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In de bibliotheek van Jesus College, Oxford, liggen vijf bijzondere zeventiende-eeuwse
theologische disputaties. Ze zijn geschreven door Johannes Maurus, een tot het christendom
bekeerde Marokkaan die zijn medestudenten in de theologie als insider voorlichting geeft
over de islam.2 Dat gegeven is opmerkelijk genoeg om een onderzoekje te rechtvaardigen
naar de inhoud en auteur van deze teksten.
Als een exotische vogel moet Maurus halverwege de zeventiende eeuw zijn
neergestreken in het Statencollege, de Hollandse kweekvijver voor toekomstige predikanten.
Wanneer hij in 1648 in Leiden arriveert, wonen er zo’n veertig theologiestudenten in het
complex aan de Cellebroedersgracht. Hun maaltijden, onderdak en studiekosten worden
betaald uit een fonds dat de Staten van Holland en West-Friesland beheren, waarbij alle
Hollandse steden een of meer jongens mogen aanwijzen als ‘hun’ beursstudent. Elk van de
studenten heeft een kamertje met een getimmerde bedstee, een kist voor beddengoed en
kleren, een tafel en een stoel en een klein kastje voor waskom, pot en andere zaken. Tussen de
college-uren aan de universiteit door gebruiken ze de maaltijden in een grote eetzaal, ze doen
op vaste tijdstippen aan verplichte “exercitiën des lichaems” en op zondag nemen ze deel aan
de gezamenlijke kerkgang en preekbespreking.3
Verder repeteren ze op gezette tijden hun collegestof via oefendisputaties, de
werkcolleges van de zeventiende eeuw. Daarbij moet een student (soms geholpen door de
voorzitter van de disputatie) een aantal stellingen over een theologisch of filosofisch
onderwerp verdedigen, terwijl de andere studenten in de oppositie gaan. Het geheel vindt
plaats in het auditorium van het Statencollege, onder leiding van de regent of de subregent.
Meestal levert de voorzitter de stellingen kant en klaar aan, maar een enkele keer mag een
student zelf de tekst schrijven waarover hij wil disputeren.4 Dat is de context waarbinnen
Johannes Maurus, Arabs-Afer, Marocanus –zoals hij zichzelf presenteert– zijn vijf disputaties
over de islam houdt, onder leiding van de regent van het Statencollege, Jacobus Revius.
Bekeerde moslim
Maurus (de Moor) is geen naam die veel houvast biedt bij het achterhalen van de herkomst
van deze theologiestudent: het is stellig niet de achternaam die hij bij zijn geboorte
meegekregen heeft. Het ligt voor de hand dat hij de naam Maurus pas tijdens zijn verblijf in
de Republiek heeft aangenomen naar het voorbeeld van een andere, beroemde moslim die
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zich in de vijftiende eeuw tot het christendom bekeerde: de geleerde Johannes Andrea uit
Valencia, die onder de naam Johannes Maurus een weerlegging van de islam, Confusión de la
secta Mahometana, publiceerde.5
Uit de opdrachten van zijn disputaties en de vermeldingen in diverse archieven blijkt
dat hij bij uitstek de nationale troetelstudent is. Hij krijgt geld van de synode van ZuidHolland, van de classes Dordrecht, Haarlem, Leiden, Gouda, Woerden, Rotterdam en Den
Haag, van de stad Leiden en de stad Haarlem, en vier jaar lang zelfs van de Staten-Generaal.6
Zijn disputaties zijn opgedragen aan talrijke stedelijke en kerkelijke machthebbers en
notabelen.7 Dat tekent hem meteen als een groot netwerker, die overal geld los weet te krijgen
en zich daar ook gepast dankbaar voor betoont. De notulen van diverse kerkelijke classes en
synoden vormen daarvan het bewijs: overal verschijnt Maurus, beleefd en verstandig, in de
vergadering, en overal weet hij een bedragje in de wacht te slepen.8
Dat komt doordat iedereen het ontzettend bijzonder vindt, een bekeerde Marokkaan
die theologie wil studeren om later zijn volksgenoten het evangelie te gaan brengen. Zoals de
classis Leiden het formuleert: “Is gerecommandeerd een Arabier, oft Mahumetaen, die de
Christelijcke Religie heeft aengenomen ende tot Delf den H. Doop ontfangen, ende nu soo
verre in zijne studie is gecomen dat hij de selve in Leyden vervolght. Ende alsoo dese
remarcable sake en t’eerste en t’eenigste exempel is in dese landen soo word bij de
vergadering goetgevonden dat elck predicant in zijne plaetse hem sal recommanderen, opdat
hij (gantsch sonder middelen zijnde) van elcke kercke (...) ten minsten een schelling
ontfangende, mach in zijne studiën continueren, tot dienst vande kercken in Arabien oft vande
Oost-Indische landen, welcker sprake hem bekent is”.9
Maurus woont dus, voordat hij in Leiden gaat studeren, in Delft. Om precies te zijn in
het Fraterhuis, de Latijnse school waaraan een soort vooropleiding voor studenten theologie
verbonden is. 10 In het archief van die instelling valt evenwel niets over hem te vinden – alleen
dat zijn latere medestudent en vriend Philippus Baldaeus in die periode ook in het Fraterhuis
woont en studeert.11 De acta van de Delftse kerkenraad hebben echter meer te bieden: daar
duikt in 1643 wel degelijk een personage op dat niemand anders kan zijn dan de latere
Johannes Maurus.
