clarissimorum virorum Voetii et Maresii scripta 
pro et contra Mariadelphos, optarim densisStimis pressa fuisse tenebris. 
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convitiis uterque crepat, neuter est obtusae naris, sed uterque sibi suffenus 
est, cum bona venia dictum sit, suus cuique crepitus bene olet, pessime 
omnibus. Utinam authoritate supremä Ordinum, sub poena arbitraria prohi~ 
beantur eiusmodi Iibelli, dicteriis famosis referti; bilem mihi, et omnibus 
bonis movent: eheu! nonne dissidiorum hactenus satis, eheu quanta movent 
funera nostrae Religioni; exulat a nobis charitas, quisque quod suum est 
quaerit, non quae sunt Christi. Rogas Dignissime Compater, immo facile 
impetraturus esses a me ut opellam meam qualemcunque non denegem 
componendae liti quae inter venerandum synedrium Sylvaeducense et 
affinem vestrum Dominum Zuerium est immerito exorta, sed antequam 
voceris ad consilium ne accesseris, inquit ille, neque etiam ad conciliationem, 
nisi ex consensu partium quarurn neutra me a'dvocat, tametsi ex epistola 
D. Maresii utrumque constet, non utrobique ingratam futuram ibi locorum 
praesentiam meam, hactenus non sufficit tempus isti negotio ante Synodum 
nobis est post octiduum celebranda Delfis sacra synaxis, cui succedit paulo~ 
post synodus nostra. Praeterea ad me heri scripsit D. Zuerius se vocatum 
a D. D . Ordinibus eorum negotiorum gratia, quorum cu ram gerit, neque 
dubius sum, quin fortassis ante Pascha Hagam se recipiat, quod si me inter 
currendum salutaverit, per me non stabit, quin implor,ata ope communium 
amicorum, tota lis , si fderi possit, paucis arbitris componatur: faxit D, O. M. 
cui te, tuam, tuas , tuam tuaque ex animo concredita exopta t Tuus intus 
et in aeternum 
29ma Mart. sive 1111 Kal. Apr. 1643. 

DE LECHERPIERRE. 
(Univ.bibl., Leiden - B. P. L. 293 A) . 

3 - Voetius aan de Deputaten der Geldersche 
Synode 

Reverendi viri, fratres in Christo dilecti, ex vestris intelligo quantopere 
vos officiant infelices iIlae contentiones inter D. Maresium et me aliosque 
exortae. Finem tandem ijs imponendum pie et prudenter judicatis. Idem 
vobiscum judicant, quotquot veritatis et pietatis cura tangit. Quid ego 
pro meä parte et facere et feffe paratus sim, hic non exponam: sed malo 
ex vobis aliisque rerum ecclesiasticarum gnaris discere, quae qualia . quanta 
mihi agenda et ferenda sint, ut pacem redimam. Videtur D. Maresius pro 
suä parte non parum offerre; si secundum paucula ipsius formalia verba 
(quae vesträ ad me scripbioneexhibetis) à reliquo corpore epistolae ad vener. 
synodum Neomagiensem a O. 1646 perscriptae. nec non à libello (cui tit. 
Lingua abortiva etc.) avulsa judicandum sit. Adduci tarnen non possurn, 
ut credam candorem et prudentiam vestram passuram sibi imponi à lacteä 
et mellitä aliquä protestatiunculä quae omnibus viri illius dictis, scriptis, 
factis contraria sit. Si quis modo particulam aliquam eristicorum libellorum 
inspexerit, ilIi sane ignotum esse non potest, quomodo D . Maresius à teme
rariä et infelici Marianae fraternitatis defensione per gravissima judicia 
Academica depulsus , patientiä (an impatientiä?) in furorem versä , ad per
sonales obtrectationes, calumnias, ac crim~nationes deflexerit; quibus famam 
meam apud Antagonistas meos Pontificios, Remonstranto~Socinianos, 
aliosque Sceptico~Libertinos hactenus illaesam indignis modis prostitueret. 
Non vuIg aria dicteria sunt, quae ingerit, solo risu diHlanda, aut unicä 
desputatione abstergenda : sed atrocia crimina perturbatae Reipubl. et 
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ecclesiae, falsi et perjurij, aequivocationum Jesuiticarum, pernitiosarum in 
theologiä haereseorum et innovationum etc.; quae si vera essent, me eccle~ 
siastice et politice infamem, ac consequenter utroque ministerio, et communione 
Christianorum indignum redderint. Injuriam hanc illi condonavi, et Deum 
precor illi condonet: nihilominus restitutionem aliquam exspecto, et jure meo 
postulo. Notum est illud vulgare Canonistarum et Casuistorum ex Augustino 
dictatum: Non remittitur peccatum, nisi restituatur ablatum. Conscientia 
bona mihi quidem sufficit apud Deum: sed fa ma bona mihi (praesertim 
publico ministro et theologo) necessaria est apud homines, et propter 

yo. homines. Quomodo autem eam retinere potero, quamdiu publicis publici 
theologi reformati scriptis tam atrociter violatur, spectantibus et tacentibus 
ecclesiis et Magistratibus? Quod si ego contra non protester, et ubi opus 
apologiam opponam, an non opportune excerpta ' ex furiosis iIlis libellis 
certatim exhibere et objicere poterunt Pontificii, Remonstrantes etc. ad~ 
jiciendo regulam illam juris: Qui tacet consentire videtur; cujus haec glossa, 
quamvis non affirmet. certum tamen est, eum non negare. Consilium 
quaeso excogitate, et date in casu conscientiae, An et quomodo ad haec 
tacere debeam? An saltem absque aliquä retorsione et retaliatione pro inno~ 
centiä meä contra horrenda ipsius mendacia et atrocissimas calumnias 
coram Deo hominibusque protestari non debeam, meque simpliciter aut 
canonice purgare? Si censetis simplicem inficiationem et protestatio~ 
nem, aut canonicam purgationem, accedente testimoniorum publicorum 
autoritate, non esse illicitam; cogitate quid futurum sit famae D . Maresii, 
ubi ego me häc ratione purgavero, ille autem contra nullam probationem 
reposuerit, prae ter nudam suam affirmationem, et aegri animi vertiginosas 
imaginationes. Sed nolo ulterius in tristem hunc labyrinthum excurrere. 
Tantum moneo, videri hic nonnuIIa praesupponi, quae longe aliter se habent, 
inter quae Unum est, Quasi ego solus sim, cui cum D . Maresio expostu
landum sit ; quasique inter alios Rever. collega meus D. de Maets calum~ 
niosis actis Groninganis à D . Maresio fabricatis pariter infamiä notatus non 
esset, atque adeo ille minus de justä restitutione laboraret, quam ego. 
Alterum est, quasi omnes libelli sive anonymi sive nomen autorum praescri~ 
bentes in D . Maresium editi, mei sint, et mihi praestandi. Utriusque falsae 
hypotheseos contrarium apud ampliss. hujus urbis Senatum jam patuit, 
et de eo perscriptum ad Nobiliss. et ampliss. Acad. Groninganae Curatores, 
ut in collatione inter D . Maresium et me coram alicubi ex voto et de 
consilio eorundem D. D. Curatorum propediem instituendä, horum rationem 
habendam scirent. Interim gratias ago vobis pro fraternä vesträ solicitudine, 
et sympathiä, meque et mea, imprimis communem orthodoxae pietatis et 
drca~taç Christianae causam, vobis omnibus et singulis , vosque cum eädem 
Deo opt. max . animitus commendo. Ultrajecti postrid. Eid. Decembr. 

Cl:::> I:::> CXL VI. 
Vestri observantiss. et studiosiss. 

GISBERTUS VOETlUS. 
Adres: Eerw: godtsalige, welgeleerde, seer voor~ 

sienige De dienaeren des goddelijcken woorts 
tegenwoordelijck gedeputeert van die E . 
Geldersehen synodo deses jaers 1646 ge~ 
houden tot Nimwegen . 

Maresius 37 
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Te behandigen aen den eerw. ende ho och
geleerden D. Godeschalcus Aeltius Theol. 
licent. dienaer des Woorts tot Aernhem. 

(RijksBrch. Arnhem - Archieven van de Geldersche Synode, Nr. 70). 

4 - Jac. Alt i n 9 a a n den C u rat 0 r J u I sin 9 h a. 

S . P. Nobilissime et Amplissime D. Consul et Curator, Maecenas et Affinis 
observande. 

Mitto quos ante dies aliquot promiseram Articulos ilIos 40. quos meus 
vicinus consistorio atque hoc mihi obtulit nec non exemplar meae Apologiae: 
ipse alla tu rus fuissem, nisi cavendam putassem importunitatem dum alijs 
negotijs distineris. Interim operae pretium putavi. excerpere quaedam ex 
scripto Maresiano contra Classem Groninganam ante biennium senatui 
Ampliss. oblato. in quibus contra semetipsum sententiam dicit. quam utique 
non debet refugere. dum quod in Classe carpit et damnat. ipsemet admittit. 
Sic itaque ilIe de Classicalibus. 

Decreto suo testati sunt, se cedere esse nes cios, victoriam tanto illustriorem 
sperantes quanto majores obices sibi positos revulserint. si debeatis resorbere 
Vestram Approbationem. Vestram Commissariorum sententiam refigere. 

Is taxat oblique eos malae conscientiae (quod aZienum est a charitate 
Christianá) qui id per suam conscientiam noZit admz'tt.ere. quod alij putant 
sibi bona cum conscientia licitum esse. 

Id potius fuisset Conscientiae. Prudentiae et Charitatis acquiescere hac in 
parte judicio et approbationi. supremi sui Magistratus cui obediendum inquit 
Apostolus propter conscientiam. et censere hac ratione suppZetum fuisse aut 
purgatum. quicqllid mei potuisset in esse nostrae electioni. 

Omnino est praecavendum. ne res in longum trahatur. quo forte spectant 
fabri hujus Decreti et consilij. quo voluerunt vos in suam sententiam cogere. ut 
possint eam deferre ad synodum. quod cum dispendio Vestrae autoritatis et 
majestatis non uno modo conjunctum foret. 

N eque putem quemquam esse Vestrûm qui terreatul'. veL protestatione 
vehementiori Ven. Classis. factá in tentamen Vestrae patientiae. 

Porro inter articulos neglecti ordinis Ecclesiastici 31 fecit. quod Classis 
omnium quae Typis eduntur censuram non exerceat: ad quem notavit. 

Cessat: nee potest Academia CLassis censurae subjici. 
Er-go multo minus subjicienda Censurae Consistorij . Caetera panter 

habent. quae vel ipsius institutum damnant vel officium ipsius definiunt. vel 
quid de minis et ( .... ?) ejus statuendum dictant. Quamquam facile con
jiciam haec in se retorqueri aegerrime laturum: utpote qui leges dare velit 
non accipere. judicare omnes. et a nemine judicari. - Sed an ex ipsius 
arbitrio vivendum sentiendum loquendumve sit. Tuum Tuorumque Collega
rum erit judicare. quibus 111. et Pot. D.D. Ordines judicium detulerunt. 
unde exspecto quod solitae Vestrae piétati. justitiae et aequitati sit con
sentaneum. Deum veneratus ut benedictionem su am in Te Vir Nob et Ampl. 
cumulet. post officia oblata. me Tuo favori commendo. Vale et salve cum 
Conjuge beatissima. 

