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Woord vooraf

In 1987 publiceerde de SSNR-werkgroep ,,Wezen en vertegenwoordigers van de Nadere
Reformatie" een bundel met een achttal portretten van Nadere Reformatie-figuren (A.C.
Croese, F. de Vry, J. van den Houte, D. Spranckhuysen, J. van Oudenhoven, T.G. a Brakel,
P. Wittewrongel en J.C. van Bleiswijk). De reacties van lezers waren zodanig dat de
werkgroep voor een tweede bundel meende te moeten zorgen. Die vervolgbundel hebt u nu in
handen.
In deze bundel zijn zes Nadere Reformatie-figuren bijeengebracht die, voor het eerst of
opnieuw, bestudeerd zijn vanuit oorspronkelijke bronnen. Het is wederom een gevarieerde
verzameling. Zo treft men niet alleen predikant-vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie
aan, maar ook een schoolmeester en een weeshuisvader. Er zijn personen opgenomen uit de
beginfase van de piëtistische beweging, maar ook figuren van wie de reformatie-arbeid in het
midden of zelfs in het laatste gedeelte van de zeventiende eeuw viel. Enkele figuren genoten
slechts tijdens hun leven enige bekendheid, terwijl anderen bekend zijn gebleven tot op de dag
van vandaag. De nadere reformatoren van wie leven en werk worden besproken, zijn: Johannes
de Swaef, Everhardus Schuttenius, Hermannus Tegularius, Johannes Teellinck, Jacobus
Koelman en Jan Willemsz. Eswijler.
Schetsen als de hier bijeengebrachte zijn uiteraard van belang voor de toetsing van de in
1983 door de werkgroep gelanceerde definitie van ,,Nadere Reformatie". Dergelijke monografische arbeid is nodig om te bepalen in hoeverre er sprake is geweest van continuïteit en
verandering in de praxis van en reflexie op de gereformeerde ,,pietas". Afgezien van dit
wetenschappelijk nut bieden de huidige schetsen, naar wij hopen, mogelijkheden voor ontmoeting met de geestelijke nalatenschap van figuren die niet de bedoeling hadden het intellect
te kittelen, maar die hoofd, hart en handen van hun lezers wilden (her-)vormen.
Oegstgeest, juli 1990

Namens de werkgroep,
L.F. Groenendijk
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Inleiding
L.F. Groenendijk

De eerste nadere reformator die in dit boek geportretteerd wordt is de schoolmeester-vertaler
Johannes de Swaef (1594-1653). De Swaef is een representant van de Zeeuwse tak van de
beweging der Nadere Reformatie, waarvan, zoals bekend, de gebroeders Teellinck en Udemans de centrale figuren waren. In de bespreking door Groenendijk van De Swaefs arbeid
wordt aandacht geschonken aan zijn vertalingen van praktikale traktaten; meer pagina's zijn
echter gewijd aan zijn pedagogische handleiding, die typerend is voor de realistisch-theocratische inslag van het piëtistische streven in die dagen. Samen met de biografie van Josias van den
Houte in de vorige bundel vormt de levensschets van De Swaef een bijdrage tot de vermeerdering van onze kennis over de betekenis van figuren die binnen de invloedssfeer van de
piëtistische voormannen meegewerkt hebben aan de uitvoering van het programma voor
,,nodige reformatie" in Zeeland.
De gereformeerde predikant Everhardus Schuttenius (ca. 1595-1655) was, net als De
Swaef, vertaler van buitenlandse piëtistica. Zijn vertalingen hebben echter een veel belangrijker plaats ingenomen in de vaderlandse stichtelijke leescultuur. Zo heeft het piëtistische volk
aan hem o.a. de vertaling te danken van Lewis Bayly's populaire handleiding voor de praktijk
der godzaligheid; van die vertaling zijn maar liefst 49 drukken bekend. Op 't Hof toont in zijn
bijdrage over Schuttenius' leven en werk aan dat de betekenis van deze Zwolse predikant voor
het piëtisme niet samenvalt met diens arbeid met de pen; hij was een daadwerkelijk reformator
van alle levensterreinen. Door zijn inspanningen is een Nadere Reformatie in de geest van de
Teellincks en Udemans in Overijssel geïntroduceerd.
Dat het nadere-reformatiestreven ook bestrijding van roomse denkbeelden en praktijken kon
impliceren, blijkt bij Schuttenius en eveneens bij de Delftse predikant Hermannus Tegularius
(ca. 1605-1666). Leurdijk laat in zijn, deels op uniek bronnenmateriaal gebaseerde, studie zien
hoe deze ,,vergeten" predikant gestreden en geschreven heeft voor de doorwerking van de
Reformatie in de harten en levenswandel van de gereformeerden, die in Delft ver in de
minderheid waren ten opzichte van het gestaag wassend katholieke volksdeel. Evenals de
studies over Spranckhuysen en Van Bleiswijk in de eerste bundel vormt Leurdijks bijdrage een
onmisbare bouwsteen voor een geschiedenis van de Delftse piëtistische elite.
Een figuur die in publikaties uit de laatste jaren over Van Lodenstein, Voetius en de Nadere
Reformatie te Utrecht steeds weer genoemd wordt, is Johannes Teellinck (ca. 1623-1674),
zoon van de beroemde Willem. Een dominee die met zijn bedrijf en geschrijf conflicten en
controverses heeft opgeroepen. Brienen beschrijft in zijn studie hoe Johannes Teellinck de
politieke dimensie van de Nadere Reformatie gestalte gaf en hoe dat door de Utrechtse
magistraat werd afgestraft. Ook gaat hij in op de suggestie van tijdgenoten en van theologen uit
later tijd dat Teellinck gebroken zou hebben met de Voetiaanse visie op de heiligmaking.
9

Brienens reactie op deze suggestie volgt overigens op een nauwgezette weergave van de
inhoud van Teellincks geschriften.
Jacobus Koelman (1631-1695) behoort ongetwijfeld tot de meest invloedrijke representanten van de piëtistische reactie in ons land. Voor het verhaal over zijn veelbewogen leven en een
bespreking van zijn omvangrijke oeuvre heeft de werkgroep aan scribent Meeuse dan ook de
nodige ruimte gegeven. De lezer krijgt een systematisch opgezet totaaloverzicht van Koelmans
publicitaire arbeid dat, gezien de volledigheid, uniek genoemd mag worden. Daaraan vooraf
gaat een biografische schets die talrijke nieuwe en interessante gegevens bevat; voor een niet
gering deel zijn die verrassingen te vinden in een afzonderlijk gedeelte over Koelmans
levensloop tot 1662, dat Van Lieburg voor publikatie in deze bundel afstond. Meeuse bepaalt
in zijn slotbeschouwing Koelmans betekenis en neemt daarbij een standpunt in ten aanzien van
de bewering (die doet denken aan die, welke gedaan is met betrekking tot Johannes Teellinck)
dat Koelman van een wettisch-ingesteld naar een evangelisch-georiënteerd piëtisme zou zijn
overgegaan.
De piëtist die in dit boek als laatste wordt besproken is Jan Willemsz. Es wijier (ca. 163 3-ca.
1719), binnenvader van het weeshuis te Hoorn en schrijver van de Zielseensame meditatiën,
een werk dat volgens de bijdrage van Van Lieburg bedoeld was als een evangelische reactie op
de wettische verkramping waaraan de Voetiaanse variant van het gereformeerde piëtisme was
gaan lijden. Interessant is Van Lieburgs vaststelling dat Jacobus Koelman nauw betrokken was
bij de uitgave van Eswijlers meditaties.
Aan het eind van elke bijdrage wordt de meest relevante literatuur vermeld. Uitvoerige
annotatie treft men alleen aan bij de bijdrage over Tegularius en bij het eerste stuk van de
Koelman-biografie; dit vanwege de vele nieuwe gegevens die verantwoord moesten worden.
De illustraties bij de tekst gaan terug op materiaal uit openbare collecties (waaronder de
Zeeuwse bibliotheek en het Iconographisch bureau) en uit particuliere verzamelingen.
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Johannes de Swaef (1594-1653)
L.F. Groenendijk

