
Deze beweging was zo vitaal, dat zij de
wisseling der eeuwen heeft getrotseerd.
De geestelijke nazaten van de Nadere
Reformatie staan tegenwoordig bekend
onder de term Gereformeerde
Gezindte, die haar politiek onderdak
grotendeels in de Staatkundig Gerefor-
meerde Partij vindt en die zich op aller-
hande maatschappelijke gebieden
eigenstandig georganiseerd heeft.
Dat dit in Zeeland relatief op veel
grotere schaal dan elders het geval is,
behoeft in het licht van de geschiedenis
geen verwondering te wekken.

Opkomst van de Nadere Reformatie
Tegen het eind van de zestiende eeuw
ontstond in ons land als onderdeel van
een internationale verschijningsvorm

een geestesstroming die aandrong op
de innerlijke beleving en de praktische
realisering van de gereformeerde leer:
het gereformeerd Piëtisme. Met de
Reformatie was er wel de rechte leer
gekomen, maar de harten en de
levensuitingen van velen die naar de
Gereformeerde Kerk gingen, waren
naar het inzicht van de piëtisten (nog)
ongereformeerd.
Tegen die ongewenste status quo ging
het Piëtisme in door de nadruk te
leggen op innerlijke vroomheid in de
vorm van de doorleving van de leer als-
mede op de praktische vroomheid in de
vorm van de heiliging van alle levens-
gebieden. Als consequentie van het
Piëtisme kwam de Nadere Reformatie op.
Deze historisch veel meer traceerbare

beweging voegde de daad bij het
woord door de klachten om te zetten in
concrete en praktische actieprogram-
ma’s, waarbij systematisch aangegeven
werd op welke gebieden welke wan-
toestanden door welke instanties en
personen moesten worden bestreden
en tenietgedaan. Bovendien voegden
de aanhangers van deze beweging de
daad bij het woord door al het
mogelijke te doen om zelf de beoogde
hervorming gestalte te geven alsook
om verantwoordelijke instanties en
personen zover te krijgen dat zij een
reformatie zouden doorvoeren.
Enerzijds ging het de Nadere Reforma-
tie om de authenticiteit van het geloof
en geloofsleven, anderzijds streefde zij
een reformatie van de zeden na, zowel
in de kerk, in de maatschappij als in de
politiek.

Noodwendigh vertoogh
Kenmerkend voor het sterke roepings-
besef van de nadere reformatoren was
dat zij het eigen recht van de kerk tegen-
over de bevoogdende macht van de
overheid claimden.
Door hun theocratisch optreden kwa-
men zij nogal eens in botsing met ker-
kelijke, maatschappelijke en politieke
overheidsinstanties.
Het eerste alomvattende reformatie-

program werd in 1627 door de Zeeuw
en Middelburgse predikant Willem
Teellinck de wereld ingezonden:
Noodwendigh vertoogh. Door zijn
invloed werd de Nadere Reformatie
een beweging met grote betekenis in
Zeeland. Vanuit Zeeland heeft zij zich als
een olievlek over
andere provincies en
tot zelfs over de
landsgrenzen, ja tot
in andere wereldde-
len verspreid. Zo
hebben de professo-
ren Guilielmus Ame-
sius en Gisbertus
Voetius de idealen
van de Nadere
Reformatie respec-
tievelijk op de universiteit van Franeker
en Utrecht niet alleen Nederlandse,
maar ook buitenlandse studenten
bijgebracht.
Hoe belangrijk Zeeland voor deze be-
weging is gebleven, blijkt onder andere
uit de volgende twee feiten. In het
rampjaar 1672 zijn er door kerkelijke
instanties diverse reformatieprogram-
ma’s in de geest van de Nadere
Reformatie opgesteld, maar nergens
zoveel als in Zeeland. Bovendien werd
ook het tweede en laatste alomvat-
tende reformatieprogram in deze

provincie in 1678 gepubliceerd.
De auteur hiervan was de voormalige
predikant van Sluis Jacobus Koelman,
die door zijn consequent optreden in
1675 door de Sluise magistraat de stad
was uitgezet. Door zijn eigen geschrif-
ten en nog meer door zijn vertalingen

van Engelse en Schotse
puriteinse werken heeft hij
echter een geestelijke
invloed uitgeoefend die
groter is dan van wie van zijn
ambtsgenoten ook en die tot
op de dag van vandaag aan-
toonbaar is.

Geboortejaar Nadere
Reformatie
Willem Teellinck begon als de

vader van de Nadere Reformatie zijn
publicitaire arbeid in 1608. In dat jaar
kwamen van hem twee eigen geschrif-
ten en één
puriteinse vertaling uit. Bovendien
werkte hij in dat jaar vanuit de classis
Schouwen-Duiveland samen met zijn
Zierikzeese collega Godefridus
Udemans om het voor de Nadere
Reformatie zo typerende motief van de
sabbatheiliging in de stad Zierikzee te
bevorderen. Deze feiten worden in het
(kerk)historisch onderzoek algemeen
als zwaarwegend genoeg beschouwd

om het geboortejaar van de Nadere
Reformatie op 1608 te stellen.
Het is algemeen bekend dat Holland in
het geheel van de Zeven Provinciën in
de zeventiende eeuw de eerste viool
speelde en dat Zeeland op grote
afstand de tweede plaats in de rang-
orde der provincies innam.
Op één onderdeel heeft Holland echter
in Zeeland de meerdere moeten erken-
nen: de Nadere Reformatie is in
Zeeland ontstaan, heeft daar haar
triomfen als nergens elders gevierd en
heeft van daaruit haar intenties en
idealen geëxporteerd naar niet alleen
de andere Nederlandse provincies,
maar zelfs naar het buitenland, tot
andere werelddelen toe.
De Nadere Reformatie heeft door-
gewerkt tot in Duitsland, Zwitserland en
Hongarije. Maar zelfs in Amerika en
Zuid-Afrika heeft zij onmiskenbare
sporen getrokken. Zeeuwen mogen dus
niet alleen trots zijn op hun zeehelden
en op hun vader Cats, die overigens
heel dicht tegen de Nadere Reformatie
aanleunde, maar zeker ook op een
Willem en Eeuwout Teellinck, een
Godefridus Udemans, een Jacobus
Koelman en een Bernardus Smijtegelt.
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Velen weten dat Zeeland een provincie met een rijk en boeiend

verleden is. Slechts weinigen zijn ervan op de hoogte dat Zeeland

in de zeventiende eeuw een gereformeerde vroomheidsbeweging

heeft voortgebracht die niet alleen in deze provincie, maar in alle

gewesten van de Nederlanden zoveel invloed heeft uitgeoefend,

dat zij in de moderne geschiedschrijving als een van de belangrijk-

ste verschijningsvormen van het Nederlandse geestesleven uit die

tijd wordt gezien: de Nadere Reformatie.
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