Dab. 13 Febr. 1669. Nob. Ampl. Tuae observantissimus 
J. ALTING. 

(RijksBrch. . Groningen - Stukken. nr. 52. bI. 491) . 
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STUKKEN UIT MARESlUS ' MAASTRICHTSCHEN TIJD. 90) 

Memorie van 
aan de 

den Franschen kerkeraad 
Sta t e n~G ene r a a I 

Memoire de l'Eglise Reformée de Maestricht pour estre presenté 
a Nosseigneurs les Estats generaux selon Ie commandement de 
leurs Seigneuries porté par leurs lettres du 5 de Janvier 1633 
receuës Ie dernier jour dudict mois. 

1. Pour un Maistre d'Eschole en la langue Francoise qui apprend aux 
enffans a lire et a escrire et qui serva de lecteur et chantre en l"Eglise 
nous avons en ceste ville Me Guillaume Viachoux homme de bi en 
et fort capable de cela qui se contentera de cent florins par an. se 
chargeant mesmes de louverture fermeture et garde du tempIe. 

2. Et parce que Nosseigneurs nous parlent cl 'un Maistre d 'Eschole qUI 
peut jnstruire les enffans en langues Francoise et Latine. et servir 
conjoinctement a I Eglise de chantre et de Lecteur, sur la difficulté de 
rencontrer un homme qui capable de tout celacy voulut assujettir et 
La necessité de lErection d un College, en ceste ville qui serve de 
seminaire a I Eglise nous avons trouvé expedient de representer a 
Leurs seigneuries et I utilité et la facilité de cest affaire sans que 
I Estat se charge pour cela d'une nouvelle despense. L Utilité en est 
toute evidente non seulement pour ceste v iIIe , et Ie Duché de Lim~ 
bourg mais aussi pour Les pays de Juliers et de Liege qui y envoieront 
leurs enffans en bon nombre, de sorte que I Eschole sera sans doute 
tres ( ...... ) euse. 
Pour la facilité Leurs seigneuries scauront que les Jesuites qui par 
leur premier contract (avec?) la ville navoient stipulé que trois cent 
florins annuellement ont depuis, par l'authorité de la Moterie, les 
artifices ordin (aire? ) s à ceste secte, la timidité et lascheté des 
Magistrats accreu ce revenu de plus de deux mille florins que la ville 
leur donne tous les ans du plus clair de son bien. Item que les mesmes 
ont accroché deux Canonicats de I Eglise de St. Servais qui sont de la 
provision de leurs Seigneuries et quils veulent faire tomber en main 
morte les jncorporant au bien de leur societé, Et partant que Ie ColleHe 
pour ceux de la Religion reformee se fonderoit bien aisement sil plaisoit 
a leurs seigneuries y destiner les dicts deux Canonicats qui leur 
appartienent puisque Ie Chapitre a souffert qu'on les exirpast de son 
Corps ou que du moins il na este receu es oppositions quil en avoit formé 
en Cour de Rome, et de plus ordonner que La juste moietyé de ce 
que ' Iceux Jesuites recoivent de la ville sera assignée a I erection et 
entretenement dudict College, estant fort raisonnable que les deux 
Religions ayants icy leur exercice libre La ville partage entrelles ses 
liberalités pour L jnstitution de la jeunesse, et d autant plus que les 
deniers qui forment les revenus de la ville se tirent aussi bien de 
ceux de la religion reformée que des autres, et qu'autrement ce seroit 

90) Deze stukken zijn, met uitzondering van nr. 5, dat een gedrukt stuk Is, eigen~ 

handig door Maresius geschreven. 



580 BIJLAGE V 

contraindre lesdicts de la religion de contribuer contre leur Conscience 
a la nourriture et entretenement de ces Viperes. Le College pourroit 
s' eriger par Ie commandement de leurs seigneuries en la maison vulgai~ 
rem ent nommée des Arbalestriers qui nest point occupée et qui pour 
cela mesmes se ruïne tous les jours. Pourroit encores se joïndre aux 
revenus dudict College ce que ceux qui font profession de la Religion 
dans tout Ie païs avoient accoustumé de paier de dixiesmes et autres 
charges pour lentretenement des prestres et du service de I Eglise 
Romaine a quoy il ne seroit point juste de les contraindre contre leurs 
consciences, 
Quant aux pleintes que Leurs seigneuries attendent de nous touchant 
les obstacles quon tache dapporter de deca a ladvancement de 
I Evangile, Elles scauront, 

3. Que les membres de nos Eglises passants par les rues et entrants dans 
nos temples sont charges de brocards et d'jnjures par les autres, sans 
que sur les pleintes qui sen font tous les jours les Magistrats se mettent 
en devoir den faire grande justice, Monsieur Ie Gouverneur ayant a 
peine obtenu d'eux quils fissent publier une deffense de sentre jniurier 
nj sentroffenser les uns les autres au fait de la religion. 

4. Que L'entree ne nous est pas bien Libre a la visite de nos malades qui 
ont femme ou mary de religion contraire. Les pres tres persuadants 
aux leurs de nous fermer la porte au nés comme I exemple s'en est 
veu en la personne du S. Ludovicus sans que Ie Magistrat ait daigné 
en relever les pleintes, non qu 'en faire chastiment. 

5 . Que pour empescher La convers ion de plusieurs que ne sont pas 
Loing du Royaume des Cieux et que les seules chaisnes de la crainte 
retienent encores dans la superstition les Pres tres et Moines courent 
secrettement de maison en maison pour les jntimider , et les destourner 
par les menaces d 'un siege prochain et de leur ruine totale par les 
Espagnols au cas quils sadjoignent a nos Eglises, et mesmes apportent 
des personnes qui observent aux portes de nos Temples ceux quj y 
ell'trent et qui en sortent, et qui en tienent note, comme pour en envoier 
Le roolle aux Ennemis et a dessein de s en prevaloir en un autre tem ps, 
auquel ils esperent comme un Papiste a parlé depuis peu la ver leurs 
mains en nostre sang. Les Cures de St. Matthieu et de St. Nicolas 
peuvent nommement estre conveineus de ces notes et registre. 

6. Qu'on veut par (argent) desbaucher et corrompre nos soldats de la 
religion pour les faire aller a la Messe. 

7. Oue les Prestres et Moines tant en publicq qu'en particulier nous 
chargent d'jniures de Gueux, d Heretiques, et de Janines combien que 
nous tachions de les former a la modestie par l' exemple de nos predi~ 
cations, et mesmes Ie prefect des Jesuites, sur ce qune fill e cy devant 
Jesuitesse sestant rangée a la re1igion estoit contrainte pour contenter 
son Père apres avo ir experimenté divers es heures de I aller trouver 
avec luj a este si effronté que de luy dire queUe auroit fait moings de 
mal de demeurer trois ans en un bordeau et de coupper la gorge aux 
enffans quelle y auroit fait que de se ranger avec les Heretiques, et 
de venir ouir des Savetiers et des gueux. Car ainsy ces Messieurs nous 
qualiffient de leur grace. 

8. Qu'en confessions auriculaires ils demandent ordinairement a Leurs 
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gens siLs nont point de frequentation avec Les Gueux, et s 'ils n entrent 
point en leurs Eglises Le Leur deffendant soubs peine de damnation 
eternelIe. 

9. Que les biens des povres sont fort mal administres la table vulgairement 
nommée du St. Esprit ne se dressant que pour les moines et ]esuites, 
et les revenus des Hospitaux estants divertis ailleurs tellement que 
la ville est pleine de povres mendiants et La bourse de nos Diacres 
extraordinairement surchargee sans que nous y voions aucune esperance 
de remede tant que des Magistrats mal affectionnés a la Religion se 
reserviront L authorité de disposer de ladicte tabLe a L'exclusion des 
nostres. 

10. Que ceux de la relig ion sont foulles aux pieds par ce mesme Magistrat 
qui ayant fait depuis peu les Maistres des Mestiers non seulement nen 
a choisy aucun de la religion mais mesmes les a tous pris membres 
de la sodalite des Jesuites et qui pourtant ne manquent pas en ces te 
qualité de faire aux nos tres chacun en son mestier tous Les desplaisirs 
quils peuvent. 

I I. Que ceux de la religion ont toutes les peines du monde pour se loger, 
Ie Magistrat y contribuant par sa connivence et par son exemple 
ayant fait tout ce quil a peu pour empescher q'une personne de la 
religion qui avoit loué une maison appartenante a la table du St. Esprit 
sur laquelle Lescriteau estoit mis ny entrast pour ceste seule consi
deration quelle 's estoit faite de la religion. 

12. Que pour relever lldole qui tomboit devant l'Arche et redoubler la 
superstition les Jesuites font en ce temps des Prieres de quarante 
heures en suitte d 'une Bulle du Pape qui les a ordonnees pour 
Lextirpation des Heretiques. 

13. Que ceux de I Eglise Romaine qui depuis La reddition de la ville 
sestoient contentes de porter leur ldole qu ils appellent L Hostie 
dessous Ie manteau commencent de Ja remettre soubs Ie daiz, et de la 
porter et pour mener avec autant de de solemnité que si La ville estoit 
encores soubs La domination Espagnolle nestant cependant gueres 
raisonnable quils facent sortir I exercice de leur religion de Jeurs 
temples et de leurs Cloistres veu que les ruës sont de droit publicq 
et quiJs ne nous doivent point mettre ces scandaJes devant Jes yeux. 

14. Que nous ne scaurions avoir aucune raison des biens qui appartienent 
a la fondation et [abrique de nostre tempJe de St. HiJaire nj par 
consequent Ie moien d 'y faire les reparations necessaires, Ie Chapitre 
de nostre dame faisant naistre artificiellement des oppositions de la 
part des Ministres du Prince de Liege ou les Ecclesiastiques et autres 
ma laffectionnés trouveront tousjours un asyle de rebellion sil ny est 
pour veu par leurs Seigneuries sur quoy nous les supplions tres humble
ment dordonner que tous les benefices heritages et rentes appartenants 
a St. HiJaire et aux Autels gui y souJoient estre servis HOUS serons 
mis en ma in pour Ja reparation et lentretenement du dict TempIe, sinon 
et a faute de ce gue Jedict Chapitre de Nostre dame qui par la 
CapituJation a fournj pour sa part St. Hilaire et par consequent tout 
ce gui en depend comme celuy de St. Servais a fournj St. Matthieu , 
nous assignera un fonds certain de deux cent Livres de rente, pour 
nous tenir lieu d 'jcelle fabrique et fondation. 
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15. Qu'un des grands obstacles qui se face au progres de la religion provient 
de la sodalité des Jesuites qui est proprement un Estat dans I Estat 
puis quelIe a ses Magistrats au part. et de laquelIe tous les membres 
sobligent avec execration de serment aux superstitions papa les et a la 
haine des reformés. 