1. Leven en werk
Over het leven van Johannes de Swaef, één van de belangrijkste lekenvertegenwoordigers uit
de beginfase der Nadere Reformatie, zijn helaas slechts weinig bijzonderheden bekend. Hij
zag het levenslicht in 1594 te Middelburg en overleed aldaar in 1653. Zijn vader was bakker
Hans de Swaef en zijn moeder Josijntje Panneel, dochter van de predikant Michiel Panneel. De
wieg van zowel vader als moeder stond in de Zuidelijke Nederlanden.
De Swaef is drie maal getrouwd. Om zichzelf en zijn (tweede?) echtgenote voor de
opvoedingstaak toe te rusten werd door hem een pedagogische handleiding ,,uyt den woorde
Godes neder-gestelt''.
Van beroep was De Swaef schoolmeester. Hij kende dit beroep een brede en belangrijke taak
toe; hij wilde de kinderen niet alleen ,,goede konsten'' maar ook ,,goede seden'' bijbrengen en
er zo aan meehelpen ,,dat sy namaels mogen goede burgers, ende lidtmaten der Ghemeynte
Christi wesen". In onderlegdheid stak De Swaef ver uit boven zijn meeste collega's. Hij
beheerste zowel de Franse als de Engelse taal en hij kon zelfs enigszins overweg met het Latijn.
Hij was vertrouwd met (de literatuur over) de praktikale godgeleerdheid. Dat deze singuliere
schoolmeester een paar keer geprobeerd heeft om predikant te worden is niet verbazingwekkend.
In zijn woonplaats maakte De Swaef deel uit van de kring van invloedrijke gereformeerden
die de piëtistische levensinstelling propageerden. Hij stond op vriendschappelijke voet met
diverse leden van de familie Teellinck. Ook Jacob Cats mocht hij tot zijn vrienden rekenen.
Tenslotte verdient zijn lidmaatschap van de Middelburgse rederijkerskamer Het Bloemken
Jesse nog vermelding: een indicatie dat de piëtistische mentaliteit niet per definitie cultuurvijandigheid impliceert.
Meester de Swaef benutte zijn talenkennis voor het vertalen van traktaten ter bevordering van
de praktijk der godzaligheid. Zijn eerste vertaling verscheen in 1617 te Middelburg bij Adriaen
van den Vivere: Tractaet van den eerlicken staet der Christenen in hare cleedinghe, een werk
van de Franse theoloog Lambert Daneau. In dit geschrift wordt de bestaande zede inzake
kleding en mode scherp gehekeld en wordt een pleidooi gevoerd voor eenvoud en matigheid.
Deze vertaling sloot aan bij de vooral door Willem Teellinck gevoerde strijd tegen onbetamelijke en weelderige kleding. In het voorwoord van de in 1620 door Teellinck uitgegeven
preken over de eenvoud der kleding, Den Spiegel der zedicheyt, vinden we De Swaefs
vertaling gerecommandeerd.
In 1622 verscheen te Amsterdam bij Marten Jansz. Brandt: Een hulpe tot ware salicheyt van
de puritein Paul Baynes. Het is een verklaring van een destijds in Engeland populaire
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catechismus. Zowel de schrijver als de vertaler beoogden met die verklaring de huiscatechisatie te dienen. De vertaling is opgedragen aan Johanna en Agatha Teellinck en aan
Magdalena, Martha en Maria Stavenisse. De Swaef deelt hun mee, dat hun broer en oom
Willem Teellinck hem tot het vertalen van Baynes' stichtelijke geschrift had aangespoord.
Twee jaar later zag weer een vertaling het licht: Gulden regelen van een heyligh leven van de
puritein Nicholas Byfield. Het werkje bevat bijbelse voorschriften voor de praktijk der
godzaligheid in de relatie met God, de medemens en zichzelf. De vertaling is opgedragen aan
een neef van Willem en Eeuwout Teellinck, B. de Jonghe, op wiens aandrang De Swaef het
ethisch vademecum van Byfield uit het Engels had overgezet.
De vierde en laatste vertaling van De Swaef werd in 1633 te Middelburg door Anthony de
Latre uitgegeven: Salomons Prophetie, een uitleg door de puritein John Cotton van het
Hooglied. De auteur huldigt in deze verklaring de opvatting dat Salomo in het lied der liederen
de staat van Gods kerk vanaf diens eigen tijd tot aan het laatste oordeel heeft voorzegd. Cotton
identificeert de bruid niet met de ziel, maar met de kerk. Overigens heeft Op 't Hof dit werk
terecht gekarakteriseerd als ,,geheel een uiting van een puritein".
Behalve vertalingen heeft De Swaef ook oorspronkelijke pennevruchten het licht doen zien,
zowel op het gebied van de poëzie als van het proza. Gedichten van hem treft men onder meer
aan in de bekende bundel Zeeusche Nachtegael (1623). Van een aan hem toegeschreven
berijming van het bijbelboek Klaagliederen, De Claechliederen des propheten Jeremiae
sang-wyse ghestelt, zijn tot op heden geen exemplaren aangetroffen.
De Swaefs proza bestaat uit twee geschriften: één op het gebied van de christelijke
pedagogiek, De Geestelycke Queeckerije (1621) en één op het terrein van de christelijke
politicologie, Mardachai, ofte Christelijcken Patriot (1631/1632). Het laatste werk publiceerde hij onder het pseudoniem Nehemia Publicola.
Van al De Swaefs arbeid met de pen wordt De Geestelycke Queeckerije als zijn belangrijkste
werkstuk aangemerkt. Deze handleiding voor de christelijke opvoeding gaat terug op de eerder
genoemde tekst die De Swaef voor privé gebruik had samengesteld. In de opdracht - aan de
broers Eeuwout en Johannes Teellinck en hun zwagers Adriaen de Huybert en Pieter Resen maakt De Swaef duidelijk dat hij tot uitgave in boekvorm had besloten, omdat er voor
gereformeerde ouders geen pedagogische voorlichting in druk beschikbaar was. Hij geeft zijn
lezers op Gods Woord gebaseerde voorschriften voor de lichamelijke verzorging, de godsdienstig-zedelijke opvoeding, het schoolonderwijs, de beroeps voorbereiding, de partnerkeuze
en de houding van de opvoeders tegenover God.