“Jan Cornelisz Arabier”, schrijft de notulist, “jongman van ontrent 23 jaren tot het
Christendom bekeert sijnde ende goede reeckenschap gevende van sijn gelove in Christum,
versoecket sijnen Christelijcken Doop volghens d’ordre onser Kercke. Is geresolveert sijn
begeerte inte willighen”.12 En inderdaad valt er twee weken later in het doopboek van de
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Nieuwe Kerk te lezen dat daar ene Jan Cornelisz gedoopt is, “een jongeling oud 19 jaeren”,
wiens ouders “Machum, een Turc” en “Jannetjen, een Turckin” waren.13
Daarmee is meteen duidelijk dat het niet simpel is om de identiteit van een allochtoon
in de zeventiende eeuw vast te stellen. Hij krijgt een onvervalst-Nederlandse naam opgeplakt,
terwijl hij de ene keer een Turk heet, de andere keer een Arabier, de ene keer 19 jaar is, de
andere keer 23. Toch moet het hier steeds om dezelfde persoon gaan.
Dat die persoon óók degene is die later als Johannes Maurus in Leiden gaat studeren,
blijkt uit een vervolgaantekening van de kerkenraad: “Jan Cornelisse Arabier wordet
bevonden een groote lust te hebben tot de studiën, om de Christelijcke Religie voort te planten
onder sijne natie. Edoch alsoo hem middelen ontbreecken, hebben de Broeders aengenomen
haer selven daer over wat naerder te bedencken”.14 Het kan niet anders of die bedenkingen
van de kerkenraad leiden uiteindelijk naar een plaats voor deze Arabische jongen in het
Delftse Fraterhuis, waar hij vier jaar lang klaargestoomd wordt voor de universiteit.
Barbarijse zeerovers
De vraag blijft echter hoe Maurus als jonge man in Delft terechtgekomen is. Daarover valt
slechts te speculeren, al is er wel een aantal feiten te vinden dat met grote waarschijnlijkheid
op hem betrokken kan worden.
Allereerst is daar het scheepsjournaal van Adriaen Matham, een verslag van de
expeditie van gezant Anthonis de Liedekerke die in opdracht van de Staten-Generaal in 1640
naar Marokko afreist om daar Nederlandse slaven vrij te kopen. Het gaat om de bemanningen
van twee schepen die een paar jaar eerder door Barbarijse zeerovers zijn buitgemaakt en die
sindsdien in slavendienst van de ‘Santon’ van Marokko terechtgekomen zijn. Liedekerke
slaagt maar gedeeltelijk in zijn missie: nadat hij met de broer van de vorst afspraken heeft
gemaakt over het losgeld, blijkt ineens dat de vorst zelf daar geen genoegen mee neemt.
Zodoende krijgen ze maar de helft van de slaven mee, terwijl de anderen, “gemerckt den
Goddelosen santon sijne ongefundeerden eijsch niet heeft willen verminderen, oversulcx sijn
genootsaeckt geweest te blijven in dese ellendige slavernije”.15
Behalve tal van boeiende observaties over cultuurverschillen die de Nederlanders
ervaren, bevat het journaal van Adriaen Matham een in dit verband intrigerende opmerking.