16. Que Ie vray moien de peupler la ville qui est deserte en plusieurs 
lieux et de I accroistre d'un grand nombre de Citoyens bien affection~ 
nés seroit que leurs seigneuries ordonnassent que tous ceux de la 
religion qui voudront sy venir habituer y seroient receus bourgeois et 
avec liberté dy exercer leurs Mestiers sans rien paier parce que 
notamment aux nos tres et pour leur tenir Ie pied sur la gorge on fait 
ditficulté de les recevoir qu'a grands frais. et leur tient on pour les 
rebuter toute sorte de ri'gueurs. 

17. Que les Magistrats ont desja proposé de tenir La boucherie fermée 
tout Ie long du Karesme comme il se souloit faire par cy devant sans 
promettre que les nostres puissent achepter de la chair qu'en maisons 
particulieres, ou par consequent elle se vendra aurencherie. 
Fait par charge du Consistoire Ie 4e Fevrier 1633. 

Samuel Des Marets pasteur et professeur 
Cabrilles Jan Dampre 

Herman Bachusius Borgmtre. 
et Ancien de I Eglise 

Simon Franquet. 
Er boven staat (met andere hand) : Exhibitum 10 february 1633. 

(Rijksarch. Den Haag - Arch. Stat.-Gen., nr. 5383: Lias Maastricht 1632, 1633) . 

2 ~ Memorie van den Franschen kerkeraad 

Tres hauts et tres puissants Seigneurs. 
Combien que ce soit chose fort esloignee et de nostre inclination et de 

nostre condition de nous entremettre des affaires seculieres si estce 
qui l'instance reitereé des principiaux marchands de ce lieu qui sont 
aussi les principaux membres de nos Eglises, et Ie zele que nous devons 
avoir pour leur accroissement , et Ie service de vos tres jlIustres 
seigneuries nous a forcé pour ce coup de leur addresser nos tres humbles 
supplications pour la revocation des licentes et nouvelles impositions dont 
on leur a desja souvent parlé Elles peuvent estre asseurées en verité que Ie 
commerce diminue icy - de beau coup à ceste occasion, que les villes voisines 
qui sont neutres se grossissent de nostre debris et que les meilleurs 
marchands se resolvoient de tout quitter sans lasseurance que nous 
leur avons donné que vos tres illustres seigneuries selon leur bonté et 
equité accoustumée pourvoiroient à ces difficultés . Aussi estce chose bien 
dure pour ceux qui ne vivent que du traffic de payer sur mesme marchandise 
double prepost en entrant et en sortant, et que celle qui leur vient de 
Hollande et qui a es te acquitée embas doive prendre icy nouvel acquit, et 
payer les mesmes droicts: et ceux qui conduisent de grandes manufactures 
desesperent de pouvoir garder leurs ouvriers qui trouveront dans Ie voisinage 
plus de ·gain, et les vivres principalement la biere une fois a meilleur prix. 
Vos tres illustres seigneuries ne manquent point de prudence et d'affection 
au soulagement de leurs sujets pour conc;ideré exactement tout cela. Mais 
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ce que nous estimons leur devoir estre plus particulierement representé, 
C 'est que les voisins neutres, ont pris occasion de ces mesmes preposts 
pour aliener de nous les cóurages de leurs peuples, que eest Ie praetexte 
quils se donnent pour sevir avec plus de rigueur et de liberté a lencontre 
de ceux qui font profession de la reHgion reformée et que ces povres gens 
bannis par les placards rigoureux et tyranniques de leurs Magistrats se 
laissent effaroucher par la rigueur des Licentes Et craignent de se retirer 
icy. Que sil plaisoit a vos tres iIIustres seigneuries comme nous ne doutons 
point quel1es feront d 'user de moderation en ce fait, et au lieu d'jmposer de 
nouvelles charges à ce peuple accable d'ailleurs leur mesnager quelque 
soula-gement. La ville dans peu de temps se rendroit beaucoup meilleure, 
et par ce moien on y attireroit Ie plus..... . du pais. Et sur tout la pieté 
y feroit de grands progres quand on vierroit que vos tres jl1ustres seigneuries 
auroient revoqué ces nouvel1es jmpositions en faveur de ceux de la vraye 
religion. Nous scavons bi en que ces pais doivent contribuer aux frais com~ 
muns, ma is aussi chaque membre doit servir au corps seulement selon sa 
portée et sa proportion Mesmes en gratiffiant Ie peuple de ces te rev.ocation 
a laquel1e les voisins proffiteroient, Vos tres jllustres seigneuries pourroient 
pour suppléer a ce deHaut decimér nostre Clergé qui nest que trop gras, Et 
la 'dixiesme des biens Ecclesiastiques en ces quartiers leur vaudr.oit plus 
que toutes ces n.ouvelles licentes, et .on I aprendr.oit sur des personnes, qui 
n'en s.ont que (? ... ) et qui d 'ailleurs n.ont aucune affecti.on a I Estat, et ne 
s.ont que fardeaux jnutiles de la terre, et qui ne se sentir.ont jamais des 
autres charges, puis que leurs jmmunités et leurs Privileges les exemptent 
de t.outes. N.ous assurons que vos tres jllustres seigneuries prendr.ont les 
presentes en bonne part , puis quelles partent de ceux qui n ont de voeux 
que pour leur grandeur. de desir que pour leur service, d'affecti.on que 
p.our Ie pr.omouvoir en ces quartiers avec la gl.oire de dieu , estants si 
veri tablemen t 

Tres hauts et Tres puissants Seigneurs de V.oS Tres jllustres seigneuries 

Les tres humbles , tres obeissants et tres affec~ 
tionnés serviteurs et sujets. Les Pasteur et Anciens 
de I Eglise Francoise de Maestricht et pour tous 

Samuel des Marets Docteur de Theol. et Ministre 
de I'Evangile. Gormont Sobailles H Bachusius Ca~ 
brilles Jacob Nunnickh.off Jan Dampré Simon 
Franquet. 

de Maestricht ce 1 er J uillet de 1633 

Er boven staat (met andere hand : ) Date 1 Recep. 9 July 1633 

(Rijksarch. Den Haag - Arch. Stat . ..(]en. nr. 5383: Lias Maastricht 1632. 1633) . 

3 ~ Missive van den Fransehen kerkeraad 
aan de Staten Generaal 

Tres hauts et tres puissants Seigneurs 
Dieu nous visi'tant extraordinairement du fleau de la Contagi.on. et 

v.oiants que seJ.on l.ordre cy devant receu en ceste ville, la seureté de n.os 
maisons , la vie de nos freres , la c.ons.olati.on des mourants depend.oit de 
certains M.oines nommés Les Lollards desquels se peut dire aussi bien que 
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des Cretains quils sont tousjours menteurs, mauvaises bestes, et ventres 
paresseux nous nous sommes addressés en commun de la part des deux 
Eglises a Messieurs du Magistrat pour les supplier de vouloir establir selon 
toute poliee bien reiglée, du moings pour les nostres, des personnes eapables 
de visiter, traitter et soulager les malades, veu qu Ieeux Lollatds estoient 
moines, de qui les Reformés ne se pouvoient confiér, navoient aucun serment 
ajustice, rançon noient les particuliers au temps de la necessité, se disoient 
nestre obligés de secourir les estrangers, negligeoient les poures et estoient 
capables de troubler les consciences des nostres en I heure de la mort, d ou 
Ie bruict couroit de plusieurs qu ils estoient morts en Papistes quoi quils 
eussent vescu en Reformés; Mais nosdicts Magistrats s' excusants sur la 
necessite de la ville , et disants navoir point Lauthorité de fournir a nostre 
demande par la voie que nous proposions, qui estoit de partager Ie revenu 
d 'jeeux Lollards, durant Ie temps de la contagion entreux et quelques 
Chirurgiens des nostres , plus pour eluder nostre demande qu 'a dessein d 'y 
satisfaire, auroient fdnalement accordé de donner a quelcun que DlOUS leur 
nommerions au rata de 200 {lorins par an, eest adire un peu plus de einq 
risdaUes par mois; somme de beaucoup trop petite, comme vostres jllustres 
seigneuries Ie recognoissent asses pour lentretien de ceux qui nous feroient 
de besoing tant parmj la Bourgeoisie que parmj la soldatesque, dont nous 
som mes obliges de prendre un soing special. Ne nous restant doncques 
autre voie, rebatis de ce coste, que de nous addresser a Messieurs du Conseil 
de guerre, Nous avons trouvé cest expedient avec eux, de choisir presente~ 
ment, mais provisionnellement soubs Ie bon plaisir de vos Illustres seigneuries, 
deux personnes capables de la dexterité , probité, et religion, desquels nous 
som mes pleinement acertenes pour visiter et traitter nos mala des , tant de 
la Bourgeoisie que de la garnison, moyennant Ie prix de cent francs par 
mois aussi long temps que laffliction oontinuera , et a la charge de prester 
serment devant les deux conseils , de la viIle, et de guerre, de verser fidelement 
et diligemment en cest exercice. Ce que nous avons determiné ce prix c'a 
es te en suivant la piste de Messieurs les Deputés de vos illustres seigneuries 
quj lannée passée, sur Ie simple soupcon de ce mesme mal en ce lieu, 
convindrent de pareille somme avec un particulier. Ce que nous ne lavons 
fait qu 'avec Messieurs du conseil de guerre, c'a este sur Ie reffus de Mes~ 
sieurs de la ville et la declaration qu ils nous ont faite de ne point passer 
plus Loing que ce que nous avons representé. Ce que nous ne lavons fait 
que provisionnellement, la necessité pressant, et soubs Ie bon plaisir de vos 
IlIustres seigneuries, c' a este pour leur tesmoigner nostre submission, et en 
attendant les ordres quil leur plaira de nous y donner, Les suppliants tres 
humblement, de vouloir ratiffier ce qui soit fait en ce sujet, et assigner 
fonds certain pour 1 entretenement d'jcelles personnes, soit ea ordonnant a 
Messieurs de la ville d 'y satisfaire de leur revenu ordinaire, soit en faisant 
Ie partage cy des sus mentionné avec Les Lollards qui jouissent de grands 
biens, et qui tir ent du seul mestier des Brasseurs, plus de douze cent florins 
par an, soit en chargeant de ceste despense quelqune de leurs Receptes es 
quartiers de deca, aussi long temps quil plaira a Dieu de nous exercer par 
ce rude chastdment; Il ne sagit pas seulement d 'affranchir nos vies d entre 
les mains de personnes jgnorantes, et que Ie voeu Monastique nous rend 
ennemis formels , et qui peut estre par les reigles de leur conscience, ne 
feroien t pas grand scrupule de changer pour les H eretiques la thiriaque en 
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arsenic, mais il y va de plus du service de vos jUustres seigneuries en la 
conservation des Bourgeois mieux affectionnes et de toute la garnison qui 
demeuroit autrement entierement abandonnée. Pour ces considerations som~ 
mes nous persuadés queUes aggreeront ce que nous en avons fait, et Ie 
prendront comme de la part de ceux qui soubs Ie service de Dieu ne prenent 
rien tant a coeur que d estre creus et recogneus comme ils sont veritablement 

Tres hauts et tres puissants seigneurs 
De vos Tres illustres seigneuries 

Les tres humbles, tres fideles et tres obeissants 
serviteurs et sujets les Pasteur et Anciens de 1 Eglise 
Reformée de Maestricht et pour tous Samuel Des 
Marets D. en Th. et Ministre 

CABRILLES 
HERMAN BACHUSIUS 

JACOB NUNNICKHOFF. 
De Maestricht ce 23 Juillet 1633. 
Er boven staat (met andere hand): Date 23 july Recep. 1 Augustj 1633. 