2. „Tot Gods eerey het gemeene beste ende der kinderen heyl": de piëtistische gezinspedagogiek
Kenmerkend voor zowel het Piëtisme in Engeland als dat in Nederland is de verstrekkende
betekenis die een vroom gezinsleven werd toegekend. Willem Teellinck was voor het idee van
de nadere reformatie via gezinsreformatie en -opvoeding enthousiast geraakt tijdens zijn
verblijf in Engeland. Dat hij speciaal ten dienste van de gezinscatechese een uitvoerige
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[Ex. Zeeuwse bibl.; sign. 1028 F 7]
verklaring van het, ,Kort begrijp der Christelicker Religie", het Huys-boecxken (1619/1621),
schreef, is tekenend voor de waarde die hij toekende aan het gezin in het proces van de
reformatie der zeden. Een afzonderlijk traktaat over gezinsopvoeding schreef Teellinck even-
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wel niet. In die lacune voorzag een bevriende expert: Johannes de Swaef.
In De Geestelycke Queeckerije vindt men een oude traditie van pedagogische voorlichting
verwerkt. Zo wordt het eertijds aan Plutarchus toegeschreven geschrift over de opvoeding (dat
De Swaefs jongere broer Samuël uit het Frans in het Nederlands had vertaald) veelvuldig
aangehaald. Invloed van de Erasmiaanse pedagogiek is gemakkelijk aan te wijzen. Ook treft
men frappante overeenkomsten aan met hetgeen Engelse puriteinen hadden geschreven over
door De Swaef aangesneden kwesties. Zijn favoriete puriteinse auteur is, uiteraard, William
Perkins, destijds de meestgelezen , ,praktizijn'' in de Noordelijke Nederlanden. Voor een goed
verstaan van De Swaefs pedagogiek zal men echter ook de Middelburgse context moeten
verdisconteren: zijn opvoedingsvoorschriften sluiten namelijk naadloos aan bij de naderereformatorische aspiraties van Willem Teellinck en zijn kring.
De Swaef heeft geen pedagogiek geconcipieerd die slechts het welzijn van de individuele
opvoedeling beoogt. Hij doordringt zijn lezers ervan dat (de kwaliteit van) de opvoeding ook
bepalend is voor (de toekomstige kwaliteit van) kerk en samenleving en dat christelijke
opvoeders derhalve ook verantwoordelijk zijn voor het algemeen welzijn:
[Ouders], Siet uwe kinderen aen voor het gene datse sijn/namelijck jonge plantsoenen/
ende spruyten uyt de welcke na ulieder afsterven de Republijcke ende de Gemeynte des
Heeren Christi sal gemaeckt werden/ofte oock wel deughd ontfangen; ende soo ghy dan
eene syt die het welvaren uwes Vaderlands/ende meest den segen ende voorspoet Jherusalems/de stichtinge der Gemeynte Christi liefhebt/gelijck wy dan alle behooren/soo sult
ghy moeten besluyten/dat u de liefde uwes Vaderlands/de sucht tot de Ghemeynte Christi
verbind/uwe kinderen Godsalichlijck op te voeden.
De Swaef staat zeer kritisch tegenover de opvoeders van zijn dagen. Hij verwijt hen overigens
niet dat zij hun kroost totaal verwaarlozen. De meesten voorzien hun kinderen van de primaire
levensbehoeften en velen spannen zich bovendien in om hen ,,een geschickt burgerlijck leven
(te) leeren leyden". Het belangrijkste laten zij echter na: hun kinderen, met Gods hulp, ,,van
quaet goet te maken". En daar ligt een hoofdoorzaak van het ongereformeerde karakter van
kerk en maatschappij. Wie zijn kinderen alleen lichamelijk verzorgt en hooguit burgerlijk
fatsoen bijbrengt, doet niet meer dan hetgeen heidense pedagogen, zoals Plutarchus, voorschreven. Gereformeerde ouders hebben bij de doop van hun kinderen beloofd hen ook
godzalig op te voeden. Nalatigheid in dezen is meineed. En doopsgezinden verstrekt men een
argument om de kinderdoop als zijnde krachteloos te lasteren.
Wie mocht opperen dat het geen pedagogische aangelegenheid is om de kinderen ,, van quaet
goet te maken", hoeft niet op onvoorwaardelijke instemming van De Swaef te rekenen. Hij
erkent dat het verkeerde gedrag van kinderen grotendeels voortkomt uit ,,de verdorventheyt
der naturen", maar ouders mogen hieraan geen argument ontlenen voor een pedagogisch
,,laisser-aller". Onze gereformeerde schoolmeester geeft blijk van groot optimisme (waaraan
invloed van Plutarchus en Erasmus niet vreemd lijkt te zijn geweest) wanneer hij de grote
kracht van de christelijke opvoeding beklemtoont. De verdorvenheid van 's mensen natuur
kan, onder Gods zegen, door de christelijke opvoeding overwonnen worden. De Swaef
omschrijft de christelijke opvoeding in dit verband als een opvoeding die betrokken is op het
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, ,in Christo genereren, ende andermael baren, ofte weder-baren'' van de kinderen. Met andere
woorden: zo'n opvoeding vermag de kinderen ,,der Goddelycker natuere by maniere van
spreken deelachtigh te maken".
De Swaef vergelijkt dit werk van de opvoeder met dat van de boeren: ,,de Landt-bouwers
maken doorploegen, mesten, ende anderen arbeyd, als het Godt gelieft te zegenen, dat sy van
landen, die van haer selven de beste noch de vetste niet en syn, nochtans goede vruchten
winnen". Een andere metafoor die hij in dit verband gebruikt is die van de opvoeder als
tuinman: hij kweekt,,de jonge planten des Heeren" op tot ,,boomen der gerechtigheydt"; de
christelijke opvoeding is derhalve - vergelijk de titel van De Swaefs boekje! - als een
,,geestelycke queeckerye" te typeren.
Het pedagogische traktaat van De Swaef bestaat uit vier delen. In het eerste deel stelt hij de
lichamelijke verzorging aan de orde. Uitvoerig betoogt hij dat de moeder haar baby niet mag
uitbesteden (aan een gehuwde voedster), maar zelf moet zogen; dat versterkt de liefdesband.
De kleding van de kinderen zij aangepast aan de weersomstandigheden, gemakkelijk zittend en
eenvoudig (voor wat betreft het laatste verwijst De Swaef naar zijn vertaling van Daneau's
traktaat over de kleding). Kinderen mogen spelen, maar men voorkome dat zij speelziek
worden en men verbiede ongeoorloofd vermaak, zoals kaarten en dobbelen. De Swaef roept
zijn collega's op, de kinderen tijdens de kermis (,,een onnut afgodisch feest") geen vrijaf te
geven. Een ziek kind geve men extra zorg en liefde. Sparen voor de kinderen mag, mits het
geld niet verdiend wordt met een onwettig beroep, noch met zondagsarbeid en het niet ten koste
van ,,de arme ghemeynte" gaat.
In het tweede deel komt de voornaamste plicht der ouders, de godzalige opvoeding, ter
sprake. De godzalige opvoeding omvat het afleren van het verkeerde en het aanleren van het
goede. Men beginne daarmee wanneer de kinderen nog jong en plooibaar zijn en houde er niet
mee op wanneer ze de jongelingsleeftijd, waarop ze zeer vatbaar voor wereldse verleidingen
zijn, hebben bereikt. Wat onder het goede en het verkeerde begrepen moet worden, weten we
uit Gods Woord: uit de Wet en het Evangelie. Ouders moeten hun kinderen goed observeren
om precies te weten tot welke zonden zij het meest genegen zijn en welke deugden zij hen
vooral moeten inscherpen. De Swaef geeft een register van kinderzonden tegen Gods Woord
alsmede een overzicht van de hieraan tegengestelde deugden. Zo vermeldt zijn „zondenspiegel" als overtredingen van het derde gebod bij voorbeeld spelen en zitten gapen tijdens de
kerkdienst; de , ,deugdenspiegel'' gebiedt hier uiteraard eerbied en aandacht voor Gods Woord
en de sacramenten.
Uitvoerig is De Swaef ingegaan op de middelen die gebruikt behoren te worden om het
kwade uit te roeien en het goede in te planten. Het goede moet men vooral door onderwijzen,
vermanen en prijzen trachten aan te leren, terwijl men het kwade moet proberen af te leren door
berispen, dreigen en straffen. Een middel dat zowel voor vrome als voor ondeugende kinderen
van belang is, is het goede voorbeeld.
Weinig ouders beoefenen, volgens De Swaef, de gezinscatechese en de voorstanders van
dergelijk onderwijs worden voor nieuwlichters gehouden: ,,'t is een seltsaem Vader/ 't is een
rare Moeder die dese plicht aan haere kinderen betracht". Zijn exposé betreffende deze
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huisplicht is dan ook bedoeld om de gereformeerde ouders voor een nog niet ingeburgerde
praktijk te interesseren en toe te rusten. Naast de op vaste tijden plaatsvindende gezinscatechese over ,,de eerste beginselen der Christelycker Religie", waarvoor De Swaef nuttige
didactische tips geeft, dient er door de ouders ook occasioneel godsdienstonderwijs gegeven te
worden. De Swaef geeft als voorbeeld het leergesprek naar aanleiding van de kerkdienst: men
stimulere de kinderen tijdens de dienst goed te letten op wat er zoal gebeurt en thuis vragen te
stellen over hetgeen niet is begrepen.
Is de catechese een middel dat vooral gericht is op het aanbrengen van kennis over de religie,
de andere middelen hebben betrekking op de praktijk ervan. De lichamelijke straf of kastijding
passé men toe wanneer berispingen en dreigementen niet tot nalaten van ongodzalig gedrag
leiden. Tuchtiging met de roede is dan van Godswege (zie Spr. 23:13) geboden. Omstandig
toont De Swaef aan hoe dit gebod op een verantwoorde manier kan uitgevoerd worden. ,,Straft uwe kinderen niet in groote gramschap/ maer doet het met mate/ niet met een
verbitterdt/ maer met een droevich medelydende herte", aldus vat hij zijn betoog samen.
Het voorbeeld der ouders is in de opvoeding zo belangrijk, omdat alle andere middelen
daardoor versterkt of juist vruchteloos worden. Het spreekwoord ,,Soo de oude songhen/ soo
pypen de jonghen" is maar al te waar. De ouders moeten er overigens niet alleen voor zorgen
dat zij zelf voor hun kinderen een goed voorbeeld zijn: zij moeten er ook op toezien dat zij niet
met verkeerde vriendjes omgaan en dat zij schoolgaan en een beroep leren bij godzalige
meesters.
Aan het, ,school-bestellen'' en de beroepsvorming van de kinderen heeft De Swaef in twee
afzonderlijke hoofdstukken aandacht geschonken. In zijn bespreking van de eisen die ouders
aan een onderwijzer behoren te stellen, valt op dat De Swaef naast godzaligheid ook goede
stofbeheersing, didactische bekwaamheid, kinderpsychologisch inzicht en pedagogische tact
van het grootste belang vindt. Ouders die hun kinderen bij ,,hoetelaers" (= knoeiers) op
school doen, dienen zich wel te realiseren dat kerk en republiek daarvan straks schade zullen
ondervinden.
Ook bij de keuze van een beroep moeten (naast de aanleg en voorkeur van het kind) de
implicaties van die keuze voor de gemeente des Heeren en de burgermaatschappij verdisconteerd worden. Een goed beroep is er niet een waarin men veel kan verdienen, maar
waarin men God kan dienen door de naaste van dienst te zijn.
Ouders die ervoor gezorgd hebben dat hun kinderen goed schoolonderwijs ontvingen en hun
voorts een geschikt beroep hebben geleerd of laten leren, zijn nog niet klaar met hun zoon of
dochter. Het derde deel van De Swaefs handleiding is geheel gewijd aan de plicht van de ouders
ervoor te zorgen dat hun kinderen een godzalig huwelijk sluiten. Gezien De Swaefs piëtistische
gezinsideaal van de , ,kleyne gemeynte" is het begrijpelijk dat hij de ouders maant al hun gezag
aan te wenden om te voorkomen dat er gezinnen gesticht gaan worden waarvan de hoofden niet
beide godzalig zijn.
In het vierde en laatste deel van De Geestelycke Queeckerije geeft De Swaef aan wat de
ouders moeten doen om hun pedagogische activiteiten gezegend te krijgen. , ,Godsaligh leven/
ende den Heere bidden/ beneffens de plichten die ghy aen uwe kinderen moet betrachten",
luidt het laatste advies aan de ouders.
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3. Betekenis
De Swaef was geen begaafd dichter, zijn rijmwerk stijgt niet boven het gemiddelde rederijkerspeil uit. Van meer belang was zijn vertaalwerk. Met zijn vier vertalingen heeft hij bijgedragen
aan de verdere uitbouw van de piëtistische levensrichting in ons land. Op 't Hof heeft er in zijn
dissertatie op gewezen dat zich in De Swaefs zwenking van het Franse calvinisme (Daneau!)
naar het Engelse puritanisme de verandering van oriëntatie van het Nederlandse piëtisme aan
het begin van de zeventiende eeuw weerspiegelt. De Swaefs heroriëntatie is onder invloed van
de kring rond Willem Teellinck tot stand gekomen. Deze piëtistische kring is ook verantwoordelijk geweest voor de keuze van De Swaefs vertalingen. De betekenis van het vertaalwerk van De Swaef zal men overigens niet moeten overdrijven, gezien het feit dat alleen
zijn vertaling van Byfield een herdruk beleefde (in 1656).
Uniek was in 1621 De Swaefs bijdrage aan de pedagogiek. De Geestelycke Queeckerije was
weliswaar niet de eerste pedagogische publikatie voor gereformeerden in de Nederlanden,
maar wel de eerste gereformeerde gezinspedagogiek die oorspronkelijk in de landstaal was
geschreven. En bovendien de eerste gezinspedagogische handleiding van eigen bodem met een
duidelijk piëtistisch stempel. Het door Marnix van St. Aldegonde omstreeks 1583 uitgegeven en in
1615 herdrukte pedagogische traktaat had de opleiding van de adel tot onderwerp; bovendien was
het niet in de volkstaal maar in het Latijn geschreven. Het in 1591 verschenen en diverse malen
herdrukte werkje Regel der Duytsche Schoolmeesters van Dirck Adriaensz. Valcooch, schoolmeester in het nabij Schagen gelegen Barsigherhorn, was vooral toegesneden pp de schoolsituatie.
Welke invloed hebben De Swaefs regels voor de verzorging, de opvoeding, het onderwijs,
de beroepsvorming en de partnerkeuze van de kinderen gehad op de opvoedingsleer en
-praktijk van de gereformeerden tijdens de zeventiende eeuw? Willem Teellinck zal het
opvoedkundige werkje van De Swaef geraadpleegd hebben voor de gedeelten over gezinsleven, -opvoeding en -onderricht van het reformatiegeschrift Noodwendigh Vertoogh dat hij in
1627 publiceerde. En een halve eeuw later lijkt Jacobus Koelman er het een en ander (bij
voorbeeld over borstvoeding) uit opgestoken te hebben voor De Pligten der Ouders (1679).
Van grote, direkte betekenis voor het brede publiek kan de Swaefs voorlichtingswerkje nooit
geweest zijn tijdens de zeventiende eeuw, gezien het feit dat op de uitgave van 1621 geen
herdruk is gevolgd. Ik vermoed dat zijn traktaat al vrij snel is weggedrukt door het pedagogische en moralistische oeuvre van de volksopvoeder bij uitstek Jacob Cats; in diens werken
werden vergelijkbare onderwerpen en verwante inzichten op een meer aansprekende (emblematische) wijze aan de orde gesteld.
In de achttiende eeuw werd het inmiddels lang vergeten opvoedingstraktaat van De Swaef
,,ontdekt" door de Middelburgse gereformeerde predikant Jacobus Willemsen (1698-1780).
Deze zorgde in 1740 voor een heruitgave met talrijke aanvullingen, onder andere geput uit het
werk van Jacobus Koelman. Dankzij die heruitgave kreeg De Swaef in de vorige eeuw een
eervolle vermelding in de pedagogische historiografie. Niemand voorzag toen echter dat zijn
traktaat in de twintigste eeuw nog twee heruitgaven (verzorgd door P. Kuijt) zou beleven!
Met name in zijn eigen geschriften heeft De Swaef zich doen kennen als een piëtist die een
nadere reformatie van individu, gezin, kerk en burgermaatschappij voorstond en wiens
gereformeerd-theocratische opstelling geen pais met rooms-gezinden, dopersen en remon17

stranten toeliet. De Swaefs piëtisme was sterk bepaald door „the piety of the law" (term van
F.E. Stoeffler) die door de Engelse puriteinen in die dagen werd gepropageerd. Aan de
uitwendige of gedragszijde van de vroomheid heeft hij de meeste aandacht geschonken. Voor
de bestudering van de aard en de ontwikkeling van het piëtisme en de daarmee verbonden
pedagogie(k) in ons land is het een interessant gegeven dat De Swaefs achttiende-eeuwse
heruitgever in diens aantekeningen bij de oorspronkelijke tekst van De Geestelycke Queeckerije de opvoeders gewezen heeft op de noodzaak bij hun kinderen ook en vooral de
bevindelijk-emotionele dimensie van de vroomheid te ontwikkelen.