Op het punt waar hij beschrijft hoe de vrijgelaten slaven aan boord gaan en de nodige
proviand ingeslagen wordt om de thuisreis te aanvaarden, voegt hij toe: “Pieter Moor met sijn
soon sijn bij ons in 'tschip gebleven, met intentie om haer in Hollandt tot het Christen geloof
te begeven”.16 Die zoon zou heel goed de latere Johannes Maurus kunnen zijn – in 1641 in de
Republiek aangekomen, in 1643 als ‘jongeling’ in Delft gedoopt, vanaf 1648 studerend in
Leiden.
Er is nog een andere bron die in dezelfde richting wijst: de correspondentie van
Jacobus Golius, hoogleraar oosterse talen in Leiden, die zelf langdurig door Marokko reisde
en, eenmaal gevestigd in Leiden, zich ontfermt over alle verdwaalde oosterlingen in de stad.17
Een van Golius’ connecties is ene Mohammed ibn-Ali ibn-Belqâsim, een Marokkaan die
begin jaren veertig van de zeventiende eeuw in de Republiek is, kort daarna met diverse
opdrachten op zak een reis naar Marokko maakt en vervolgens weer terugkeert in Amsterdam.
Deze Mohammed blijkt in 1640 bij de expeditie van Liedekerke aanwezig geweest te zijn, en
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een zoon te hebben die rond 1650 in Leiden woont.18 Het kan bijna niet anders of die zoon is
Johannes Maurus. Niet alleen klopt in dit geval de voornaam van de vader – Machum, zoals
de naam in het Delftse doopboek vermeld staat, is een variant van Mohammed – ook de
woonplaats is correct. Bovendien is er een innige band tussen Golius en Johannes Maurus
aantoonbaar: als Maurus een van zijn disputaties aan Golius opdraagt, noemt hij hem zelfs een
plaatsvervangende vader.19
Uit de correspondentie van Golius met Mohammed ibn-Ali wordt overigens ook
duidelijk waarom Mohammed en zijn zoon zich tot het christendom aangetrokken hebben
gevoeld. Mohammed beschrijft hoe hij naar Saijid Ali – opperhoofd van de zeerovers – is
gegaan om te vertellen wat hij in de Republiek gezien heeft aan rechtvaardigheid en recht,
trouw en eerlijkheid, en om te benadrukken dat het volgens de christelijke godsdienst
verboden is om slaven te maken, blank of zwart. “Maar deze lieden zijn niet zoals men (bij u)
meent. Het zijn zeer inhalige lieden, die van niets weten dan wat zij vóór zich zien”. Het blijkt
bovendien dat Saijid Ali met zijn onderdanen verantwoordelijk is voor de dood van
Mohammeds broer en dat hij bovendien de erfenis heeft ingepikt. Alleen een aantal boeken uit
de nalatenschap heeft Mohammed nog kunnen bemachtigen, maar daarvan heeft hij er een
paar moeten verkopen om kleding voor zijn zoon en zichzelf aan te schaffen.20
Dat alles verklaart wel waarom vader en zoon in Marokko niet veel meer te zoeken
hebben, waarom ze geneigd zijn om steun bij Nederlandse christenen te zoeken en zelf ook
het christendom te omhelzen. Het verklaart bovendien Maurus’ studieuze inslag: kennelijk is
hij afkomstig uit een geleerdenfamilie, die in het land van herkomst een tamelijk hoge positie
innam. Vader Mohammed spreekt diverse talen, en dat zal de reden zijn waarom hij
voortdurend op reis is met politieke en wetenschappelijke opdrachten.21 De laatste brief die
Golius rond 1650 van hem krijgt, meldt evenwel dat hij tijdens een van zijn zeereizen door
Franse kapers gevangen genomen is en als galeislaaf verkocht. Hij hoopt dat zijn zoon, samen
met Golius en andere invloedrijke connecties, het nodige geld bij elkaar kan brengen om hem
vrij te kopen – de vraag blijft echter of dat gelukt is.22
Disputeren onder Revius
Behalve Golius heeft ook Jacobus Revius, dichter, theoloog en regent van het Statencollege,
zich bijzonder ingezet voor de enige Marokkaanse student in Leiden.23 Hij zorgt ervoor dat
Maurus de eerste jaren van zijn studie in het Statencollege mag komen eten, hoewel hij daar al
snel 200 gulden per jaar van de Staten-Generaal voor terugkrijgt.24 Als die bijdrage na vier
jaar ophoudt, komt hij opnieuw in actie. Hij schrijft de nodige aanbevelingen voor Maurus,
zodat die aanspraak kan maken op een vaste plek in het Statencollege. De stad Haarlem staat
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er welwillend tegenover en besluit hem een van de Haarlemse beurzen toe te kennen.25
Daarmee is Maurus vanaf 1653 een echte bursaal.