(Rijksarch. Den Haag - Arch. Stat.-Gen. nr. 5383: Lias Maastricht 1632, 1633). 

Missive van 
aan de 

den Franschen kerkeraad 
Sta t e n~G ene r a a I 

Tres hauts et tres Puissans Seigneurs. 
Pour satisfaire au commandement que vos Hautes et Puissantes Seig~ 

neuries nous ont donné par les leurs touchant la Requeste a e1les presentées 
a nostre deceu par Ie Sr. Jaques de la Greve, Nous leur dirons qu'i! y a 
environ un an que Ie dit Sr. de la ·Greve a esté establj et confirmé selon 
lordre et acte de V. V. H. H. et P. P. S. S. (dont nous avons ioint icy 
les coppies) pour Ministre de dalem et Argenteau, et second ministre de 
Mastricht, en sorte que resident icy pour plus de commodité il aidoit telle~ 
ment au soulagement de nostre Ministre ordinaire qu'il alloit tous les quinse 
iours audit lieu de dalem, et que c'estoit sa principalle tasche selon que de 
fait il avoit acte de Bourgoisie dudit lieu de Dalem et iouissoit en ceste 
consideration de neutralité du coste des Ennemis, aussy son traietement 
luy estoit il assigné comme Ministre de Dalem par V. V. H. H . et P. P. 
S. S. sur Ie recebveur dudt lieu, et non sur Ie recebveur de Vronhoven 
comme les traitemens des Ministres ordinaires d'iey. aussy long temps que 
dalem et Argenteau n 'ont point estes occupes par les Ennemis, il y a fait 
sa fonction tous les quinse iours non sans frais et depens. Mais depuis 
considerant la dicte despènse, et les dites places occupées il a souvant 
souhaite de nous que nous vous ioignissions a sa Requeste pour son establis~ 
sement absolu non plus comme Ministre de Dalem en partie, ma is co mme 
Ministre absolu de Maestricht ayent mesmes affecté de prescher un peu 
plus souvent qu 'auparavant, soubs pretexte de soulager nostre Pasteur 
ordinaire. Nous avions tousiours fait refus de nous ioindre a sa dicte 
Requeste pource que nous n'estimions pas necessaire de charger la despance 
de V. V. H . H. et P. P . S. S . de I entretenement de deux Ministres 
ordinaires pour ceste Eglise, recebvans a faveur den avoir un lequel nous 
pensions proposer Ie dit Sr. de la Greve et 's interesser en quelque sorte 
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pour luy plus a cause de son soulagement particulier que par creance qu 'il 
eust qu 'il en reviht de l'Edification au Publicq, et que d 'ailleurs esperans 
comme nous faisons encores que les dites places de Dalem et Argenteau 
pouront retourner en bref au service de V . V . H, H. et P. P. S . S . nous 
ne iugions point qu il fust bien seant au dit Sr. de la Greve de se vouloir 
liberer de l'obligation quil leur a, et obliger V. V. H . H . et P . P. S. S . 
en cas de reprise des dictes places a une seconde depense pour I entretene~ 
ment dun Ministre qu 'on leur debvJ.'lOit rendre au lieu de luy. loint q 'aussy 
que nous Ie voyons peu agreable a toute nostre Eglise, ses exhortations 
desertes , et souvant abandonees par les auditeurs, et craignons que son 
Ministere plus absolu et mojns limité qu 'auparavant ne tournast point a 
l'Edification publique ny mesmes a sa satisfaction particuliere. Or puisque 
V, V. H . et P. P. S. S. nous ont o~donné de leur dire nos sentimens sur 
sa Requeste estant question d 'un nouvel establissement et non limité comme 
i! estoit auparavant, nous avons voulu pressenter (et ce de son consentement) 
iusques ou la proposition en aggreeroit aux Principau x membres de I'E glise 
que nous avons trouvés pour la plus part dans une aversion generalIe, 
et croyans a vec nous que cela apportel1oit plus de destruction que d 'edifica
tion. Et que sy Ie dit Sr, de la Greve eust voulu consacrer son Ministere 
a quelque autre Eglise du plat pais comme il y en a de vacquantes, i! y 
auroit esté plus utille pour la gloire de Dieu, Proposition a laquelle il n'a 
voulu entendre, non pas mesmes acelIe qu e nous luy avons repetee avec 
instance de demeurer dans les termes de son premier establissement pour 
lexercise d e son Ministere, et se prevaloir de ceste occasion par laquelle ij 
se voyoit pour un temps dispensé des voyages de Dalem pour avanser ses 
estudes et acquerir plus de facilite en nostre langue craignant sur tout , sy 
nous faisions quelque inovation que les moins zeles ne preferassent les 
sermons des papistes qui se font Ie Dimanche matin a mesme heure, que 
les nostres mesmes en nostre langue a son exhortation s'il preschoit Ie matin 
contre ce qui s 'est pratiqué iusques lÎCy, et quinsy nos assemblees ne diminuas~ 
sent a veue doeuil , et avec elles les aumosnes des pauvres, Ne nous reste 
doncques qu'a supplier tres humblement V. V . H. H. et P. P . S. S . dordonner 
que les choses demeurent en leur premier estat, et que Ie dit Sr. de la Greve 
consideré tousiours comme Ministre de Dalem et Argenteau, en attendant 
leur recouvrement ne fera ri en davantage parmi neus que ce qu'il y faisoit 
du commencement. Sauf a V . V. H. H. et P . P . S. S. d 'adiouster a son 
traictement selon leur charité et compassion , et luy en donner assignation 
convenabie, sy ce n'est qu'elles veuillent surceoir ceste affaire iusques a 
la venue de Messieurs leurs Commissaires en ces Quartiers qui en pourront 
mieux cognoistre sur les Heux, Protestans neantmoins de nous soubsmettrc 
volontiers a tout ce que V. V . H . H , et P . P. S. S . nous voudront ordonner, 
persuades par tant d'autres tesmoisgnages de leur bonnes volontés envers 
nous qu 'elles ayment l'accroissement de ce troupeau naissant, et queUes 
recognoissent important sur tout en consideration du lieu et du voisinage de 
n y avo ir personne qui puisse estre en acnoppement. Et sur ce prians Dieu 
qu 'iJ veuille benir les conseils de V . V , \H. H . et P . P. S . S . et accroistre 
leur Estat, et conserver leurs personnes, nous demeurerons. 

Tres hauts et tres Puissans seigneurs 
Vos tres humbles tres oheissans et tres fidelles 
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serviteurs, les Anciens et Diacres de l'Eglise 
françoise de Mastricht. 

Jan Dempre 
Cormont Sobaille 
Henrij van den Broucq 

Jean Constant 
Jacob Nunnickhoff, 

Simon franquet Cabrilles 

Er boven staat (met andere hand): receue Ie 23me Decembre 1631. 

(Rijksareh. Den Haag - Areh. Stat.~Gen. nr. 5384: Lias Maastricht 1634, 1635). 

5 - Vervalscht Mandement van den Bisschop van Luik 

PERDINAND par la grace de Dieu, esleu et confirmé Archevesque de 
Cologne, du S. Empire Romain par tItalie Archicancellier, et Prince, Elec~ 
teur, Evesque de Liege, Paderbome et Munster, Administrateur de Hildes
heim, Bergtesgade et Stavelot, Comte Palatin du Rhin, Duc des deux 
Bavieres, Westphale, Engeren et Boüillon, Marquis de Pranchimont, Comte 
de Looz, Loigne, Home, etc . A tous ceux qui ces presentes lettres verront 
et entendront, Salut. O 'autant que l'experience journalliere demonstre 
evidemment que les mensonges, les faux miracIes et les superstitions causent 
de tres-grands maux en I'Eglise de Dieu, et exposent ceux qui les reçoivent 
au peril et danger de leurs ames, Nous desirant selon nostre pouvoir et 
charge ramener noz Subjets à la Foy ancienne de l'Eglise Romaine telle 
qu'elle estoit au temps de S. Paul, et faire entendre à un chacun combien 
la mesme Eglise de Dieu deteste et abhorre Jes erreurs, les mensonges, et 
les idoles, et combien griefvement elle punit ceux qui les deffendent et 
favorisent , Avons tr-ouvé expedient et necessaire de decIarer par ce present 
Mandement que nous improuvons particulierement certainsescrits turbu
lents et diffamatoires, mis au iour par quelques Moines de llostre ville de 
Liege, et ce qU'ils ont publié de la naissance d'un Monstre és quartiers de 
Limbourg par un mensonge evident, avec toutes les consequences qU'ils en 
ont tiré, et les gloses qu'ils ont adioustées à ces fausses narrations. Ordon
nans à tous Curez et au tres ayans charges d'ames, de n'admettre lesdits 
Moines turbulens et controuveurs de fables et faux miracIes à la predication 
de I'Evangile, et prians tous Superi~urs de leurs ordres de leur imposer 
silence pour I'advenir avec toute discipline convenabIe. Et afin que les 
Esprits des peuples ne demeurent plus ensorcelés par semblables artifices, 
ny par tous ces noms odieux d 'Heretiques, Schismatiques, Hussites, Wiclef
fites, Lutheriens, Zvingliens, Calvinistes, Huguenots, desquels on surcharge 
ceux qui ont poursuivy une Reformation necessaire en l'Eglise, et se sont 
si virillement opposés à toutes les entreprises tyranniques du pretendu Siege 
Apostolique, recognoissans mesmes par tous les mauvais succes de la Ligue 
Catholique, que les consciences ne veulent point estre violentees, Nous leur 
recommandons par ces presentes la lecture de tous les bons Livres, par 
lesquels ils pourroient estre destrompés et amenés à la cognoissance de 
verité, notamment d 'un livre dit Abbregé de la voye de Salut, avec des 
observations qui pour estre tirées la pluspart des principaux d 'entre les 
Iesuites , peuvent avoir esté attribuées. sans offencer personne, à ceux de la 
ville de Maestrech, Item l'Imposture Monachale, ou la Pable du Monstre 
descouverte, et autres, soit en Latin ou en François, soit portant Ie nom 
de I'Autheur ou point, mis et à mettre en lumiere par les Ministres de 



588 BIJLAGE V 

I'Eglise Reformee; Revoquans à ceste fin toutes de~fences precedentes, 
comme sur tout Ie 4. et 6. Art. du Chap. 1. de nos Decrets Synodaux 
derniers, et levans de nostre authorité et plein pouvoir toutes censures et 
excommunications denoncees sur ce subjet, comme autant de foudres brutes, 
et qui ne blessent que ceux qui les craignent, en la Bulle de la Cene du 
Seigneur ou ailleurs: Et comme il n'est que trop notoire que c'est par la lecture 
des Sainctes Lettres que nous pouvons devenir sages à salut, Iesus Christ 
nous y renvoyant par son commandement exprés, et qu 'entre les translations 
faictes des Sainctes Bibles en langue vulgaire, celles de Geneve sont les 
plus exactes, correctes, et conformes aux textes originaux; Nous ordonnons 
et commandons bien à certes, gue chacun ait à se pourvoir des Sainctes 
Bibles, et principalement desdiites editions tant gue faire se pourra, pour 
s'informer soigneusement par la lecture d 'icelles des Mysteres de son salut, 
et suivre I'exemple de ceux de Berée et de I'Eunuque de la Royne Candace 
au 17. et au 8. des Actes, nonobstant la Reigle 4. de I'Indice des Livres 
deffendus, l'observaNon y iointe, et la peine y denoncee, parce qUII vaut mieux 
obeir à Dieu gu 'aux hommes, Commandant à tous Curés et autres ayans 
charges d 'ames, incontinent apres qu'ils auront cognoissance de ce Man~ 
dement, de Ie publier chacun en sa Paroiche, et Ie souvent renouveler, à 
ce que personne n'en puisse pr-etexer ignorance; Et afin que Ie tout soit tant 
mieux gardé et observé, nous ordonnons semblablement à tous nos Fisques 
et Officiers de laisser chacun en sa liberté, et de n 'user d 'aucune poursuitte 
contre qui gue ce soit à cause de la conscience. Donné en Liege soubs 
la signature de nostre Vicair General, ce 24. May 1634. 