Literatuur
L.F. Groenendijk, ,,Piëtisten en borstvoeding", in: Pedagogisch Tijdschrift/Forum voor Opvoedkunde 1 (1976), 583-590
L.F. Groenendijk, ,,Gedachten over de opvoeding in de 'Geestelijcke Queeckerije' van Johannes de Swaef', in: De
Reformatorische School 8 (1980), nr. 5,1-5
L.F. Groenendijk, De nadere reformatie van het gezin. De visie van Petrus Wittewrongel op de christelijke
huishouding, diss. VUA (Dordrecht 1984), register onder J. de Swaef
L.F. Groenendijk, „Kerk, school en gezin in dienst van het bibliocratische ideaal bij de gereformeerden tijdens de 17e
eeuw", in: Pedagogisch Tijdschrift 14 (1989), 257-268
L.F. Groenendijk, „Continuïteit en verandering in de Nederlandse piëtistische pedagogiek", in: Thema's uit de
wijsgerige en historische pedagogiek (speciale editie van Pedagogisch Tijdschrift), Amersfoort/Leuven 1989,
137-142
L.F. Groenendijk, „ T o t Gods eere, het gemeene beste ende der kinderen heyl'. Het gezinspedagogische ideaal van
gereformeeerde protestanten in de Republiek", in: Jeugd en Samenleving 19 (1989), 644-661
W.J. op 't Hof, „Johannes de Swaef", in: Biografisch lexikon voorde geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, II (Kampen 1983), 415-416 (met bibliografie van De Swaef en literatuuropgave)
W.J. op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622, diss. RUU (Rotterdam 1987),
490-494; zie ook persoonsnamenregister onder J. de Swaef
P. Kuijt, Johannes de Swaef. Schoolmeester te Middelburg, in: Bibliotheek 'Koop de Waarheid en verkoop ze niet', 3
(1950), nr. 7
B. Rang, „'Geeft mijn Kindeken dog sijn willeken'. Discussies over opvoeding in het begin van de Gouden Eeuw",
in: J.D. Imelman (red.), Cultuurpedagogiek, Leiden/Antwerpen 1990, 88-106.

18

Everhardus Schuttenius (ca. 1595-1655)
WJ. op 't Hof

1. Levensloop
Het jaar van de geboorte van Everhardus Schuttenius ligt in het duister gehuld; de plaats ervan
is wel bekend: Zwolle. In deze stad heeft hij de Latijnse school bezocht. Op 18 mei 1612 werd
hij als student in de filosofie ingeschreven aan de universiteit te Franeker. Zijn studie werd
bekostigd door de magistraat van zijn geboortestad. Aangezien beurzen voor de theologische
studie meestal gegeven werden aan zonen van predikanten of van overheidsdienaren, mag
gevoeglijk aangenomen worden dat Schuttenius' vader in de kring van de laatstgenoemden
thuishoorde.
Aan het eind van zijn studietijd werd Schuttenius met een onverkwikkelijke zaak geconfronteerd. In 1619 viel er vanuit de bekende Nationale Synode van Dordrecht de verdenking op
hem van onzuiverheid in de leer. Namens de provinciale synode van Overijssel ondervroegen
de Deventer predikant en dichter J. Revius en de Zwolse predikant V. Petri in aanwezigheid
van een andere Zwolse predikant, J. Wedaeus, hem ten scherpste op de punten die de
sociniaanse, vorstiniaanse en remonstrantse theologie betroffen. Dit onderzoek had voor hem
een tamelijk gunstige uitkomst. Wel werd hem voor alle zekerheid opgedragen zijn gevoelens
betreffende de twistpunten op papier te zetten en op de volgende vergadering van de gedeputeerden der synode in te leveren. Nadat hij dit had gedaan en het geschrevene tot volle
tevredenheid mondeling had toegelicht, wisten de synodale gedeputeerden niet waarom hij,
terwijl hij goede getuigenis, geleerdheid en gaven had, van het predikambt geweerd moest
worden. Kort hierop werd hij predikant te Oldemarkt, IJsselham en Paaslo.
In deze tijd of- wat waarschijnlijker is - reeds in zijn studietijd maakte Schuttenius - in ieder
geval vóór de tweede helft van het jaar 1620 - een reis naar Engeland. Hier maakte hij kennis
met het boek dat hij in vertaling in het genoemde jaar liet verschijnen.
In 1625 verwisselde Schuttenius Oldemarkt voor zijn geboorteplaats Zwolle, waar hij 700
gulden per jaar ging verdienen. Hier werd hij op 29 januari 1625 door Petri als vierde predikant
bevestigd. Het aannemen van dit beroep was een logisch gevolg van het feit dat hij op kosten
van het stadsbestuur van Zwolle had gestudeerd. Predikanten wier studie door een stadsbestuur
was betaald, waren namelijk verplicht een beroep naar die desbetreffende stad te volgen.
Van Schuttenius' kerkelijke activiteiten in breder verband is bekend dat hij in 1630 samen
met Revius als gedeputeerde van de Overijsselse synode een bijeenkomst bijwoonde van de
afgevaardigden van alle provinciale synoden, die in Den Haag was belegd ten einde te
verhinderen dat de arminiaanse partij steeds meer de kop op zou steken. In 1645 en in 1649
maakte Schuttenius als correspondent van de synode van Overijssel die van Zuid-Holland mee.
Op de eerstgenoemde synode deed hij namens de Overijsselse synode met succes zijn beklag
over een geschrift van C. Salmasius, waarin deze het opnam voor het lange haar bij mannen.
19

Dertig jaar is Schuttenius in zijn vaderstad als dienaar des goddelijken Woords werkzaam
geweest. Gezien zijn inzet en capaciteiten kan het niet anders of hij heeft grote invloed op het
Zwolse geestelijke leven uitgeoefend. Behalve de ambtelijke werkzaamheden gingen hem de
jeugd en het onderwijs zeer ter harte. Nadat de kerkeraad tien jaar lang tevergeefs er bij de
plaatselijke overheid op aangedrongen had om de vele wantoestanden op de Latijnse school op
te ruimen, werd tenslotte in 1635 een door Schuttenius ontworpen schoolreglement goedgekeurd en in werking gesteld. Ook maakte Schuttenius zich verdienstelijk voor de zogenaamde kleine scholen. Hier voerde hij voor de groten de Heidelbergse Catechismus en voor de
kleinen een samenvatting hiervan, het Kort Begrip, als leerstof in. Op 2 juni 1642 kwam hij in
de kerkeraad met voorstellen aangaande de catechisatie, die de goedkeuring konden wegdragen. In verband hiermee werd toen tevens besloten tot een speciale uitgave van de
Catechismus, die door Schuttenius bezorgd zou worden. Ruim een halfjaar later, 8 februari
1643, viel in de kerkeraad het besluit om zo spoedig mogelijk een begin te maken met
catechisatie voor de jongere jeugd na afloop van de zondagmiddagprediking. Dat ook hiervoor
uiteindelijk Schuttenius verantwoordelijk was, mag worden opgemaakt uit het feit dat door
hem de daarop betrekking hebbende artikelen waren opgesteld. Er werd besloten deze aan de
magistraat voor te leggen met het verzoek ze te laten drukken. Blijkbaar hadden Schuttenius en
zijn medekerkeraadsleden niet veel vertrouwen in het godsdienstonderwijs op de scholen.
In Zwolle was in 1591 de openbare uitoefening van de rooms-katholieke eredienst wel
verboden, maar daarmee waren de aanhangers van de oude leer niet verdwenen. Integendeel,
zo werd eerst in 1614 bepaald dat alleen belijders van de gereformeerde religie in het
stadsbestuur mochten worden gekozen. Zij die het oude geloof trouw bleven, behoefden het
ten tijde van Schuttenius niet zonder ambtelijke bediening te stellen. In 1629 werd in Zwolle
een jezuïetenstatie gevestigd, in 1632 blijken hier een jezuïet en een franciscaan werkzaam te
zijn, in 1635 waren er zelfs zes priesters actief, terwijl er in 1656 nog sprake is van vier
priesters.
Tegen deze lokale achtergrond is het te verstaan dat Schuttenius, die als piëtist alles in het
werk stelde om de totaliteit van het leven in die tijd onder het beslag van het Woord Gods te
brengen, zich inzette voor de bestrijding van de Rooms-katholieke kerk. Herhaaldelijk verscheen hij ten stadhuize om zijn beklag te doen over paapse stoutigheden in de vorm van
openlijke rooms-katholieke begrafenisplechtigheden, van bediening van de Doop, van de
communie en van het laatste oliesel door een priester.
Dat Schuttenius landelijke bekendheid en waardering genoot, blijkt uit het feit dat hij een
paar vererende beroepen ontving. In 1630 beriep de zojuist gevestigde gemeente van 's Hertogenbosch hem. Eerst na lange tijd bedankte hij. Een jaar daarop volgde de gemeente van
Rotterdam. Niet alleen hechtte de burgerlijke regering van die stad haar volledige goedkeuring
aan het beroep, maar zelfs ging dit wegens de problematische relatie tussen de overheid en de
kerkelijke gemeente in Rotterdam vergezeld van een aanbeveling van de Prins en van de Staten
van Holland. Een beroep naar de hoofdstad des lands nam een minder gunstige wending, daar
de burgerlijke overheid van die stad het belette.
Schuttenius stond op goede voet met de stedelijke en provinciale bestuurlijke organen in
Overijssel. Blijkens dedicaties onderhield hij met verschillende personen uit hun midden
20

