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1. Geboorte en jeugd

Thomas Savage wordt geboren in 1651 in Giles of the Field, 
gelegen op ruim een kilometer afstand van de beroemde 
Big Ben en de Westminster Abbey. Giles of the Field zou 
al spoedig deel gaan uitmaken van de Londense binnen-
stad, maar in Thomas’ tijd is het een klein dorpje op een 
steenworp afstand van de stadsmuur.

De namen van Thomas’ ouders zijn onbekend, maar wel is 
bekend dat het ‘eerlijke mensen’ waren. Het is onduidelijk 
onder welke omstandigheden hij opgroeit en of hij andere 
familieleden heeft. Het blijkt dat Thomas’ ouders hem een 
kerkelijke opvoeding geven, maar die schijnt geen enkele 
indruk op hem te maken.

Een belangrijke gebeurtenis in het leven van de 14-jarige  
Thomas is de pestuitbraak die in 1665 in zijn woonplaats 
begint. Thomas Vincent, een puriteinse predikant in  
Londen, beschrijft kort na deze uitbraak hoe het dodental 
voortdurend opliep totdat ‘verharde zondaren verschrikt 
werden, en zij, die stil in hun nest hadden liggen slapen, 
ongewild werden opgewekt’. De uitbraak kost het leven 
aan bijna 70.000 Londenaars. Echter, de honderden begra-
fenissen die Thomas ongetwijfeld ziet, en de oproep van 
diverse predikanten om zich te vernederen onder Gods 
slaande hand, laten de tiener onveranderd.
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De Grote Brand in Londen, 1675. Schilder onbekend.  
Bron: Wikipedia

Ds. Thomas Vincent 
Thomas Vincent werd in 1634 geboren in het 
Engelse Hertford. Op 20-jarige leeftijd rondde 
hij zijn master opleiding Theologie af. Kort 
daarop werd hij de catecheet van de bekende 
John Owen. Vincent was slechts 23 jaar oud 
toen hij rector werd van het St. Mary Magdalene  
college in Londen. In 1662 werd hij, samen 
met talloze anderen, uit de Engelse kerk gezet 
vanwege non-conformiteit. In 1665, tijdens de 
pestuitbraak in Londen, toonde Vincent on-
gewone moed en vertrouwen in het dagelijks 
bezoeken van slachtoffers. Zeven leden van zijn 
gezin overleden aan de pest, maar hijzelf bleef 



17

gespaard. Zijn bediening, met name tijdens 
deze plaag, werd rijk gezegend en talloze men-
sen kwamen tot bekering. Diverse tijdgeno-
ten beweerden dat Vincent het gehele Nieuwe 
Testament en de Psalmen uit het hoofd kon op-
zeggen. In 1678 overleed hij op 44-jarige leef-
tijd. Zijn laatste uren waren een voortdurend 
getuigenis van de hoop die in hem was en van 
een intens verlangen om met Christus te zijn.

Een jaar later vindt een andere gebeurtenis plaats die  
Thomas van dichtbij meemaakt. Tijdens de eerste week 
van september 1666 legt de zogeheten Grote Brand meer 
dan 13.000 huizen en 87 kerken in Londen in de as. Drie 
dagen later rapporteert de London Gazette dat ‘de hand 
Gods zwaar op ons lag vanwege onze zonden. Hij toonde 
ons de verschrikkingen van Zijn gericht in het zenden van 
de brand. Echter, toen we in de uiterste wanhoop waren en 
al ons bluswerk zonder resultaat scheen te zijn, toonde Hij 
ons ook Zijn wonderlijke en ongekende barmhartigheid in 
het beëindigen van deze brand’. Er is echter geen enkele  
aanwijzing dat Gods oordeel en barmhartigheid in de 
Grote Londense Brand Thomas stilzet op zijn levensweg.

Enkele maanden later, in het begin van 1667, verlaat  
Thomas zijn ouderlijk huis en trekt hij als leerling in bij 
een zekere Mr. Collins, een welgestelde wijnhandelaar. 
Mr. Collins woont in Ratcliffe, een klein dorpje aan de 
Thames onder de rook van Londen. Gedurende de 14e en 
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15e eeuw werkte een aanzienlijk deel van de bevolking 
van Ratcliffe op de kleine scheepswerven aan de oever van 
de Thames. Al in de 17e eeuw maakten deze scheepswer-
ven langzaam maar zeker plaats voor een groeiend aantal 
logeerhuizen, bordelen, kroegen en muziekzalen, waar-
door Ratcliffe zich uiteindelijk een ongunstige reputatie 
verwierf als ‘het slechtste van Londen.’ Dit is de omgeving 
waar Thomas werkt.

Het gehucht Ratcliffe in 1720. Bron: Wikipedia