IAN DE CHOKIER. 
Vicair General de Liege. 

A LIEGE. De J'Imprimerie de JEAN OUWERX, Imprimeur juré de 
Son Alteze Serenissime, 1634. 

( Rijksarch. Den H aag - Arch. Staten-Gen. nr. 5384: Lias Maastricht 1634-1635. 
Bijlage bij schrijven van A. Verheijen aan H. H. Mag., Maestricht den X Iunij 1634) . 

6 - De Fransche kerkeraad aan de Waalsche synode 
van Rot ter dam (1635) 

Messieurs et tres honores freres. 
Nous eussions bien desiré de pouvoir comparoistre par nos deputes en 

vostre assemblée. Mais n' ayants en ces Eglises naissantes aucun fonds pour 
de si grans voiages, et les difficulté 's des chemins estants fort malaisées a 
surmonter nous nous voions a nostre 'grand regret prives de ces te consola~ 
tion persuadés que vous recevres dautant plustot ces excuses comme Legi~ 
times, que Messieurs nos freres du pays de Limbourg ayants celebre 
dernierement leur dasse ceste difficulté des chemins trop perilleux pour 
ceux qui comme nous ne sont point dans la neutralité nous empescha 
d 'en estre: Cela rendit leur assemblée un peu defectueuse: I'Eglise de 
Maestricht n'ayant peu y envoier , et Mr. de la Greve qui y devoit estre 
appelIe comme Pasteur de Dalem nonobstant la dissipation de ce trouppeau 
la, nen ayant point esté advertj . Et nous ne voions pas comment ceste 
Eglise pourroit a ladvenir faire partie de la Classe, si les leurs perseverent 
ce que nous ne croions point en la resolution de ne rien relascher de leur 
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souverain droit, non obstant la malice des temps pour la convoquer chacune 
a son tour: Cest ce qui fa iet que nous ne pouvons rien dire sur les con~ 
dusions de la derniere, sinon que pour les choses y ordonnées nous en 
suspendrons lexecution en ce qui nous pourroit concerner jusques a la 
decision de vostre saincte et honnorable compagnie, et pour celles qui sont ja 
faictes en la Provision des Eglises, que nous n'estimons pas quil fut a 
propos, sauf vos meilleurs advis, d'y rien esbranler pour Ie deffaut peut 
estre de quelque formalité , dautant que Ie sr Bizou mis a Herve ayant 
conversé quelques mois auparavant parmj nous, y a donné de fort bons 
tesmoignages et de son Zde a la gloire de Dieu , et de sa capacité pour 
loeuvre du Ministere, conformement à ce qu'en avoit desja recogneu et 
jugé toute la Classe de Maestricht. Pour ce qui est de nostre Estat il est 

voo tel que vous Ie vous pouves jmaginer és / miseres de la guerre qui nous 
seroient douces et tollerables si dIes n 'estoient rengregies par les combats 
que nous livrent les adversaires, leurs oppositons puissantes et artificielles 
pour empescher Ie pro gres de la vérité, et les scandales que produisent 
l'jndifference et la tiedeur de plusieurs. Neantmoings nous avons confianee 
en Dieu quil parachevéra Son oeuvre, car il a dans Ie voisinage un grand 
peuple, et que nous obtiendrons par vos sainctes prieres son assistance et 
la conduitte de son bon Esprit pour ne point succomber soubs ce pesant 
faix et advancer tant que no us pourrons lestablissement de son Royaume. 
C'est de luy mesmes que nous demandons jnstamment quil vueille presider 
au milieu de vous, et conserver vos personnes et benir et multiplier vos 
trouppeaux , demeurants 

Messieurs et tres honores freres. 

Jan Dempre. 
J. De la Greve. 

Vos tres humbles et tres affectionnes freres et 
serviteurs au seigneur les conducteurs de 1 Eglise 
Francoise de Maestricht et pour tous . 

SAMUEL DES MARETSP 
D . en Th. et Ministre 

Herman Bachusius ancien de l'eglise. 
Cabrilles 

Henrij Vanden Broucq 
(Bibl . Wal/onne, Leiden - Livre des Actes A. fol. 174) . 

7 ~ De Fransche kerkeraad aan de Waalsche synode 
van Den H a a 9 (1635). 

Messieurs et tres honorés freres , 
La necessité de nos Eglises, et la malice du temps, nous excusent suffisam~ 

ment de ce que nous ne nous pouvons trouver par nos deputés en vostre 
assemblée: Ce sera lors que Dieu vous ouvrira les chemins vers vous, et 
secondera nos voeux en ce sujet de sa saincte benediction. Nostre derniere 
dasse, dont nous vous envoions les Actes, avoit resolu que la suivante se 
convoqueroit quelques semaines avant Ie synode, mais la ville de Limbourg 
ou die se pouvoit assembler, estant extraordinairement visité du fleau de la 
contagion nous pensons que I Eglise qui en avoit la charge sen est abstenuë 
par ceste consideration ; Le commencement de ceste année nous avoit fait 
concevoir des grandes esperanees pour l'accroissement et conservation de nos 
povres Eglises : et l'Ennemy qui avoit quitté Dalem a lapproche de nos 
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trouppes, nous faisoit croire d 'y pouvoit restablir celle qui sy recueilloit au 
seigneur; ma is la suitte des affaires a trompé nostre attente, et mesmes les 
Espagnols ont rejetté garnison dans Dalem, et continué par ce moien de nous y 
oster l' exercice que nous y avions paravant la reddition d' Argenteau: Sur Ie plat 
païs, les Eglises jouissent de quelque repos , autant qu'on Ie peut obtenir, en des 
lieux ex poses au passage et fourragement continuel des gens de guerre. 
Le sieur du Moulin nostre frere, Pasteur de Limbourg est prisonnier a Namur, 
et sommes en grande peine pour luy; En nostre voisinage les choses sont 
plus calmes que par Ie passé, et l' election de nouveaux Magistrats plus 
moderés, nous y fait attendre quelque relasche pour nos povres freres qui 
restent et gemissent; Quant au particulier de nostre Eglise il n'y est rien 
arrivé de nouveau de quoy nous devions specialement jnformer vostre 
Compagnie: seulement la convions nous de se vouloir souvenir de nous en 

vo o ses prieres; car nous ne sommes past 
sans agitation et combats en un lieu ou la grande liberté quon a laissée 
a ceux qui en prenent tousjours plus quon ne leur donne degenere depuis 
quelque temps en telle licence que nous ne voions point quils y puissent plus 
gueres adjouster: Vueille ce grand Dieu nous armer de patience et de 
prudence pour pouvoir resister a leurs efforts, et presider au milieu de vous 
par son St Esprit et addresser touter vos resolutions a sa gloire ; Nous 
nous y submettrons tousjours volontiers et a tout ce qui vous viendra de 
vostre part, puis que nous sommes veritablement 
Messieurs et tres honorés freres 

Vos tres humbles et tres obeissants freres et 
serviteurs au Seigneur, les Conducteurs de 1 Eglise 

Francoise de Maestricht 
Samuel Des Marets P . D. en Th. 
et Ministre de Cht. J. de la Greve. 
Jacob Nunnickhoff. 
Jean Constant. 
Cormont Cabrilles. 
Henrij van den Broucq. 
Jan Dempre. 

( Bibl. Wal/onne, Leiden - Livre des Acfes A. fol. 178) . 
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ADVIES DER THEOLOGISCHE FACULTEIT TE LEIDEN INZAKE 
DE BOSSCHE BROEDERSCHAP AAN MARESlUS. 91 ) 

Apographum quaes,tionis a D. Maresio conscriptae 
Quaeritur, An supposita historiä facti, prout refertur a Professore Ma~ 

resio in sua defensione, Optimates illi qui Collegium de quo agitur, in mere 
politicum reformarunt, supressis omnibus pontificijs supersUtionibus quibus 
antea inquinabatur, idque propter eos usus et fines ibidem expressos, ullius 
idololatriae coram Deo reatum contraxerint, ex quo inepti sint, qui vel ad 
sacram synaxim, vel ad Ecclesiastica munera admittantur: 

Ad illam quaestionem a D . Maresio S . Theologiae Professore atque Eccle~ 
siae Gallicae Pastore 'in urbe Buscoducensi, nobis exhibitam, respondemus Nos 
ex D. Maresij aliorumque scriptis de facto illo Optimatum Buscoducensium 
animadvertisse, magnam inter ipsius horumque. ea de re narrationem quoad 
nonnullas 'eius cirumstantias esse discrepantiam, nosque longe consultius esse 
arbitrari, ut de illa quaestione iudicium classicale aut Synodale, per 
presbyteros Buscolducenses exigatur; hac moti ratione, quod peculiaris de 
auctoribus istius facti disquisitio. circumstanniarum illius indagatio, ac de 
scandalo inde apud quosdam exorto . an illud datum sit , an arreptam di~ 
iudicatio ac decisio proprie ad forum Ecclesiasticum pertineat. Rogamus itaque 
fratres Buscoducenses, quorum nomine quaestio illa in controversiam deducta 
nobis est tradita, ut hoc consilium nostrum in meliorem par tem interpreten~ 
tur, minime dubitantes, quin , si illud sequantur Pastores ac seniores ad 
aliquam classem aut Synodum convocati, aptum ad litem illam dirimendam 
remedium sint adhibituri , ac quä pollent apud eos qui ea de re inter se 
dissertant, auctoritate effecturi, ut deposito utrimque omni contentionis studio, 
pacem et concordiam, quam antea inter se aluerunt. in posterum quoque omni 
ratione invicem foveant . 

Dat. Leidae 4 . Nov. 1642. 