vriendschappelijke banden. In zijn vriendenkring namen Engelsen en Schotten een bijzondere
plaats in. Zij behoorden tot twee beroepsgroepen: militairen en kooplieden. In dit verband zijn
de namen te noemen van de militairen H. Montgommeri, T. Holles, H. Hexham, J. Fargharson
en van de kooplieden W. Cranmer en J. Quarles. Voorts rekende Schuttenius zijn collega's H.
Vogellius en J. Tichlerus alsmede de letterkundige, drukker en uitgever Z. Heyns tot zijn
vrienden.
Schuttenius had schriftelijk contact met de Engelse piëtistische puritein J. Hall, van wie hij
werken in het Nederlands vertaalde. Deze gaf hem zelfs toestemming in de vertaling iets aan de
tekst toe te voegen.
Nadat Schuttenius, die zwak van gestel was, 's zondagsmorgens 25 januari 1655 op de
kansel van de Broerenkerk een beroerte had gekregen, waarbij hij zijn verstand en spraak
verloor, werd hij op een stoel naar zijn huis gedragen, waar hij twee uur later de laatste adem
uitblies.
Schuttenius was vóór 1625 in het huwelijk getreden met Sibilla (Bieltien, Beeltjen) Arents:
als zijn vrouw deed zij op 24 december 1624 in Zwolle belijdenis. Sibilla was uit de sociale
toplaag van Steenwijk afkomstig. Haar vader Jan Arents was burgemeester en haar moeder
Fennighjen ten Tooren was op haar beurt weer een burgemeestersdochter. Door zijn huwelijk
raakte Schuttenius geparenteerd aan verscheidene predikanten: H. Avercamp, F. Avercamp en
M. Cornelius.
In de periode 1625-1635 zijn er tien kinderen uit het huwelijk van Everhardus en Sibilla
gedoopt, van wie diverse met dezelfde naam. Het in die tijd gebruikelijke leed van de jonge
kindersterfte ging derhalve het gezin van Schuttenius niet voorbij. Een der dochters trouwde
met de legerofficier J. Liens.
2. Geschriften
Het oudste werk van Schuttenius is een vertaling naar het Engels uit 1620: L. Bayly, De
practycke ofte Oejfeninghe der Godtzaligheydtl Leerende een Christen Menschel hoe hy in sijn
wandel van sijn gantsche leven Godt behagen mach. Dit betreft een piëtistisch-puriteins
geschrift. Met deze overzetting sloot Schuttenius aan bij een reeds meer dan twintig jaar oude
vertaaltraditie.
De opdracht zoals deze in de eerste uitgave voorkomt, is onder meer aan de Schotse
cavalerie-luitenant Montgommeri gericht. In deze dedicatie klaagt Schuttenius erover dat men
van God een slaaf en van de duivel en de wereld een heer heeft gemaakt. Er is wel veel
Christendom, maar het is veelal naam- en schijnchristendom, waarbij wel het verstand maar
niet het hart is betrokken. De praktijk der godzaligheid is daarom als de kunst aller kunsten
uitermate dringend gewenst.
Bayly's boek ging ook in het Nederlands grif van de hand. Reeds in 1628 bleek een vijfde
druk noodzakelijk te zijn. Schuttenius veranderde in deze editie het adres van zijn opdracht, in
die zin dat hij de Engelse legerkapitein Holles de plaats van de inmiddels overleden Montgommeri liet innemen. In deze druk voegde de vertaler bij de opdracht een voorrede. Nadat hij
hierin aangegeven heeft dat hij deze vertaling direct na zijn terugkomst uit Engeland had
gemaakt, noemt hij als de aanleiding tot deze voorrede de tweeledige kritiek die er op Bayly's
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werk werd uitgeoefend. Allereerst waren er die vonden dat hierin te veel op goede werken
wordt aangedrongen; vervolgens vonden sommigen de hierin voorgestane sabbatheiliging te
streng en te Joods. Net voordat Schuttenius de voorrede schreef, was hem een boekje
overhandigd waarin de auteur vele godzalige schrijvers, onder wie Bayly, bestrijdt met de
aantijging dat zij de vrijheid der christenen op het punt van het onderhouden van de sabbat
veranderen in een Joodse slavernij. Van beide beschuldigingen spreekt Schuttenius de auteur
van dit werk vrij. Er kan geen enkele pelagiaanse, semi-pelagiaanse, papistische of remonstrantse dwaling in dit bewuste boek worden gevonden. Degenen die Bayly inzake de sabbat
tegenstaan, beschuldigt Schuttenius ervan dat zij de christenen tot libertijnse vrijheid en
ongebondenheid brengen; in dit geval kan men ook de overheid, die dikwijls de ergste
ontheiliger van de sabbat is, niet vermanen. Hij noemt het vierde van de Tien Geboden zelfs het
grootste en het allernoodzakelijkste gebod.
Het geschrift zelf kan worden getypeerd als een handleiding voor de beoefening van zowel
de in- als de uitwendige aspecten van de piëtistisch-puriteinse vroomheid.
Schuttenius' eersteling maakte in de zeventiende-eeuwse Nederlanden een opgang als geen
andere vertaling van een piëtistisch-puriteins werk. In totaal zijn er niet minder dan 49 drukken
bekend.
De tweede publikatie van Schuttenius' vertalershand betreft eveneens een uit het Engels
overgezet piëtistisch-puriteins geschrift: J. Hall, Contemplationes Sionis. Dat is: Heylighe
aenschouwinghen ende bedenckinghen over de voornaemste passagiert/ende plaetsen der
Heyligher Schrifture. Deze vertaling zag in tien afzonderlijk uitgegeven delen het licht. De
eerste zeven delen bevatten de overdenkingen over het Oude Testament, de laatste drie boeken
gaan over het Nieuwe Testament. Slechts van de helft van het totale aantal delen zijn op dit
moment exemplaren bekend: het eerste en het tweede boek over het Oude Testament,
respectievelijk in 1624 en in 1626 uitgegeven, en de drie delen over het Nieuwe Testament, die
achtereenvolgens in 1634, 1635 en 1636 het licht zagen.
Het is een aardige bijzonderheid dat bekend is hoeveel een koper in 1628 voor het eerste en
het tweede deel moest neertellen: respectievelijk zes en vijf stuivers. Deze prijzen wijzen op
een oplage die groter was dan normaal.
Het eerste van de tien delen droeg de vertaler uit dankbaarheid op aan de magistraat van
Zwolle. In deze opdracht spoort hij de burgerlijke overheid aan tot het lezen van Gods Woord.
Zijn klacht luidt:
wy willen de name hebben dat wy ghereformeerde Christenen zijn/ maer nu ons de
middelen door die diere ende getrouwe instrumenten Godts gewesen zijn/ nu hebben wy
een walginge daer aen.
Tegen het einde van de voorrede die op de dedicatie volgt, belooft Schuttenius bij een goede
ontvangst van dit eerste deel ook de volgende delen in vertaling te zullen leveren. Hierover
heeft hij schriftelijk contact met de auteur gehad. Met diens toestemming zal hij de tekst dan
enigszins uitbreiden.
In de dedicatie in het achtste deel geeft de vertaler te kennen dat hij de delen over het Nieuwe
Testament aan vrouwen wil opdragen, in tegenstelling tot de boeken over het Oude Testament,
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waarvan mannen en overheidsinstanties de gedediceerden waren. Evenals andere piëtisten geeft
hij derhalve blijk van een in die tijd opmerkelijke hoogachting voor en waardering van vrouwen.
De inhoud van Contemplationes Sionis bestaat in bondige en stichtelijke uitleg van de
Heilige Schrift.
In 1642 kwamen deze tien boeken te zamen met andere vertaalde geschriften van Hall onder
dezelfde titel in folio uit. Enige van de in deze editie voorkomende andere geschriften waren
eveneens door Schuttenius naar het Engels vertaald: De konst der Godtlijcke meditatie; Een
klare ende eenvoudighe verklaringhe over het Hooge-Liedt Salomons en Geen pays met
Roomen. Het eerstgenoemde werkje beschrijft de techniek van het mediteren als onderdeel van
de praktijk der godzaligheid. In het tweede geschriftje wordt het Hooglied op korte en
piëtistische wijze uitgelegd. Het derde werk laat de onoverbrugbare kloof tussen Rome en
Reformatie zien en verzet zich tegen iedere stap die door de kinderen der Reformatie in de
richting van de antichrist wordt gedaan.
De foliant uit 1642 werd door vier heruitgaven gevolgd.
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In 1628/1629 zag het eerste deel het licht van wat als Schuttenius' hoofdwerk mag worden
beschouwd: Den christelicken ridder, seer nut ende profytelick voor alle staten ende standen
der menschen. In 1638 verscheen het tweede deel.
Het eerste deel droeg de auteur op aan Frederik Hendrik als opperbevelhebber van de landen de zeemacht. De eerste reden hiervan is volgens zijn zeggen in de dedicatie dat in dit
geschrift de staat van de kerk en van de kinderen Gods wordt voorgesteld bij gelijkenis van een
oorlog. De tweede reden is dat Schuttenius met dit boek de grote en gruwelijke zonden wil
aanwijzen die onder de soldaten die christenen willen worden genaamd, heersen, zoals
vloeken, zweren, godlasteren, zuipen, vreten, hoererij, overspel, stelen en moorden. Tevens
wil hij laten zien op welke wijze de genoemde zonden tijdig kunnen worden weggenomen. Het
is zover gekomen dat een soldaat die dit goddeloze leven niet wil leiden, niet voor een dapper
en goed soldaat wordt gehouden en door iedereen wordt bespot en uitgelachen. De toorn van
God hierover kan niet uitblijven. Aangezien de genoemde goddeloosheden onder personen van
allerlei maatschappelijke standen voorkomen, heeft Schuttenius niet één stand gespaard. De
eigenlijke aanleiding tot het schrijven van dit geschrift ligt in de vraag van enige godzalige
kapiteins en officieren een geschrift te schrijven waardoor vele soldaten in het hart zullen
worden getroffen, zodat zij zich van hun goddeloze leven zullen bekeren.
Door diverse personen hiertoe aangespoord draagt Schuttenius dit geschrift op aan Frederik
Hendrik met het verzoek over te gaan tot een noodzakelijke reformatie van diens leger.
In een aantal van de in 1628 uitgegeven exemplaren wordt de eerste opdracht gevolgd door
een tweede, die is gericht aan alle legerofficieren in dienst van de Staten en in het bijzonder aan
die van het garnizoen van Zwolle. Het zijn enige kapiteins en officieren van het Zwolse
garnizoen geweest die hem tot het schrijven van dit boek hebben aangezet. Schuttenius'
bedoeling met Den christelicken ridder is drieledig: 1. het soldatenberoep te verheerlijken; 2.
voor ogen te stellen dat men niet slechts tegen lichamelijke vijanden, maar bovenal tegen de
geestelijke vijanden, duivel, wereld en vlees, moet strijden; 3. aan te sporen tot het uit de weg
ruimen van de onder de soldaten der christenen heersende gruwelijke en vele zonden.
Weliswaar zijn hiertegen in het verleden militaire wetten gemaakt, maar die worden zeer slap
uitgevoerd. In het eindgericht zullen officieren ook van het geestelijk leven van hun soldaten
rekenschap voor God moeten afleggen.
Het geschrift zelfheeft de volgende inhoud. De staat van Gods kerk en van het christenleven
worden in de Bijbel getekend met het beeld van de oorlog. Soldaten, die door God tot dit werk
zijn geroepen, behoren niet alleen tegen hun lichamelijke, maar ook voornamelijk tegen hun
geestelijke vijanden te strijden. De voornaamste doeleinden van deze geestelijke oorlog
worden beschreven, alsmede de voornaamste redenen van vertroosting die een kind van God in
zijn geestelijke strijd moet opmerken. Vervolgens worden getekend: het leger van de satan;
diens twee luitenanten, namelijk de wereld en het vlees; de regimenten waarvan satan, wereld
en vlees gebruik maken, namelijk: hovaardij, geveinsdheid, toorn, haat, afgunst, gierigheid,
gulzigheid en dronkenschap, hoererij en overspel, godslastering en vloeken en zweren, lust tot
en gewoonte van zondigen. Het geheel is onderverdeeld in zestien hoofdstukken, die voor het
merendeel eindigen met een gebed.
In de opdracht van het tweede deel schrijft Schuttenius dat hij hierin uiteenzet op welke wijze
24

