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Johannes van Holst 
 
 
Geboren: ca. 1640 

Overleden: 21-11-1691 

 

Predikant te: 1662-1675: Alphen a/d Rijn 

 1675-1691: Leeuwarden 

 

Geschriften: 1. Een Kort en Beknopt Verhaal van de Teekenen des Hemels, 
En in ’t byzonder van alle de comeeten, Die ‘er verscheenen 
zyn omtrent de Geboorte van Christus tot het Jaar 1682. 
Mitsg. De Oordeelen die ‘er op gevolgt zyn (Jer.10,2) 
(Leeuw. 1681; Rotterd. 1742). 

 2. Aenhangsel Zynde het gevolg op de Comeet… (Amos 5,8). 
 3. Missive Aan een Vriend, Tegens de Antwoordt op een Missi-

ve wegens een boekje genaamt ‘de Dansmeester van Fra-
neker Geheekelt ende Geholpen met het antwoord op den-
zelven (Amst. 1683, Leeuw. 1683). 

 3. Voorbereydingen tot den Messias, komende in den vleesche 
(Leeuw. 1660).  

 4. Zions Verbods-dagh (Leeuw. 1667). 
 5. De onwankelbare belydenisse der Hoope, zijnde de leere der 

waarheid, die na de godzaligheid is; beleden tegen Joden, 
Papisten, Socinianen, Mennoniten, Lutheranen, Remon-
stranten, etc. (Leeuw. 1683). 

 6. De Eerste Beginselen der Woorden Godts, Of Ontledinge der 
Heidelb. Catechismus (Leeuw. 1786). 

 7. Tegen-bericht Op het bescheydt Van de Heer Ulr. Huber, Tot 
bescherminge van zyn Gans-meester van Franeker Geheek-
let ende Geholpen (Leeuw. 1683). 

  
 
 
Levensbeschrijving 

Johannes van Olst wordt omstreeks 1640 te Rijnsburg geboren. Hij laat zich op 2 
september 1661 als ‘Rensburgensis’ inschrijven aan de Leidse hogeschool. Vanaf 
27 februari 1662 is hij werkzaam in Alphen aan den Rijn als adjunct van Joachim 
Horstius. Na het overlijden van Horstius dient Van Holst de gemeente alleen. Op 
8 augustus 1675 doet hij intrede in Leeuwarden. 
 
In zijn Leeuwardense periode schrijft hij diverse werken. Het meest bekend is 
zijn Een tracaat van de tekenen des hemels, ende in ’t besonder van de cometen 
(1681), dat diverse malen wordt herdrukt. In 1683 publiceert hij Missive aan een 
vriend, tegens de Antwoordt op een missive wegens een boekje genaamt de 

Dansmeester van Franeker geheekelt en geholpen. Hij keert zich in dit vlugschrift 
tegen het feit dat Jan Baptista, dansmeester aan het standhouderlijk hof, als zo-
danig in 1682 ook is aangesteld door de Franeker hogeschool. Het vlugschrift is 
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een reactie op Dansmeester van Franequer geheekelt ende geholpen (1683) van 
professor Ulricus Huber, die het dansonderwijs aan de academie in bescherming 
neemt. 
 
In 1682 laat Van Holst een polemisch traktaat over de gereformeerde geloofsleer 
uitgeven, onder de titel De onwanckelbaare belydenisse der hoope, zijnde de 

leere der waarheid, die na de godzaligheid is; beleden tegen Joden, Papisten, 
Socinianen, Mennoniten, Lutheranen, Remonstranten, etc. 

 
Van Holst overlijdt op 21 november 1691 te Leeuwarden. In 1693 verschijnt, 
waarschijnlijk van de hand van de Britsumse predikant Benjamin Békius: Het 
smertelijk, dog salig aflijven van de volslage en berugte godgeleerde Do. Johan-
nes van Holst. In weese, laatst getrouw en yverig leeraar der gemeente J.C. bin-

nen de stad Leeuwaarde.  
 
Van Holst is als een volwaardig piëtist te beschouwen. 
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