Vestri in Christo symmistae ac fratres S. Theologiae 
Doctores ac ProfesIsores in Academia Leidensi . 

JOHANNES POL Y ANDER A KERCKHOVEN. 
JAGOBUS TRIGLANDIUS 

FRIDERICUS SPANHEMIUS. 

Polyander schrijft onder dit advies persoonlijk: 
Mr. et tres honnoré frere . 
Pour satisfaire a Vostre desir et de ceux qui par vostre entremise ont 

desiré dentendre nostre advis et iugement touchant L'establissement d'un 
colleg'e Politique, nous avons trouve bon unanimement de vous en envoyer 
cest advis, esperans que si vous trouvés bon de le suivre, le tout reussira 

91) Dit advies komt niet voor bij Dr. A. Eekhof, De theol. lac. te Leiden. Maresius 
zelf heeft het opgenomen in zijn Ultima patie ntia, 1645, p. 143-145, waar in den tekst 
slechts kleine afwijkingen worden aangetroffen. 
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a lavancement de la gloire de Dieu et au repos de vos Eglises, tant fla
mende que Francoise. Cependant ie vous salue et les autres surveillans de 
Vostre Eglise tres affectueusement Ce que font aussy mes CoIIegues qui 
prient Dieu avec moij qu 'i1 luy plaise vous maintenir en sa paix. De Leide 
ce 4 de Novembre 1642 

Lentierement vostre Jehan Polyander de Kerckhoven. 
(Univ .bibl., Leiden - ·B. P. L . 297, fol. 71) . 
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Attestatie door de Waalsche Synode v an Den Ha ag 
( 1643) ge 9 e ven a a nMa re s i u s . 

Attestation donnée au Sr des Marets. 
Le Synode des Eglises reformees de la langue francoise es pais bas unis, 

assemblé a la H z.ye ayant es te requis par Ie Sr. Samuel des Marets D . et 
Professeur en Theologie, et ci devant PaSiteur de I Eglise de la mesme 
langue à Bolduc, de lui donner tesmoignage de sa doctrine et conversation 
puis que par la vocation des Estats de GI'Oningue et Omlanden, par la 
con ces sion de nos Sei'gneurs les Estats generaux, et par la dimission gu'il 
a obtenue de ladite Eglise, avec l'adveu et approba'tion dudit Synode, il 
sen va exercer la charge de Professeur en Theologie en I' Academie de 
Groningue et Omlanden, succedant à feu Monsr. Gomarus : La Compagnie 
lui avolontiers accordé sa demande et recognoissant Ie fruict de son 
ministere en ladite Eglise, et de ses labeurs pour Ia conviction des contre
disans a la verite de laquelle toutes les Eglises de ce païs font profession: 
lui rend ce tesmoignage d 'avoir annoncé la parole de Dieu conformement 
aux Confessions des Eglises de france et des pais bas Unis, se Ion qu'elles 
sont ti rees des Sainctes Escritures, s estant aussi obligé a la souscr,ire et aux 
Canons du Synode National tenu a Dordrecht, contre les innovations qui 
ont troublé Ie païs , lesquelles il a combatües avec zele et dexterité. Qu ' au 
reste, sa conversation parmi nous a esté loüable et digne d'un serviteur 
de Dieu. Ce qui fait que cette dite compagnie Ie recommande tant a l'Aca
demie, qu'à I Eglise de la langue francoise, comme un personnage duquel 
elle n 'eust point souffert l'eloignement n'eust esté l'esperance d'un plus grand 
fruict au lieu ou il est appellé , et auquel elle prie Dieu quil benie abondam
ment ses labeurs en l'Eglise et en I' Academie qui l'a appellé, lui accroissant 
pour cela les dons et graces de son sainct Esprit afin qu 'en longueur de 
jours il puisse servir de plus en plus a la gloire de Dieu, et a l'edification 
de tous les membres de Christ. 
Faict al la Haye en Hollande Ie vingt et deuxiesme d'Avril , mil six cen ts 
quarante et trois . 

GODEFROY HOTTON president, 
JEAN JACOB DU BOlS scribe. 

(Bibl. Wallonne, Leiden - Livre des Actes A, fol. 213) . 

Maresius 38 
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der Stadt Utrecht. gegeven bij de H eeren 
D. Arnoldus Teeckmanus. D. Joannes 
Flaman. D. Daniel van Hengel. en D. 
Joannes Heymenbergh. over het gebruyck 
van goederen. die men Geestelijck noemt. 
t' Amsterdam bij Thomas Fonteyn, 1660. 

(Knuttel - 8403). 
Album studiosorum Academiae Groning. 

Groningen. 
Album studiosorum Academiae Lugduni 

Batavae. Hagae Comitum, 1875. 
Allard. H . J .. Godfried Wandelman S .J.. 

In: Studiën op Godsdienstig. Wetenschap
pelijk en Letterkundig gebied X (1877) . 

Alting, J., Opera. Amst .. 1687. 
Andlo. Petri ab. Batavi Specimen confuta

tionis dissertationis quam Samuel Mare
sius edidit de abusu philosophiae Carte
sianae. Lugduni Batavorum. 1670. 

(Univ.-bibl.. Kiel). 
Andlo. Petri ab. Animadversiones ad Vindi

cias Dissertationis quam Samuel Maresius 
edidit de abusu Phi/osophiae Cartesianae. 

Lugduni Batavorum. 1671. 
(Univ.bibl.. Kiel). 

Apologeticus adversus Sam. Maresii oppidi 
Traiectensis ministri librum. cui titulum 

fecit C a n del a sub m 0 d i 0 pos i t a 
per c Ier u m Rom a num. 
Leodii. 1635. (Gem.bibJ.. Maastricht). 

Apologia pro Samue/e Maresio. dum viveret 
in Acad. Groningo-Omland. Theologo 
Celeb. Hagae-Comitis. 1674. 

(Knuttel - 11233) . 
Aymon, J .. Tous Ie!! synodes nationaux des 

eglises reformées de France. 2 tom. La 
Haye, 1710. 

Bavinck. Dr H ., Gereformeerde Dogmatiek 2. 

Kampen. 1906-'1 J. 
Bekkeri. Balth .. Defensio justa et necessaria. 

quae est epistola apologetica ad veneran
dum virum. D. Samuelem Maresium. theo
logum celeberrimum. etc. 
Franekerae 1673. (Knuttel - 11020) . 

Bekker. B.. De Friesche Godgeleerdheid. 
Amsterdam. 1693. 

Bekker. B.. De leere der Gereformeerde 
Kerken van de Vrije Nederlanden be
grepen in derselver Geloofsbelijdenisse. 

t' Amsterdam. 1696. 
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Benthem. H . R .• Holländischer Kirch- und 
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Bergsma. E. H .. Kode historie der Walsche 
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kunde inzonderheid van de provincie Gro
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Blok. Prof. Dr P. J., Frederik Hendrik. Prim 
van Oranje. Amsterdam, 1924. 

Blondel. D .. Actes authentiques des Eglises 
refocmees de France. Germanie. Grande 
Bretaigne. Pologne. Hongrie. Pais Bas etc. 
Touchant la paix et charité fraternelIe. 
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sainctement entretenir avec les Protestants 
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soit de methode, soit mesme de sentiment; 
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Boe1es, Mr W. B. S. , Adviezen betreffende 
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gezinden in de Gereformeerde kerken te 
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In: Arch. v. Ned. Kerkg. l, 1885, blz. 
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Boeles. Mr W . B. S.. Frieslands Hooge
school en het Rijks-Athenaeum te Franeker 
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Boer. M. G . de. De Woelingen in Stad en 
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Bohatec. J .. Die carfesianische Scholastik in 

der Philosophie und reformierten Dogma
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Borgeaud. Ch .• Histoire de rUniversité de 
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Protestantes en France au XVIe et au 
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siaensche philosophie. Utrecht. 1656. 
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ries unter dem Protektorat Cromwells. 
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thèques publiques de France. 
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Academiae Lugduno-Batavae asservantul'. 
Pars Il . 1 Epistolaria et Alba amicorum . 
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Chabanaeus. Is.. Oratio inauguralis habita 
XVI Februarij CIJIJCXXXVII. Syl-
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cissimarum calumniarum et ineptarum ex
probationum Samuelis Maresii Professoris 
Groningani. Ultrajecti. 1647 
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Chokier. Joannes à. Paraenesis ad haereticos 

et alios ecclesiae hostes et mastiges. Colo
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Cocceji. Joh .. Opera Omnia, Amst. 1673- ~5. 
Cocceji. Joh .• Opera Anekdota Theologtca 

et Philologica, Amst.. 1706. 
Cohen. G .. Ecrivains Français en Hol/ande 

dans la première moïtie du XVIle siècle. 
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Coningh. Seb .. Vrage raeckende 't stuck van 
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wijsen ende seer bescheydenen leeraers 
ende opsienders der Gereformeerde Ker
cken Jesu Christi, om me by hare Eerww: 
in des H eeren vreese overwoogen ende 
tot onderrichtinghe der geene die sulcx 
aengaet opreghtelijck nae den aerdt der 
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voorghestelt. Leyden. 1656. 
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Cramer. J. A.. Abraham H eidanus en ;:;ijn 
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Theologicarum. Adversus Samuelem Ma
resium. I . De Vocibus Trinitatis, Personae 
etc. Il. De Peccato Originis. Ill. De Ne
cessitate cognitionis Christi. IV. De hom i
nis coram Deo justificatione. Cum Appen
dicibus. Opus posthumul11. 

Amstelaedami CI:::>I:::>CLIX. 
Czeglédy. Alex .. The Hungarian Puritans. 

In : The Evangel. Quarterly VII (1935) . 
p.62-81. 

DalIaei. J .• Apologia pro duabus Ecclesiarum 
in Gallia Protestantium Synodis Nationa
libus; altera Alensone, anno 1637, altera 
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vel'O Carentone anno 1645 habitis: Ad
versus Frederici Spanhemii Exercitationes 
de Gratia universali, 2 tom. 

Amstelaedami, 1655. 
DalIaei, J., Vindiciae apologiae pro duabus 

ecclesia rum in Gallia Protestantium syno
dis nationalibus, altera Alensone anno 
1637; altera vel'O Carentone, anno 1645 
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Amstelaedami, 1657. 
Daullé, A. , La Réforme à Saint-Quentin et 

aux environs du XV/e à la fin du XV/Ile 
siécle. Le Cateau, 1901. 

Den overtuyghden Canoniek vertoont in het 
losse, onschriftmatigh, troosteloos, Theo
logisch Advys, Doet. Sam. Maresii. Door 
S. P. V.D. M.. t' Amsterdam, by Gillis 
Jansz, 1657. 

Den naackten Canoniek ontbloot van alle 
reden Schriftuur ende exempels, vertoont 
in het losse, onschriftmatigh, selfstrijdigh, 
troosteloos Theologis Advys, D. Sam. 
Maresii. Door S. P. V. D . M .. t'Amsterdam. 
By Abraham Verkruys, 1658. 