de geestelijke soldaten de geestelijke wapenen moeten aandoen en tegen hun vijanden moeten
gebruiken. Handelend over het onderscheid dat er tussen christelijke en ongelovige soldaten
behoort te zijn, merkt hij op:
Dat wel te wenschen ware, dat sulcks huydensdaeghs wat beter van alle Krijghs-Oversten,
Capiteynen, als andere gemeene Soldaten in onse Christelijcke Legers behartigt ende
aengemerckt worde, waer door sonder twijffel Godts rechtveerdighe toorn ende gramschap van weghen de grouwlijcke sonden, die niet alleene buyten, maer insonderheydt in
onse Legers bedreven ende gedaen worden, soude gestilt ende weg-genomen, ende
wederomme den ghenadighen seghen Gods ende victorie tegens hare Vyanden verkregen
worden.
Toen Schuttenius het eerste deel aan Frederik Hendrik opdroeg, was hij van plan het tweede
deel aan Ernst Casimir te dediceren. Wegens diens tussentijdse overlijden draagt Schuttenius
dit nu aan diens zoon Hendrik Casimir op.
Het tweede deel van Den christelicken ridder bevat de beschrijving van de overste van het
christelijke leger, van diens luitenanten en van de wapenen die worden gebruikt. De overste,
Christus, wordt getekend in Zijn wijsheid en alwetendheid, in Zijn almacht, in Zijn liefde en
barmhartigheid, in Zijn gerechtigheid, waarheid en getrouwheid, in Zijn daden en werken.
Christus' luitenanten zijn Zijn politieke en kerkelijke officieren. De wapenen zijn: het zwaard
van Gods Woord, het schild des geloofs, de goede werken in het algemeen, de goede werken in
het bijzonder, de gordel der waarheid, het borstwapen der gerechtigheid, de schoenen van de
vaardigheid des evangelies des vredes en de helm der zaligheid. Ook in dit werk worden de
meeste hoofdstukken besloten met een gebed.
Met Den christelicken ridder gaf Schuttenius een handleiding voor de praktijk der godzaligheid dat bestemd was voor alle maatschappelijke standen en in het bijzonder voor de
militairen. In feite ontwikkelde hij hierin zijn program van de door hem beoogde reformatie der
zeden.
Schuttenius bestreed Rome niet alleen metterdaad, maar ook in geschrifte. In 1630 verscheen
van zijn hand Het Nieuwe Roomsche symbolvm, Bestaende in Twaelf valsche Merck-Teyckenen ofte Dwael-Sterren der Roomsche Kercke.
De schrijver dediceerde Het Nieuwe Roomsche symbolvm aan C. van Eussum, drost van
Coevorden en Drente, alsmede aan de Gedeputeerde Staten van Drente. De eerste reden dat hij
de opdracht aan hen richt, is volgens zijn woorden in de opdracht dat hij niet slechts van andere
geloofwaardige personen heeft gehoord dat zij ijveren voor de ware gereformeerde religie,
maar dat hij dit ook zelf bij sommigen van hen heeft aanschouwd. De tweede reden wordt
gevormd door zijn kennis aan en zijn vriendschap met enige godzalige en geleerde adellijke
personen en regenten uit Drente. In de derde plaats hebben enige Drentse predikanten, bij wie
in ieder geval aan zijn zwager Cornelius mag worden gedacht, hem ertoe aangezet om aan de
genoemden zijn werk te dediceren. Met deze opdracht beoogt Schuttenius dat de gedediceerden hoe langer hoe meer met een goddelijke ijver aangestoken zullen worden om de ware
gereformeerde religie te bevorderen.
Na de dedicatie treft men een zeer uitvoerige voorrede van de schrijver aan die gericht is aan
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alle roomsgezinden en aan alle twijfelende gereformeerden. Hierin geeft Schuttenius te kennen
dat hij in het Nederlands schrijft omdat de paapse priesters en Jezuïeten vele onverstandige
mensen vangen en verleiden. Hier ligt een grote schuld bij de overheid. Deze laat door haar
slappe toegeeflijkheid die priesters en Jezuïeten immers toe. Volgens de auteur hadden de
muren van de Rooms-katholieke Kerk al lang tegen de grond gelegen, ware het niet dat de
gereformeerden die met hun zonden en onenigheid hadden gestut.
De titel van dit traktaat openbaart genoegzaam de inhoud ervan.
In dat zelfde jaar 1630 zag een tweede door Schuttenius opgesteld antipapistisch werk het licht.
Volgens de aanspraak aan hem in Sol Eucharisticus was hem door een Edelman ende Capiteyn
een exemplaar van J. Stalenus' Tafereel van de Misse overhandigd met het verzoek een
verweerschrift hiertegen op te stellen. Schuttenius voldeed aan dit verzoek en zo verscheen in
1630 Den grouwel Maosim. Een exemplaar hiervan kwam door bemiddeling van de reeds
genoemde edelman weer in handen van Stalenus. Deze liet dit niet op zich zitten, ten gevolge
waarvan in 1633 van de pers rolde: Sol Eucharisticus Dat is: Die Sonne-claer schijnende
waerheyt van het waerachtighe onbloedighe danckende versoen-offerhandt van de nieuwe
Wet/ dat ghenoemt wordt Missa. Bewesen door Johannem Stalenum Pastoor tot Rees/ ende
Tegens een seecker tractaet van de Misse/ Wtgegeven van Johannes Wilhelm Predicant tot
Rees. Ende tegen den gedichten grouwel Maosim, uytgegeven van Everhardo Schuttenio,
Predicant tot Zwol Verdedicht. In deze polemiek behield Schuttenius het laatste woord, want
in 1634 verscheen eveneens van zijn hand: Ecclipsis solis eucharistici.
Een ander strijdschrift van Schuttenius verscheen in 1633: Anti-Stratius Ofte Een korte
Ondersoeckinghe ende Wederlegginge van de Tafele des Geloofs. Ghemaeckt door Jacobus
Stratius Jesuyt van Antwerpen. In 1651 liet Schuttenius een tweede, vermeerderde druk
hiervan het licht zien. In de opdracht in deze uitgave constateert hij dat dit geschrift nog geen
weerlegging heeft gevonden. De jezuïet P. van der Laen nam de toegeworpen handschoen op
en publiceerde in 1653: Leonardi van Saenen Theologi Verdediginge Des Tafels des Gheloofs
Jacobi Stratii Jesuijt. Tegen Everardum Schuttenium, Woorden-Dienaer binnen Zwolle.
Op kosten van de classis Zwolle werd in 1636 gedrukt en uitgegeven: Nederlantsche Belydenisse des Geloofs Canones des Synodi van Dordrecht Nederlantsche Kercken-ordre Ende
Houwlijckx-ordre der Kercken van Overjsel. Schuttenius schreef hiervoor een acht pagina's
tellende opdracht aan allerlei burgerlijke bestuurders binnen de provincie Overijssel, die één
grote verdediging van de belijdenisgeschriften en met name van de Dordtse Leerregels vormt.
Het laatste geschrift van Schuttenius, dat in 1643 verscheen, was evenals zijn eerste werk een
vertaling uit het Engels van een piëtistisch-puriteins werk, dit keer van J. Preston: Het Nieuwe
Verbondt. Schuttenius droeg deze vertaling op aan de Engelse koopman W. Cranmer en aan de
generaliteit van de compagnie der Engelse kooplieden te Rotterdam. In deze dedicatie zet hij
uiteen dat datgene wat de heidense filosofen hebben gezegd, namelijk dat de zelfkennis het
hoogste goed is, slechts ten dele waar is. Immers, de rechte zelfkennis komt voort uit een rechte
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Godskennis. Deze laatste wordt terecht de kern van de christelijke religie genoemd. Zij bestaat
niet
in een puyre ende bloote Contemplatie, ghelijck soodanighe Contemplative kennisse van
Godt ende syne eyghenschappen, als oock wercken ons de Scholastike Doctoren in het
Pausdom, als oock niet weynige andere Theologanten ofte Godts-Geleerden hebben
beschreven ende nae-ghelaten, maer is oock een Operative ofte werck-dadige kennisse,
die altijt de rechte Practijcke daer van met haer vergeselschapt heeft, soo dat se niet
alleene in de hersenen, maer oock in het herte, niet alleene in de mondt, maer oock in het
leven bestaet.
Met volledige instemming verhaalt Schuttenius
dat de niet minder Godvruchtige, als geleerde Gods-Geleerde D. Amesius Engels-man
p.m. de welcke in sijn leven een treflick Voorstander van dese gesonde kennisse ende
leere is geweest, ende oock Godsalichlijck sijn leven by uwe E.W. tot Rotterdam
ge-eyndight heeft, de Theologie van onse Christelijcke Religie liever een Theozoiam, ofte
Theurgiam, dat is, een kennisse, niet soo seere om van Godt wel te spreecken, als een
kennisse, om Gode wel te leven, ende nae sijnen wille te doen genoemt heeft.
De gebruikelijke indeling van de theologie in theoretische en praktische theologie behoeft op
zichzelf niet verkeerd te zijn, maar heeft wel sommigen tot het misverstand geleid dat er
onderdelen in de theologie zouden zijn die uitsluitend theoretisch zijn. Daarentegen is het
echter zo
dat wy het minste niet en konnen van Godt lesen, weten ende gelooven, ofte het moet ons
datelijck tot dese ofte gene practicale Nutticheyt ende Oeffeninghe der Godtsalicheyt
dienstich en oorbaerlijck wesen.
Vele geleerde en godzalige theologen hebben zowel in geschriften als in predikaties de
theologie op deze praktikale wijze beoefend, van wie de Engelse theologen die de laatste eeuw
geleefd hebben en die nog leven, wel de meeste lof verdienen.
Schuttenius heeft Prestons werk op verzoek van de in Rotterdam woonachtige en met
Cranmer goed bevriende, Engelse koopman Quarles in het Nederlands vertaald. Hoewel hij
weinig lust had zijn tijd aan vertalen te besteden, heeft hij dit verzoek, waarbij ook de in Delft
wonende, godzalige Engelse legerkapitein Hexham zijn bijzondere ijver heeft aangewend, niet
willen afslaan.
Dit geschrift bestaat uit veertien preken over Genesis 17:1-2, waarin drie grote thema's
worden behandeld: 1. de algenoegzaamheid Gods; 2. de oprechtheid des mensen; 3. het
verbond der genade. De preken ademen de geest van het piëtistische Puritanisme.
Deze vertaling van Schuttenius rolde zevenmaal van de pers.
Er zijn drie Latijnse lofdichten van Schuttenius' hand bekend: één in Vogellius' Het HoogeLiedt Salomons, Door Christelyke Gesang-dighten eenighsins verklaert, 1625; één, gecombineerd met de Nederlandse vertaling ervan door Heyns, in een gedeelte van de oplage van R.
Stocks De Stemme Iohannis des doopers, 1627, overgezet door de in Zwolle gelegerde
vaandrig Fargharson; één, met de Nederlandse vertaling erbij, in Heyns' Weg-wyser ter
salicheyt, 1629.
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3. Nadere reformator
Na al het voorgaande is het onbetwistbaar dat Schuttenius een piëtist was. Was hij echter ook
een vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal
nu worden nagegaan of er piëtistische verbanden tussen hem en bekende representanten der
Nadere Reformatie hebben bestaan.
In 1627 verscheen van de hand van de Thoolse predikant J. Bursius: Threnos. Ofte
wee-claghe, Aenwijsende de Oorsaken des jammer lijeken stants van het Lant: ende de
ontheyliginge des Sabbath-daechs. Met dit werk bestreed de auteur de zijns inziens veel te
wettische, piëtistisch-puriteinse opvatting over en heiliging van de sabbat zoals die te vinden
was in de geschriften van diverse Nederlandse auteurs en in uit het Engels vertaalde lectuur,
