
ds. Henricus Swalmius (1578 - 1649)  

(door J.P. van der Spek) 

Onlangs bleek dat er een afbeelding van ds. Henricus 

Swalmius (1604 - 1617) bestaat. Een portret 

geschilderd door niemand minder dan Frans Hals. Dit 

prachtige schilderij hangt nu in het Detroit Institute of 

Arts in de V.S. 1  

Afkomst 

Wie was nu deze ds. Henricus Swalmius? Zijn vader, 

ook een Henricus, woonde in Zottigem in Vlaanderen. 

Henricus senior moest tijdens de Reformatie zijn 

woonplaats ontvluchten, heeft mogelijk nog in 

Engeland gewoond en was vanaf 1580 predikant te 

Rhoon. Daar werd in 1578 Henricus geboren als derde 

zoon in het gezin. In Vlaanderen was de oudste zoon 

Arnoldus al geboren. In Rhoon zag in 1581 een derde 

zoon Carel het levenslicht en tenslotte volgde in 1582 

nog Eleazar, de vierde zoon. 

 Drie van de vier zonen werden predikant, alleen Carel 

trok naar Zeeuws Vlaanderen en werd dijkgraaf in 

IJzendijke. Hij is daar ook in 1640 begraven.  

Student en predikant 

De jonge Henricus werd op 21 juni 1595 als Henricus Henrici Swalmius Dordracemus ingeschreven aan 

de Leidse Universiteit (blijkbaar kwam hij toen uit Dordrecht). Na zijn studie ging hij als proponent naar 

Oud-Alblas2. Vandaar kwam hij in 1604 naar Oud-Beijerland. Het was een bijzonder jaar in Oud-

Beijerland; de verbouwing van de kerk was klaar en de gloednieuwe kerktoren bepaalde het aanzicht van 

ons dorp. Inmiddels was hij getrouwd met Judith van Breda. Verder is over dit huwelijk weinig bekend, 

op 4 december 1617 werd een kind begraven, maar het echtpaar woonde toen al in Delft. In 1640 

hertrouwde Henricus in Haarlem met IJfie Willems van Weert. Hij stierf in 1649 in Haarlem   

Oud-Beijerland 

Als de kerkenraad ds. Swalmius beroepen wil, heeft men ook de toestemming nodig van de gravin Sabina 

van Egmont. Sabina verbindt aan haar goedkeurig echter de voorwaarde dat ds. Swalmius ook predikant 

van Nieuw-Beijerland wordt.  Men gaat door met het beroep en op 7 januari 1604 gaat het beroep in,  

twee weken later neemt ds. Swalmius het beroep aan.3  In mei  1604 vindt de bevestiging plaats. Hoe het 

Henricus Swalmius in Oud-Beijerland verging is niet te achterhalen. De notulen van de  kerkenraad van 

voor 1662 zijn helaas verloren gegaan.  Wel is nog iets te achterhalen uit de acta van de Classis 

Dordrecht. Weijers bericht hierover het volgende:  ds. Swalmius is nog maar net met zijn werk begonnen 

of hij stuit op een eigenaardigheid omtrent de verkiezing van diakenen en het indienen van de 

ds. Henricus Swalmius 



rekeningen over de diaconale inkomsten en uitgaven. In Oud-Beijerland worden namelijk de diakenen 

niet door de gemeente verkozen maar er wordt een dubbeltal aan gravin Sabina voorgelegd terwijl de 

diaconierekening  “nyet bij den Kerkenraet, noch in den kercke (gelijck ’t gemeen in alle andere kercken 

geschiedt) gehouden wort, maer bij den magistraten in den herberge” waardoor het ettelijke malen is 

voorgekomen dat zowel de diakenen als armen beschonken raakten. De Classis adviseert ds. Swalmius 

zich met de Kerkenraad te vervoegen bij de gravin en te verzoeken “de kercke haer recht ende 

behoirlicke vrijheyt” te verlenen4.  Op 24 november 1617 deed Swalmius intrede in Delft. Volgens de 

condities die de Classis stelde bij het beroep naar Delft, mocht ds. Swalmius pas vertrekken nadat Oud-

Beijerland “een goet en vroom  predikant” in zijn plaats had. Ds. Swalmius kon pas in februari 1618 naar 

Delft vertrekken nadat ds. Jacobus Leeuwius hem opvolgde.5  Van Delft vertrok hij naar Haarlem en deed 

daar intrede op 19 oktober 1625. In Haarlem maakte Frans Hals in 1639 een geschilderd portret van 

hem.  