Denzinger, H., Enchiridion symbolorum defi
nitiorum et declarationum de rebus fidei 
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et invitam ac mutilam confessionem veri
tatis, circa controversias sequentes. Leodii, 
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Essenius, Andr. , Defensio concilii theologici 
Ultrajectini, de Canonicatibus, Vicariati
bus, etc. sive de Abusu Bonorum E ccle
siasticorum, sub nudis Ofticiorum Titulis 
Romano-Papalibus. Ultrajecti. 1658. 

Examen van het ontwerp van tolerantie, enz. 
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in der reformieden Kirclle der Nieder
lande bis zur Ankunft Labadies 1666. 

Weimar, 1909. 
Goossens, Dr Th., De lIlustre Lieve-Vrouwe

Broederschap te 's Hertogenbosch; in: 
Bossche Bijdragen VIII. blz. 62- 76. 
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LITTERATUURLIJST 599 

Keizer, G., François Turrettini. Sa vie et 
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fessor der H. Theologie en Kerkelijcke 
Historien in de Hooge Schoole, en Pastor 
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Synode Amptshalven nae Maresii doodt 
gedaen hebben aengaende de versoeninge 
met de Heel' Altingh. Gedruckt in 't Jaer 
1674 (Bibl. WalJ., Leiden) . 

Meindersma, W., De Gereformeerde Ge
meente te 's Hertogenbosch 1629-1635. 

1909. 
Melleville, M. , Histoire de la ville de Laon, 

t. 11. Laon, 1846. 
Mellon, P., L'Académie de Sedan. Centre 

d'influence Française. A propos d' un 
manuscript du XVlIe sièe/e. Paris, 1913. 

Meteyer, L. - J. , L'Académie Protestante de 
Saumur. Carrières I Paris (1934) 

Meyer, W. , L'Eglise Wal/onne de Leeuwar
den. In: Bull. de la Comm. pour l'Hist. 
des Egl. Wall. , 2e Serie, 11, p. 75 s.s .. 

Molhuysen, Dr P. c., Bronnen tot de geschie
denis der Leidsche Universiteit, 's Hage. 

11 (1916), III (1918). 

Nethenus, M., Accoordt der (samentliche 
Dienaren des Godde/icken W oordts, in de 
Gemeente Jesu Christi tot Utrecht, In 't 
adviseren del' Kerckelicke goederen, etc .. 
Utrecht, 1660. (Knuttel - 8401). 

Netheni, M., Necessaria Defensio concordiae 
pastorum Ultrajectinorum, a se editiae, et 
conceptus reformandi Capitula Ultra;ec
tina, a se scripti. Contra epistolam et 
reflexiones D. Samue/is Maresii, theologi 
Groningani, nuper editas. 

Amstelodami, 1661. 
Netheni, M., Apologia ofte klare verdedinge 

tegen de Groeningse Beschuldinge, in Pro-
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ject met syne verdere Antwoort en Ver
klaringhe op de Extracten uyt sijn Boeck 
overghe/evert. Emmerick, 1662. 

(Knuttel - 8678). 
Nethenus, M ., Den overtuyghden M arees 

met sijn eygen sweert gedood. 
Emmerick, 1662. 

Norbert, Le P., Histoire chronologique des 
villes et principautés de Sedan, Raucourt 
et Saint-Menges. 

(Ms. BibJ. munic. de Sedan). 

Olthuis, H . J. , De doopspraktijk der Gere
formeerde Kerken in Nederland 1568-
1816. Utrecht, 1908. 

Oordeel van verscheyde voornaemste lee
raers ende professoren der H. Theologie, 
in de Academien ende Hooge Schooien 
der Vereenighde Nederlanden, over de 
Mariaansche Broederschappen. Door een 
Liefhebber der Waerheyt overgheset. 

Delft, 1645. 
(Knuttel - 5243.) 

Oosterhuis, R. A. B., H et graf van den Am
sterdamschen handels vorst Lodewijk de 
Geer. In: Amstelodamum XXVI. (1929) . 

Oosterhuis, R. A. B., Een 17e eeuwsch dis
puut over het Chiliasme tusschen J. A. Co
menius en S . Maresius. In: Stemmen des 
Tijds XX. (1931). 

Pannier, J., L'église réformée de Paris sous 
Louis XIII (1610-1621). Pans, 1922. 

Pannier, J., L 'église réformée de Paris de 
1621 à 1629 environ. 2 tomes. Paris, 1932. 

Pedis et pediculi dialogus; destinatus ube
riori explicationi primi illius folii quod 
nuper in prodomum grandioris operis emi
sit hinc inde Paulus Voetius famosissimus 
ec celeberrimus professor UItrajectinus, ad 
Patientiam Maresii. Altera editio priori e
mendatiar. Per H. K. IC. Juxta exemplar 
editum Hagae Comitis 1646. 

(Knuttel, 5382). 
Peyran, eh., Histoire de /'ancienne Aca

demie Réformée de Sedan, 1846. 
Peyran, J., Histoire de /'ancienne principauté 

de Sedan, jusqu'à la fin du dix-huitième 
siècle. 2 tom. Paris I Sedan, 1826. 

Pièces relatives au Mandement publiè à 
Liège Ie 19 Avril 1633 contre les Pro
testants (par U. Capitaine). Liège, 1854. 

Poujol, D . F., Histoire et Influence des E gli
ses Wal/onnes dans les Pays-Bas. 

Paris. 1902. 
Praeadamitae, sive Exercitatio super vers i

bus duodecimo, decimo tertio, et decimo 
quarto, capitis quinti Epistolae D . Pauli 
ad Romanos. Quibus inducuntur primi ho
mines ante Adamum conditi, 1655. 

(Kon. Bibl. . Den Haag). 
Prèvost, M .. Inventaire des mss. de la col/ec-

tion Morel de Thoisy. Paris. 1924. 

Raa, F. J. G. ten en F. de Bas, H et Staat
sc he Leger (1568-1795). 

Deel III (1609-1625). Breda, 1915. 
Deel IV (1625-1648). Breda. 1918. 

Raadt, Alhardi de, Apologia veritatis quam 
provocavit Clariss. (dum viveret) Samuel 
Maresius Tractatu brevi de aft/icto statu 
Studii Theologici etc .. Adjecta est suc
cincta Demonstratio quatuor vexatarum 
quaestionum, de naturà Decalogi, de quar
to praecepto, de aphesi et paresi, atque de 
gloriosissimo Christi regno, destructis de
structoribus terrae erigendo. 

Amstelaedami. 1673. 
Rahlenbeck. eh., Le Protestantisme dans les 

Pays de Limbourg et d'Outre-Meuse. 
Bruxelles. 1856. 

Rahlenbeck, eh., Les pays d' outre-M eusc. 
Etudes Historiques sur Dalhem, Fauque
mont et Rolduc. Bruxelles. 1888. 

Randour. Val.. Oratio contra synopsim de 
gratia et annexis Sam. Maresii Calvinistae 
habita in scholis publicis ad solemnem in
augurationem S. Theologiae licentiati R . 
Adm., D. Joannis Jennin, Poenitentiarii 
apostolici ac protonotarii pastoris in S . 
Aegidii Brugis, etc., 14 May 1652. 

(BibJ. mun., Douai) . 
Redenen waeromme de Vroetschap der Stadt 

Utrecht Matthias Nethenus, S . S . Th. 
Doctor en Professor in ha er A cademie, 
sijnen functie en professie ontseyt, en doen 
verlaten hebben. Groeningen. 1662. 

(Knuttel - 8677). 
Rengers Hora Siccama, Jhr Mr D . G.. D e 

samenhang in het recht bij den strijd over 
de Utrechtsche kapittelen. Utrecht, 1906. 

Res Judicanda, Saecke die noch staet te be
oordeelen, van de Bancken van Leeninghe. 
Door de Gecommiteerden des E . Classis 
van Leyden. Leyden, 1658. 

R es judicata, dat is E xtracten uyt de R eso
lutien der synoden enz. ouer de Negotie 
der ghenaemde Lombaerden: uutgegeuen 
door de Professoren der Theologiae tot 
Utrecht. Utrecht. 1646. 

(Knuttel - 5378) . 
R es iudicata, tweede deel, ouer de Negotie 

der genaemder Lombaerden. 
Utrecht. 1657. 

R etorsio calumniarum, quas T ertul/us Soda
litatis Marianae advocatus, C. L. Eccle
siae Syluaeducensis administro, suppresso 
impegit. etc.. Auctore C. L. E . S . M. 

Amstelrodami. 1642. 
Reusch, Dr Fr., Der Index der uerbotenen 

Bücher. 11. Bonn, 1885. 
Revesz, Imre, Hungarian R eformed Christi

anity and Calvinism. In : 
The E uangelical Quarterly VI (1934), 
p.398-421. 

Ritschl, O . Dogmengeschichte des Protes
tantismus. lll. Orthodoxie und Synkre-



LITfERATUURLIJST 601 

tismus in der a/tprotestantischen Theologie . 
Göttingen. 1926. 

Roberti. Jean. La con[ession de Foy des 
Egliscs pretendues Re[ormées du Pays
Bas. convaincue de fausseté en tous les 
artie/es, qui sont contre la Doctrine de 
l'Eglise Romaine etc.. Liege. 1642. 

(Bibl. centr. Liège; Coll. Cap. nr 630). 
Roessingh. P. H .. Jacobus Alting, een bij

belsch godgeleerde uit het midden der 17e 
eeuw. Groningen. 1864. 

Roi. J. F . A. de Ie. Die evangelische Chris
tenheit und die Juden unter dem Gesichts
punkte der Mission geschichtlich betrach
tet I. Karlsruhe und Leipzig. 1884. 

Rossier. L.. Histoire des Protestants de Pi
cardie particulierement de ceux du Dé
partement de la Somme d ' après des Do
cuments pour la plupart inédits. 

Paris. 186l. 
Rutgers. F. L.. Acta van de Nederlandsche 

synoden der zestiende eeuw 
's Gravenhage. 1889. 

Schilfgaarde . Mr A . F. van. Het Archief 
van het huis Bergh. Inleiding (1932); I n
ventaris. Eerste stuk (1932) . 

Schoockii. Mart.. Necessaria et modesta 
de[ensio pro veritate, ac innocentia sua, in 
caussa inter eum ac Rever. Doctorem Voe
tium contro versa. Primo à variis, occul
tis susurris, nuper vel'O in gratiam Rcver. 
Voetii ab eius [i/io libello valde contume
lioso oppllgnata. Groningae. 1646. 

(Univ.bibl. Marburg ). 
Schoockius Mart.. Liber de bonis vulgo Ec-

clesiasticis dictis. Groningae. 165l. 
Schoockii. Mart .. Johannes Steinbergius [u

nebri oratione in templo Academiae Gron. 
et Om 1. propositus prid. Kal. Novemb. 
1653 sive, octavo ab obitu die, eam edente 
Carolo Steinbergen altero defuncti fi/io. 

Groningae. 1653. 
Schoockii. Mart.. Oratio funebris in prae

maturum excessum clariss. et experientiss. 
Viri Dn. Joannis Borgesii Habita in choro 
templi Academici die XXVII Novembr. 
anno 1652. Groningae. 1653. 