waarvan hij onder andere Schuttenius' vertaling van Bayly's geschrift speciaal vermeldt. Naar
ik in de toekomst elders uitvoerig hoop aan te tonen, had hij met die Nederlandse auteurs zeer in
het bijzonder zijn Middelburgse collega W. Teellinck - zonder deze echter met name te
noemen - en in mindere mate diens broer E. Teellinck, ontvanger-generaal van de Staten van
Zeeland, alsmede de Zierikzeese predikant G. Udemans op het oog. Deze drie vormden het trio
dat in de begintijd van de Nadere Reformatie de inzichten en de doelstellingen van deze
groepering door middel van eigen publikaties propageerden. Gedrieën maakten zij zich ook in
hun geschriften sterk voor de piëtistisch-puriteinse visie op en viering van de rustdag. Van de
hand van W. Teellinck verscheen in 1622 hierover zelfs een uitvoerig traktaat: De rust-tydt.
Toen Schuttenius in 1628 een exemplaar van Threnos onder ogen kreeg, voelde hij zich zoals te begrijpen is - geroepen om de juist op stapel staande nieuwe editie van De practyeke
ofte Oejfeninghe der Godtzaligheydt te verrijken met een voorrede waarin hij opkwam voor de
rechtzinnigheid van Bayly's sabbatvisie en -praktijk. Schuttenius beperkt zich in deze voorrede echter niet tot een verdediging van Bayly. Hij neemt ook uitdrukkelijk de door Bursius op
de korrel genomen Nederlandse auteurs in bescherming. Letterlijk schrijft hij:
lek meende dattet waerachtigh was, datmen de heyliginge des Sabbath-daghs, den
Menschen niet genoeghsaem ofte preciselijck genoeg konde opdringen ende inplanten,
ende dattet daerom wel van nooden was, op het alder-yverighste ende gestrenghste den
menschen de nootwendigheyt, om de selve te heyligen ende te onderhouden, te leeren
ende te bevelen, ende datmen daeromme sulcke gheleerde ende Godsalige Mannen soo in
Engelant, als in Nederlandt zijnde, behoorde seer hooglijck te prijsen, die alle hare
kloekheydt ende yver daer toe ghebruyeken ende aenwenden, dat de heyliginge des
Sabbaths met haer nootwendigheydt mochte aenghenomen ende ghepractiseert worden.
Nadat hij op de negatieve effecten van Bursius' inzichten heeft gewezen, schrijft hij dat
hierover misschien elders uitvoeriger gehandeld zal worden. Beschikte hij over informatie dat
Teellinck en de toekomstige spil van de Nadere Reformatie, G. Voetius, zouden reageren op
Bursius' geschrift, of vermoedde hij dit alleen maar? Hoe dit ook geweest is, in ieder geval
schaarde hij zich inzake de sabbat bewust en volledig aan de kant van de eerste vertegenwoordigers der Nadere Reformatie.
Er zijn nog andere gegevens die het mogelijk maken Schuttenius in te delen bij de groepering
van de Nadere Reformatie. Er loopt namelijk niet alleen een lijn van de Nadere Reformatie,
maar er is ook een tegenovergestelde beweging waarneembaar. W. Teellinck ontleent zo'n tien
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bladzijden quarto van het eerste deel van zijn Sleutel der devotie (1624) letterlijk aan Schuttenius' eersteling. Bovendien ontfermde in 1642 het persoonlijke brandpunt van de bewuste
groepering, de Utrechtse professor in de theologie Voetius, zich over hetzelfde werk en liet dat
in verbeterde versie uitkomen. Het is niet uitgesloten dat Voetius hierover zelfs contact met
Schuttenius gehad of gezocht heeft. In een zijner disputaties laat Voetius de Zwolse predikant
in één adem met allerlei vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie noemen. S. Oomius
ontleent een paar onderdelen van zijn Troost-Fonteyn (1666) aan Den christelicken ridder,
terwijl G. Saldenus hiernaar in zijn Leven uyt de Doodt (1667) verwijst. In het kader van de
sabbatstrijd noemt een van de belangrijkste nadere reformatoren, J. Koelman, in zijn Wederlegging van het Boek van D. Johannes Vlak (1686) Schuttenius als een der vertalers van
piètistisch-puriteinse geschriften.
Wegens zijn Den christelicken ridder behoort Schuttenius niet slechts tot de representanten
der Nadere Reformatie in het algemeen, maar in het bijzonder tot de primaire vertegenwoordigers van deze groepering.
4. Betekenis
Schuttenius is de belangrijkste predikant van Zwolle vóór de tweede helft van de zeventiende
eeuw geweest. Hij had goede contacten met de plaatselijke magistraat alsmede met bestuurders
der steden en der provincie van Overijssel. Bovendien kende hij geestelijke vriendschapsbanden met officieren van het locale garnizoen.
In het culturele leven van Zwolle heeft Schuttenius een belangrijk aandeel geleverd. De
invloed die hij bezat, wendde hij met name aan ten gunste van het plaatselijk onderwijs. Hier
bracht hij niet alleen orde in de chaotische toestanden, maar drukte hij ook zowel op de Latijnse
school als op de zogenaamde kleine scholen een gereformeerd stempel. Hij maakte naam als
vertaler en als auteur. Voorts beoefende hij in beperkte mate de Latijnse dichtkunst. Met zijn
werken heeft hij de plaatselijke drukkers J. Gerritsz. en F. Jorrijaensz. voorzien van een
behoorlijke hoeveelheid werk. Hij was nauw bevriend met een andere culturele topman in
Zwolle: de dichter, vertaler en uitgever Heyns.
Schuttenius stelde actief belang in de jeugd. Hij deed niet alleen veel voor het onderwijs op
de scholen, maar hij was ook de stuwende kracht achter allerlei activiteiten op het gebied van
de catechese aan jongeren, waarbij hij een eigen taak voor de kerk zag weggelegd.
In kerkelijke kringen stond Schuttenius in hoog aanzien. Het feit dat hem door de classis Zwolle
werd opgedragen een nieuwe uitgave van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en van de Dordtse
Leerregels te bezorgen alsmede de vererende beroepen die al dan niet op hem werden uitgebracht,
leggen hiervan getuigenis af. Zijn geestelijke ligging is voor geen tweeërlei uitleg vatbaar. De door
hem bezorgde editie doet hem kennen als een contraremonstrant. In combinatie hiermee was hij
een vurige antipapist. Drie van de vier door hem geschreven werken zijn gewijd aan de bestrijding
van het Rooms-katholicisme. Als polemist is hij niet zonder invloed gebleven. Twee van de drie
boeken hebben van rooms-katholieke zijde bestrijding gevonden. Zijn Anti-Stratius beleefde een
tweede druk. Naar onder andere dit werk verwijst G. Persoons in zijn Brandende Lamp Lichtende
inde duysternisse des Pausdoms, sijnde e enige Brieven ofte geschriften uyt ghesonden aen
verscheyden Persoonen processie doende vande Roomsche Religie, 1650.
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Op grond van zijn tweedelige hoofdwerk moet Schuttenius in de eerste plaats worden gezien
als een primaire representant van de Nadere Reformatie. Na W. Teellinck was hij de tweede
auteur binnen deze groepering die een soort alomvattend program hiervoor opstelde. Hij is ook
een der weinigen geweest die de nadere-reformatorische inzichten toepaste op het leger en een
hervorming van de hierin heersende zonden en misstanden nastreefde. In zijn persoon kwam de
Nadere Reformatie als groepering in de provincie Overijssel en wel direct de hoofdstuk Zwolle
binnen.
Zwolle is kerkhistorisch gezien de stad van de Moderne Devotie. Het onderzoek van de
Nadere Reformatie leidt in toenemende mate tot de overtuiging dat er verbindingslijnen tussen
deze groepering en de genoemde voorreformatorische beweging bestaan. In dit licht is het
opmerkelijk dat het door Schuttenius opgestelde reglement voor de Latijnse school uiteindelijk
teruggaat op de voorreformatorische rector van de Zwolse school J. Cele, die een vriend was
van de vader der Moderne Devotie, Geert Groote.
Schuttenius' betekenis als oorspronkelijk schrijver zinkt in het niet bij die als vertaler.
Tegenover vier eigen werken met in het totaal vijf uitgaven staan zes vertalingen, die goed zijn
voor niet minder dan 77 uitgaven. Vijf van deze zes hebben betrekking op werken met een
piëtistisch-puriteinse inslag. Zij vertegenwoordigen 72 drukken.
De overzetting van Bayly's boek spant de kroon: 49 edities. Er is geen geschrift van
piëtistisch-puriteinse aard in de zeventiende-eeuwse Nederlanden geweest dat zo'n geweldige
invloed heeft uitgeoefend als dit werk. Dit geldt vooral voor de sabbatbeschouwing en
-praktijk. In de vorige paragraaf zijn voorbeelden van de uitwerking van deze vertaling
gegeven. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat acht gebeden uit het door Schuttenius
vertaalde werk van Bayly zijn opgenomen in de bundel van Avondmaalsgebeden Schat-camer
van gebeden, overdenckingen, en dancseggingen over 't heyligh Avontmael (1657), dat
diverse keren is uitgegeven.
De geschriften die Schuttenius op eigen initiatief overzette, waren afkomstig van auteurs die
een bisschopszetel in de Anglicaanse Kerk bezetten. Blijkbaar was zijn blik sterk op de Engelse
Staatskerk gevestigd. Gezien zijn laatste vertaling was er evenwel ook plaats bij hem voor een
anglicaan die non-conformistische sympathieën koesterde.
In de opdracht van de vertaling van Prestons werk komt naar voren dat de ramistische
theologie van Amesius niet ongemerkt aan Schuttenius is voorbijgegaan.
Schuttenius dankte zowel zijn hoofdwerk als zijn laatste vertaling aan de instignatie van in
de Nederlanden verblijvende piëtistisch-puriteinse Engelsen en Schotten. Zij vonden in hem
een gewillige en uitstekende tussenpersoon om hun gedachten en idealen hier te verspreiden en
ingang te doen vinden. Achter de figuur van Schuttenius blijken zij dan ook een niet te
onderschatten rol bij de piëtistisch-puriteinse invloed op het Nederlandse Calvinisme te hebben
gespeeld. Het is zelfs aannemelijk om te veronderstellen dat zij ook de geestelijke ontwikkeling van Schuttenius zelf hebben bepaald. Waarom stak hij als beginnend predikant de
Noordzee over? Was hij wellicht in zijn jeugd door contacten met in zijn vaderstad gelegerde
piëtistisch-puriteins gezinde Engelse en Schotse militairen ingewonnen voor het streven van
deze buitenlandse beweging?
In ieder geval wijzen de geschriften en de contacten van Schuttenius uit dat hij gedurende
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zijn gehele leven in zeer sterke mate onder invloed van het piëtistische Puritanisme heeft
gestaan. Deze beweging heeft hem blijvend gevormd en bepaald. Hij is derhalve evenals
Willem en Eeuwout Teellinck, Udemans en J. de Swaef een door het piëtistische Puritanisme
gestempelde primaire representant van de Nadere Reformatie en vormt als zodanig een bewijs
voor de stelling dat deze groepering haar ontstaan en opgang grotendeels aan de genoemde
buitenlandse beweging te danken had.
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Hermannus Tegularius (ca. 1605-1666)
G.H. Leurdijk