Als tegenprestatie disputeert hij wat af onder Revius; meer dan de gemiddelde student.
Niet minder dan twaalf disputaties zijn er van hem bewaard gebleven: de vijf over de islam,
maar daarnaast nog zeven andere die in Revius’ verzamelbundels zijn opgenomen (en dus
door de regent zijn geschreven). Over de onvolmaaktheid van goede werken disputeert
Maurus en over het celibaat van priesters, over het duizendjarig rijk en over de kerkelijke
tucht.26 Maar tussen al die theologische onderwerpen uit Revius’ lesprogramma door werkt hij
gestaag aan zijn eigen project: een overzicht van de islam voor zijn gereformeerde
medestudenten. Want dat hijzelf, en niet Revius, de auteur is van de vijf disputaties over de
islam, blijkt uit de afwijkende toon ervan en de inside-informatie die erin verstrekt wordt –
daarover straks meer.
De eerste disputatie dateert van februari 1654, de laatste van januari 1656; Maurus is
er dus ongeveer twee jaar mee bezig geweest.27 Als stramien voor zijn betoog gebruikt hij de
vijf zuilen van de islam: geloofsbelijdenis, gebed, vasten, aalmoezen geven en pelgrimeren
naar Mekka, zij het dat hij voor de eerste zuil – de geloofsbelijdenis – twee disputaties nodig
heeft, terwijl hij de derde en de vierde – vasten en aalmoezen geven – samen in één disputatie
stopt.
Daarmee is meteen zichtbaar dat hij iets heel anders aan het doen is dan andere
gereformeerde theologen die in zijn tijd over de islam schrijven. Die kiezen er immers in het
algemeen voor om uitvoerig de herkomst van de islam te behandelen, de betrouwbaarheid van
Mohammed en de Koran, om ten slotte uit te komen bij de inhoud van het moslimgeloof en de
theologische beoordeling daarvan vanuit christelijk perspectief. Had Revius deze disputaties
geschreven, hij zou zeker – volgens zijn vaste gewoonte – alle islamitische dwalingen
expliciet benoemd en aan de hand van bijbelteksten weerlegd hebben.28 Maar Maurus’ doel
lijkt vooral te liggen in een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de islamitische leer en
gebruiken.
Maurus over de islam
Toch ontkomt ook Maurus niet aan een evaluatie van de islam, al neemt die naar verhouding
weinig ruimte in zijn betoog in. Zijn positiekeuze is meteen duidelijk met de eerste stelling
van zijn betoog, waar hij van start gaat met een citaat van Calvijn. “Het is me niet onbekend
(zegt Johannes Calvijn, die grote restaurator van de orthodoxie) dat Satan in veel opzichten de
nabootser van God is. Zo heeft hij de goddeloze dwalingen waarmee hij miserabele mensen
misleidde, listig in onbeschaafde en bijna barbaarse taal rondgestrooid, om zich dankzij die
bedrieglijke overeenkomst [met Gods woorden] des te beter toegang te verschaffen tot de
zielen van eenvoudige mensen”.29
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Daarmee is het kader geschetst. De islam is volgens Maurus opgekomen als gevolg
van die misleiding van de duivel, waardoor de christelijke kerk in de loop van de zesde eeuw
tot dwalingen verleid werd: monniken, heilige maagden, biecht en boetedoening enzovoort.