Schrenk. G .. Gottesreich und Bund im älte
ren P.r:otesta ntism us, vornehmlich bei Jo
hannes Coccejus. Gütersloh. 1923. 

Schweizer. A.. Die Protestantischen Cen
traldogmen in ihrer Entwicklung inner. 
halb der Reformirten Kirche. Zweite 
Hälfte; 1856. 

Senebier. J.. Histoire littéraire de Genève, 
t. Ir. Genève. 1786. 

Sepp. Chr .• Het Godgeleerd Onderwijs in Ne-
derland I (1873). II (1874). Leiden. 

Sepp. Chr.. Polemische en irenische theo-
logie. Leiden. 1881. 

Sepp. Chr. H et staatstoezicht op de gods-

dienstige letterkunde in de Noordelijke 
Nederlanden. Leiden. 1891. 

Simon. R.. Histoire critique du Vieux Testa-
ment. Rotterdam. 1685. 

Slee. J. C. van. De geschiedenis van het 
Socinianisme in de Nederlanden. 

. Haarlem. 1914. 
(Stevartus. A.) . 19norantia elenchi Mare

siana, opposita Stevarto imaginarie 
EAErXOMENQ in quo contra Mare

sium probatur, etc.. Impressa anno 
CI:::>I:::>CL. (Univ.bibL. Leipzig). 

Stols. A. A . M.. Kort overzicht van de 
geschiedenis der boekdrukkunst in Maas
tricht in 1551-1929. Maastricht. 1929. 

Suringar. L. J .• Bijdrage tot de Kennis van 
den regeeringsvorm van Maastricht en 
zijn ressort, meer bijzonder gedurende het 
tijdvak 1632-1794. Leiden. 1873. 

Theux de Montjardin. X. de. Bibliographie 
Liégeoise 2. Bruges. 1885 (11867. in Kon. 
Bib!.. Den Haag). 

Tholuck. Or A.. Vorgeschichte des Rationa
lismus, I. Das Akad. Leben des 17ten 
Jahrhunderts. Halle. 1854. 

Toepke. G.. Die Matrikel der Universität 
Heidelberg. lIer Theil. Heidelberg. 1886. 

TranquilIe. Theodose. La chandel/e esteinte, 
et puante, de Samuel des Marets, Ministre 
de la pretenduë Eglise Re[ormée, à Maes
trecht. Response a l'escrit intitulé La 
chandelle mise sous Ie bois
s e a u par I e C Ier 9 é Rom a i n. 
Liege. 1635. (Bibl. centr. Liège) . 

Unnik. W. C. van. Hugo Grotius als uit
legger van het Nieuwe Testament . In: 
N ed. Arch. van Kerkg .. N.S . XXV (1932). 

blz. 1- 48. 

Veegens. J. D .. De banken van leening in 
Noord-Nederland tot het einde der acht. 
tiende eeuw. Rotterdam. 1869. 

Veen. Dr S. D. van. Voor Tweehonderd 
Jaren. Schetsen uit het leven onzer Ge
reformeerde Vaderen 2. Utrecht. 1905. 

Velingius. A .. Redenvoering over de l/lustre 
S choo/e van 's Hertogenbosch. 

's Hertogenbosch. 1760. 
Voet. P .• Pietas in parentem, contra ultimam 

impotentiam Samuelis Maresii. 
Ultrajecti. 1646. (Univ.bibl.. Leipzig). 

Voet. P .. Samuelis Maresii Tribunal iniquum 
in causam Cartesio-Schoocklana. Ex regu
lis iuris et aequi examinaturn. Accedit 
responsie ad postremum Maresii libel/urn, 
cui tit. Bon a e f i dei etc. 

Ultrajecti. 1646. (Univ.bibl.. Freiburg). 
(Voet. P.). Samuelis Maresii Prof. Gronin

gani, causae desertae brevis delinatio. 
Ultrajecti. 1646. (Bodl. Libr. Oxford) . 
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Voet. P. . Theologia naturalis re[ormata. 
Trajecti ad Rhenum. 1656. 

Voet. P .. Prima philosophia reformata . 
Trajecti ad Rhenum. 1657. 

Voet. P .. De usu ;uris civilis et canonici in 
Belgio unito. deque more promovendi doc
tores utriusque ju ris. etc .. Liber singularis. 

Ultrajecti, 1657. 
Voet. P .. De duel/is ex omni jure decisis 

casibus. Liber singularis. Ultrajecti, 1658. 
Voetius. G .. Specimen assertionum partim 

ambiguarum aut lubricarum. partim peri
culosarum. ex tractatu nuperrime scripto 
pro sodalitatibus B. Mariae inter Refor
matos erigendis aut interpolandis. 

Ultrajecti. 1642. 
Voetius. G., Gabrielis Albaspini Aurelianen

sis episcopi. Notae et observationes in can. 
Concilii Eliberini. Ex ipsius observationum 
libris decerptae et seorsim editae ad IIlu
strationem loci Act XIX v 31. et contro
versiae de Idololatria indirecta. 

Ultraiecti. 1643. (Bib!. Wall., Leiden) . 
Voetius. Gisb.. Disputationes theologicae 

selectae. 5 tom. illtrajecti. 1648-1669. 
Voetius. Gisb .• Exercitia et Bibliotheca stu-

diosi Theologiae 2. Ultrajecti. 165l. 
Vossius. Ger. Joan .. Epistolae. 

Augustae Vindelicorum. 1691. 
Vrijer, M. J. A. de, Henricus Regius. Een 

"Cartesiaansch" Hoogleeraar aan de 
Utrechtsche Hoogeschool. '5 Hage. 1917. 

Vrijer. Or M. J. A . de. Ds Petrus van Balen. 
Utrecht. 1928. 

Waeyen. Johannis van der. De reconcilia
tione Clarissimorum Virorum D .D . Gis-

berti Voetii et D .D. Samuelis Maresii: 
S . S . T. D . D . & P. P. ad virum Clariss. 
N.N. Epistola. Leovardiae. 1670. 

Water. W . te. Tweede Eeuwgetijde van de 
Geloofsbelijdenisse der Gereformeerde 
Kerken in Nederland. Middelburg, 1762. 

Wittichius. Christ.. Theologia pacifica 3. 

Lugduni Bat .. 1683. 
Wolzog ue. L. de. Lettres SUl' la vie et SUl' 

la mort de -. A·dam. 1692. 
Worp. Or J. A.. De briefwisseling van 

Const. Huygens. 5 dln. 
's Gravenhage, 1911-1916. 

Wumkes. G. A .• De Gereformeerde Kerk in 
. de Ommelanden tusschen Eems en Lau-
wers (1595-1796) . Groningen, 1904. 

Wumkes. G. A.. Sprokkeling uit oude Kerk
aeten inzake de Joden. In: Groningsche 
Volksalmanak voor het jaar 1911 . 

Wynne. Or J. A .. Resolutiën. genomen bij 
de Vroedschap van Utrecht. betreffende 
de Illustre school en de Akademie in hare 
stad in de jaren 1632-1693. (1888). 

Ypey. A.. Beknopte letterkundige geschiede
nis der systematische godgeleerdheid 11 . 

Haarlem. 1795. 

Zuylen Jr. R. A . van. De banken van lee
ning. ook tafelen van leening ot Lombar
den genaamd, derzelver oorsprong en 
vestiging in Brabant. vooral te 's Herlo
gen bosch. In: Noordbrabant. 

's Hertogenbosch. 1853. 
Zuylen Jr. R. A. van. Inventaris der Ar

chieven van de stad 's Hertogenbosch. 
Stadsrekeningen. 2de Deel. 1866. 
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Riivetus: Rivetus. 
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Bijl. III 123: Bijl. III 122. 
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STELLINGEN 

I 

De benoeming van John Cameron in Gomarus' plaats beteekende een prin
cipieele wijziging in de richting van het onderwijs aan de Academie te Saumur. 

II 

De bronnen van de Bossche schoolwetten van 27 April 1637 zijn vooral te 
~oeken in de regelingen der Fransche ColIèges. 

III 

Maresius heeft in de uitgave van het pamflet: Pedis et pediculi dia log us, 
1646 (Pamflet-Knuttel, nr 5382), de hand gehad. 

IV 

Maresius moet als verzorger en als auteur van het anonyme pamflet : l\1agni 
Cartesii manes ab ipsomet defensi , 1656 (Pamfletten - Goes, nr 915). wor
den beschouwd. 

V 

Met de bestrijding van het supralapsarisme heeft Maresius niet zoozeer de 
nagedachtenis van Gomarus willen aantasten, als wel Voetius van afwijking 
der zuivere leer willen beschuldigen. 

VI 

Maresius heeft terecht de "preciesheid" van Voetius bestreden. 

VII 

Voor den langdurigen broedertwist tusschen Maresius en Voetius moet 
de zwaarste schuld aan Maresius ' kant worden gezocht. 

VIII 

Het is onjuist om Maresius als een tegenstander van de kerkelijke een
heidsbeweging der zeventiende eeuw voor te stellen. 
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IX 

Maresius wordt door sommigen ten onrechte als een overtuigd Cartesiaan. 
die pas later met deze philosophie heeft gebroken. voorgesteld. 

X 

Het oordeel van P. H. Roessingh over het geschil tusschen Maresius en 
Jac. Alting is niet alleen door zijn eigen theologisch standpunt. doch even~ 
eens door een eenzijdig en onvolledig gebruik der bronnen. ten ongunste van 
Maresius beïnvloed. 

XI 

De bewering dat de kerken in de provincie Groningen de uitgave van na~ 
gelaten geschriften van Maresius wilden verboden hebben. rust niet op goede 
gronden. 

XII 

In Jesaja 28: 16 kan de lezing van den Masoretischen tekst: ~n~ M' 
.- . J 

gehandhaafd blijven. 

XIII 

In Efeze 5 : 30 behooren de woorden: l~ rij, CJCX{ptÓ' cxlrcov ~CX[ ex. lW." OCJHlwv 
cxvwii, niet in den tekst. 

XIV 

De hypothese dat J ulius Cassianus de schrijver van 2 Clemens zou zijn. 
is onaanvaardbaar. 

XV 

Bij de beoefening der Vaderlandsche Kerkgeschiedenis zal meer dan tot 
dusver het geval is geweest. met de betrekkingen tot de kerken en de toe~ 
standen in het buitenland moeten gerekend worden . 

XVI 

Aan een meerdere vergadering komt. naar Gereformeerd kerkrecht. de 
bevoegdheid toe. om een Dienaar des Woords. ook zonder dat dit door de 
plaatselijke kerk. aan welke hij verbonden is. wordt verzocht. in zijn ambt te 
schorsen. 

XVII 

De onderscheiding van een historisch en een normatief gezag bij de Heilige 
Schrift is zakelijk gerechtvaardigd. 



XVIII 

Het chiliasme miskent de bedoelingen Gods met het volk Israël. 

XIX 

De noodleugen is onder alle omstandigheden met de wet des Heeren in 
strijd. 

XX 

Het gebruik van het "Onze Vader" als besluit van het vrije gebed en van 
het formuliergebed is in strijd met de strekking van dit volmaakte gebed. 