Theologische verschillen 

Een aantal malen duikt de naam van Henricus Swalmius op in onze 

geschiedenis. In de twisten tussen de Remonstranten en de Contra-

Remonstranten in Den Haag speelde de Kloosterkerk in die stad een 

grote rol. De kerk was niet meer in gebruik, maar werd op 9 juli 1617 

door de Contra-Remonstranten opnieuw in gebruik genomen, de 

predikant was Hendricus Swalmius. Twee weken later, op 23 juli 1617, 

koos Prins Maurits openlijk partij in het conflict en stelde zich onder het 

gehoor bij ds. Swalmius in de Kloosterkerk6. Volgens de acta van de 

Classis Dordrecht is dit echter al eerder geregeld. In april 1617 wordt op 

de Classis een brief van Zijne Prinselijke Excelentie (Prins Maurits) voorgelezen waarin hij vraagt of ds. 

Swalmius een aantal keren in Den Haag wil preken, overeenkomstig een besluit van de Staten van 

Holland genomen op 23 maart 1617 op verzoek van de dolerenden in Den Haag. Het probleem dat 

hierdoor ontstaat in Oud-Beijerland wordt aldus opgelost: alle predikanten in de Ring Hoeksche Waard 

loten om de volgorde te bepalen wie er achtereenvolgens in Oud-Beijerland zal preken in de tijd dat ds. 

Swalmius er niet is.7 

Haarlem 

Ook zijn bemoeienis met muziek en zang is niet in vergetelheid geraakt8. De tekst van een compositie 

van hem is bewaard gebleven. Een stuk van elf coupletten met de titel O Edele Musijck, waarvan hier het 

tweede couplet 

O Sang-konst: Het sout van ´s levens kracht? De Voester van ons jeugd? 

O! Sangkonst zij dy niet, die yeder mensch doet leeren 

Hoe dat hy uyt sijn ziel des twee-spalts gift moet keeren? 

O! O! Schoole van eendracht, O! regel van ´t accoord, 

Dat tot een Republijck, ja yeders huys behoord. 

Vermeld werd nog dat dit 6-stemmig gezongen diende te worden 

In zijn Haarlemse periode stond hij in hoog aanzien.  Hij was één van de vier predikanten van de Grote 

Kloosterkerk Den Haag 



Kerk (St. Bavo)  van Haarlem. Een tijdgenoot schreef:  “Hendrik 

Swalmius, die oudtse is alhier van jaren ende d´oudtste in dienst van 

de Predicanten in Hollandt, in wiens wesen een deftigheyt bespeurt 

wordt, in wiens lippen soetigheyt en vriendelijckheyt bloeyt als de 

welcke wel-sprekentheyt […]” 9 

Op 21 juni 1634 bood hij, samen met  44 anderen, een petitie aan de 

burgermeesters met het verzoek om het orgel van de St. Bavo te 

mogen bespelen. Een orgel dat omschreven werd als “cieraad van de 

kerck ende vermaerdheyd van onse borgerlyke Stadt”,  het orgel was 

immers bezit van de stad. 

   

In 1630 werd Swalmius tijdelijk predikant te 's-Hertogenbosch. In 

1629 nam prins Frederik Hendrik, na een lang beleg,  

´s-Hertogenbosch in. In de jaren daarna was een viertal predikanten 

daar werkzaam: Gijsbertus Voetius, Godefridus Udemans, Samuël 

Everwijn en Henricus Swalmius, tijdelijk uitgeleend door de kerken in Holland. Daar keerden zij zich niet 

tegen de Remonstranten, maar was de Rooms Katholieke Kerk het doelwit.  In Haarlem ging hij met 

emeritaat op 12 januari 1649, kort daarna is hij overleden. 

Eleazar Swalmius 

De jongere broer van Henricus, Eleazar werd predikant in Poortugaal en Hoogvliet. Later volgde Utrecht, 

Den Haag en Amsterdam. Ook Eleazar was actief in de twisten tussen de Remonstranten en de Contra-

Remonstranten. In de laatste ambtsperiode (1637) werd een portret geschilderd door Rembrandt. Dit 

schilderij bevindt zich in het Koninklijk Museum voor de Schone Kunsten te Antwerpen10.  
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