De kerk in Azië en Afrika had bovendien te kampen met een giftig mengsel van ariaanse
ketterijen, gecorrumpeerd jodendom en heidense afgoderij. De goddelijke straf bleef niet uit:
de christenen kregen een golf van twisten, conflicten en oorlogen over zich heen, en
uiteindelijk verscheen te midden van al die duisternis Mohammed.30
Dat schept meteen helderheid over Maurus’ eigen standpunt. Hij beschouwt de islam
als een godsdienst die afwijkt van de zuivere waarheid, gestoofd uit een mengsel van joodse,
heidense en corrupt-christelijke ingrediënten, en hij vindt zelfs een nieuw woord voor deze
religie uit. Het woord ‘islam’ – vertrouwen, gehoorzaamheid en onderwerping ten opzichte
van God en zijn profeet – geeft de zaak immers niet goed weer. Mohammed was ‘een
pseudoprofeet, die ongelukkige mensen listig misleidde en daarom spreken wij van ‘pseudoislam’.31
Toch is het register waarin Maurus over Mohammed, Koran en moslims spreekt,
beduidend minder negatief dan dat van zijn gereformeerde tijdgenoten. Zo noemt Coccejus de
profeet “een verderfelijk en waanzinnig man, die zijn mond tegen de hemel opzette”,
Hoornbeeck heeft het over een “vervloekte bedrieger” en Voetius beschrijft hem als iemand
die “manisch bezeten” is geweest.32 Maar Maurus presenteert de stamboom van Mohammed –
teruggaand op Ismaël – als feit en in zijn hele betoog blijkt dat hij die afstamming van
Abraham enorm belangrijk vindt. Zo vermeldt hij dat bepaalde gebruiken uit de islam terug te
voeren zouden zijn op de geschiedenis van Abraham, de gemeenschappelijke patriarch van
jodendom, christendom en islam. Wat Mohammed gedaan heeft is ook niet alleen maar
negatief: hij heeft de islam immers ingevoerd om de Arabieren van hun afgodendienst te
genezen.33 Onvermijdelijk zijn er daarbij resten van het polytheïsme achtergebleven, die de
islam corrumperen, maar uiteindelijk doen moslims eerder aan bijgeloof dan aan afgoderij,
omdat ze niet zozeer valse goden vereren als wel de waarheid op de verkeerde manier
dienen.34
Dat laatste is bepaald geen conclusie die iemand als Revius voor zijn rekening zou
nemen: die vindt immers dat mensen die de godheid van Christus loochenen, zoals de joden,
niet de enige ware God dienen.35 Toch valt Maurus niet meteen buiten de bandbreedte van de
gereformeerde theologie: er zijn in zijn tijd verschillende standpunten mogelijk. Zo ziet
Voetius de islam als een vorm van atheïsme en epicurisme, maar Coccejus is milder en
beschouwt de islam veeleer als een soort ketterij.36 Dat laatste lijkt op Maurus’ stellingname.
Een welwillende toon valt ook op in zijn beschrijving van de islamitische gebruiken,
waarbij dikwijls zichtbaar wordt dat hij uit eigen waarneming put. Zo schrijft hij over de
moskeeën waarin het gebed moet plaatsvinden, dat ze “groots en magnifiek” zijn. Maar dat
heeft ook nadelen: “als ik me zou voornemen om iets op een passende en geschikte manier te
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zeggen, in verhouding tot de pracht en harmonie van het bouwwerk, zou dat niet van dezelfde
orde zijn, en ik zou niet makkelijk de kern van het gebed kunnen bereiken”.37 Over de Koran
zegt hij dat het boek inhoudelijk vele gebreken vertoont en dat de boodschap misleidend is,
maar dat die toch met “zoveel zuiverheid van taal, een zo accurate gelijkmatigheid en
volmaaktheid van de schrift is weergegeven, dat men het voor een wonder houdt”.38 En nadat
hij een aantal indrukwekkende voorbeelden van islamitische vrijgevigheid heeft opgesomd,
beschrijft hij – kennelijk uit eigen waarneming – hoe het feest ná het geven van de aalmoezen
eruitziet: “Het is wonderbaarlijk, wat een hoog geschetter en gejubel de vrouwen weten voort
te brengen, die met snel bewegende tong, half open mond en geknepen stem als zwanen
plegen te zingen. De mannen kunnen dit niet nadoen. Als de vuren gedoofd zijn, vermaken ze
zich met verschillende spelen, en ze besteden bijna de hele nacht aan toneelstukken (die ze
terecht fabels noemen) uit de oude geschiedenis. (...) De vreugde van dit feest duurt drie
dagen”.39
Dat hij intussen heel goed beseft waar cruciale verschillen tussen christendom en islam
zich op toespitsen, blijkt uit talrijke opmerkingen over de godheid en het middelaarschap van
Christus. Bijvoorbeeld in de tekst zelf – “Als [moslims] Christus het Woord van God noemen,
bedoelen ze niet een persoon in de Godheid”40 –, maar vooral in de corollaria die aan het eind
van de disputaties geplaatst zijn: “Christus is Middelaar volgens beide naturen [goddelijk en
menselijk]”, “De voldoening van Christus voor onze zonden was noodzakelijk”, “De leer van
de voldoening door Christus verschaft overvloedige stof om de goddelijke majesteit en
goedheid te loven, en een gewillig streven naar vroomheid”.41
Slechte afloop
Intussen loopt het met Maurus zelf minder goed af dan die laatste stelling suggereert. Het
eerste signaal is het feit dat de stad Haarlem zijn beurs per 30 september 1656 stopzet.42
Misschien vinden de burgemeesters dat hij nu lang genoeg van de subsidie heeft geprofiteerd.
Sowieso staan er in Haarlem weer nieuwe studenten in de rij om aanspraak te maken op een
beurs, terwijl Maurus al acht jaar in Leiden rondhangt en de dertig inmiddels ruim gepasseerd
is – al vermindert hij zelf zijn leeftijd structureel met een paar jaar.43
Wat er dan verder gebeurt, is raadselachtig. De meeste van de studenten die tegelijk
met Maurus in Leiden aankwamen, hebben inmiddels een getuigschrift van Revius gekregen
dat ze klaar zijn voor de “kerckedienst”, zijn daarmee naar de kerkenraad van Leiden getogen
voor hun attestatie en hebben met al die papieren gewapend examen gedaan voor de classis.
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Daarna volgt dan het beroep naar deze of gene gemeente, of het vertrek naar een overzeese
bestemming. Maar bij Maurus gebeurt dat niet. Heeft hij uiteindelijk toch geen zin om naar
Marokko of Indië af te reizen, is de roeping getaand, de bevlogenheid afgenomen? Zijn de
disputaties over de islam een signaal dat hij, als het erop aankomt, helemaal niet zo missionair
is ingesteld? Hij lijkt zich tijdens zijn studie meer te hebben ontwikkeld als filoloog dan als
theoloog; er zijn signalen dat hij zich – met Golius? – in het Chinees verdiept, dat hij jongere
studenten met belangstelling voor vreemde talen om zich heen verzamelt en dat hij soms als
expert over Arabische en islamitische terminologie geraadpleegd wordt.44
Toch vormt die filologische belangstelling uiteindelijk niet de enige reden dat hij geen
predikant wordt. Uit het archief van de Leidse kerkenraad blijkt dat hij in 1656 naar
Amsterdam is verhuisd, maar dat er “zeer kwade” geruchten over hem gaan. Zolang zijn
gedrag niet “beter en godtsaliger” wordt, krijgt hij dus geen attestatie van de kerkenraad45,
maar wat er precies aan de hand is, wordt niet duidelijk. Dat wekt de intrigerende vraag of
hier misschien met twee maten gemeten wordt: is de kerkenraad strenger op het gedrag van
een Marokkaan dan op dat van even lichtzinnige Nederlandse studenten? Of is Maurus echt
een grotere zondaar? In het laatste geval moet het om meer gaan dan om incidentele
dronkenschap of een wat te voorbarige relatie met een vrouw – zulke dingen overkomen
immers diverse studenten in het Statencollege, die dan tijdelijk niet aan het avondmaal mogen
gaan, maar na beloofde beterschap gewoon predikant kunnen worden.46
Weliswaar is er ook in Maurus’ geval hoop op verbetering, maar aangezien ze dat in
Leiden niet goed meer in de gaten kunnen houden, is het beste wat hij kan doen een
voorbeeldig leven leiden en daarover een goed getuigschrift vragen bij een van de
Amsterdamse predikanten. De kerkenraad zal bovendien een brief sturen naar dominee
Lansman, “op dat sijn waerde (...) goede acht op het comportement van den Arabs geliefde te
nemen”.47 En inderdaad, nog geen week later komt het geval in de Amsterdamse kerkenraad
ter sprake, want Maurus heeft het bestaan om in Amsterdam aan het avondmaal te gaan,
terwijl hij in Leiden onder censuur staat. Dominee Heidanus gaat hem daarop aanspreken en
een paar weken later blijkt dat de ‘bestraffing’ indruk gemaakt heeft: Maurus “heeft sijn
schult bekent, sal wijders de sorge ende opsicht van Do. Heijdano bevoolen blijven”.48
Daarmee eindigt het spoor van Johannes Maurus in de Leidse en Amsterdamse
kerkenraadsacta.49 Hoe het verder met hem afgelopen is, vermeldt de geschiedenis –voorlopig
– niet. Vijftien jaar lang viel er geregeld een glimpje van zijn aanwezigheid in de wereld op te
vangen. Maar na 1657 valt de duisternis.
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