1. Levensloop
Hermannus Tegularius werd geboren te Amsterdam tussen 1 mei 1604 en eind januari 1605.l
Met betrekking tot zijn afkomst en jeugd beschikken wij slechts over sporadische gegevens.
Naar de namen van zijn ouders en de samenstelling van het gezin waarin de jonge Herman
Tegelaar opgroeide' tasten we in het duister.2 We weten dat hij evenals zijn oudere broer
Adrianus3 theologie ging studeren. Op achttienjarige leeftijd liet hij zich op 28 januari 1623 als
student in de theologie inschrijven in het album studiosorum van de Leidse universiteit. Hij
genoot vervolgens in Leiden het onderwijs van de alom vermaarde hoogleraren J. Polyander,
A. Rivet, A. Thysius en A. Walaeus. Na volbrachte studie ontving Tegularius in 1626 een
beroep naar de gereformeerde gemeente van het Noordhollandse Hippolytushoef .4 Hij nam het
aan en hanteerde er drie jaar de herdersstaf, want in 1629 aanvaardde hij reeds een volgend
beroep, naar De Rijp. Tegularius heeft de gemeente De Rijp gediend tot 1638, in welk jaar de
gereformeerde gemeente van Delft een beroep op hem uitbracht. Hij deed intrede te Delft op 7
december 1638.5
Toen Tegularius in de porseleinstad arriveerde trof hij daar een gemêleerde bevolking aan.6
Tien procent was in deze jaren officieel de gereformeerde religie toegedaan. Behalve een
aantal lutheranen, mennonieten en remonstranten liet zich daarnaast een gestaag groeiend
rooms-katholiek volksdeel in Delft vinden. Deze omstandigheid verklaart vermoedelijk een
speciale belangstelling van Tegularius' ambtgenoot Dionysius Spranckhuysen voor de roomsen.7 Maar ook Tegularius kwam in aanraking met de roomse leer. Al spoedig na zijn intrede
zelfs. In 1640 vond namelijk eeen twistgesprek over de roomse leer plaats tussen Tegularius en
de bekende roomse controversist Aernout van Geluwe (1604-ca. 1675).8 Deze Van Geluwe
was een afvallig ex-lidmaat van de gereformeerde gemeente van Delft. Omstreeks 1635 was hij
vertrokken naar zijn geboortegrond, de Zuidelijke Nederlanden, en had hij zich gevestigd in
Gent. Blijkbaar onderhield Van Geluwe nog steeds contacten met inwoners en omwonenden
van Delft, want het twistgesprek dat Tegularius met hem voerde, vond plaats ten huize van een
inwoner van Pijnacker. Het werd onder anderen bijgewoond door vier predikanten uit de
classis Delft, onder wie vader Henricus en zoon Petrus Proëlius,9 van wie de zoon de vader als
predikant te Pijnacker dat zelfde jaar opvolgde.
Aanleiding tot deze ontmoeting was de ergernis der roomsgezinden over de gereformeerde
kerkeraad van Delft, die alles in het werk stelde om een tot het roomse geloof afgevallen diaken
te herwinnen. Teneinde de kracht van het gereformeerde geloof te meten hadden de roomsen
een gereformeerd predikant uitgedaagd tot een debat met een priester. Toen Tegularius en de
zijnen ter bestemde plaatse kwamen, troffen zij echter tot hun verrassing geen priester aan maar
drie lekedisputanten, namelijk Van Geluwe, bijgestaan door ene Cornelis Dircksz. van der
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Houven en een schepen van Delfgauw, Heyndrich Heyndricsz. Schoonlandt geheten.10 De
predikanten benoemden Tegularius als voorzitter van het dispuut; volgens Van Geluwe kon hij
,,alderbest beek-spelen". Maar het duo Proëlius kon dat ook. Van Geluwe zou later verhalen
dat zij ,,vyer ende vlamme teghen my uyt-spoghen". Heel anders verging het ds. Antonius
Hambroek uit Schipluiden, die, volgens Van Geluwe, het hem tijdens een twistgesprek over
het geloof gewonnen zou hebben gegeven.11 Het twistgesprek tussen Tegularius en Van
Geluwe cum suis eindigde zonder resultaat. Het muisje had echter wel een staartje! Zes jaar
later immers zou Van Geluwe met een pamflet Het licht op den Kandelaer aan Tegularius
aanleiding geven tot een polemiek. Tegularius publiceerde in dat kader namelijk een blauwboekje, dat op zijn beurt door Van Geluwe werd beantwoord met Het slot op den mont, voor
den onghetoomden Hermannus Tegularius. Eerder had Van Geluwe ook al een geschrift
uitgegeven tegen de jonge Zoetermeerse predikant Jodocus van Lodensteyn, classisbroeder
van Tegularius en zoon van een lid van de Delftse vroedschap.12 Later, in 1650, zond hij tegen
de Delftse breukmeester A. W. Plyenburgh een Dubbel slot etc. in het licht. Dit alles illustreert
hoe actueel de confrontatie met het roomse geloof in deze jaren te Delft was.13
Valt uit het bovenstaande op te maken dat Tegularius zich met de roomsen concreet inliet als
hun antagonist, dan wekt het geen verwondering dat de particuliere synode van Zuid-Holland
het oog op hem liet vallen. In 1645 voegde zij hem samen met de later bekende antipapist ds.
Petrus Cabeljauw toe aan een deputaatschap om bij de Staten van Holland een remonstrantie in
te dienen, waarin werd aangedrongen op effectieve bestrijding der ,,paepse stouticheden".14
Het was echter niet alleen de leer die Tegularius' aandacht trok. Ook de praktijk van het
christenleven had zijn warme belangstelling. Dat bleek bijvoorbeeld uit de contacten die hij
onderhield met collega's en de plaatselijke magistraat. Collega's ontmoette hij natuurlijk
regelmatig tijdens kerkelijke vergaderingen. Waren er die zich toelegden op het bevorderen
van een zuiver christelijk leven, dan vonden zij in Tegularius een medestander. Zo zijn enkele
geschriften van zijn collega's Dionysius Spranckhuysen (predikant te Delft: 1625-1650) en
Volcker van Oosterwyck (predikant te Delft: 1640-1675), die zich met hun prozaïsch of
poëtisch werk vooral op devotioneel terrein begaven, gesierd met een lofdicht van Tegularius.
Spranckhuysens Geestelijcke batailie Tegens den laetsten Vyandt den doodt (1647) werd
door Tegularius voorzien van een in dichtvorm opgestelde ,,Aenspraecke Tot den Leser".15
Tegularius blijkt deze piëtistische pennevrucht van de door hem als zijn ,,waerde Collega"
omschreven auteur zeer positief te waarderen vanwege de praktikale inslag. Hij betuigt dan
ook zijn instemming met Spranckhuysens pleidooi voor levensheiliging als voorwaarde van
een zalige overgang uit het tijdelijke tot het eeuwige leven:
Soeckt ghy dan in het leven
U door de doot te geven
Dat eeuwigh is en blyft?
In deughden wort gestyft.
Wenscht ghy een salich ende?
Beschreyt hier uw elende
Uw aengebooren quaet
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En sondelijcke daet.
In Christum gaet gelooven,
Dien Godt u sond van booven,
Hy heeft voor u voldaen,
En 't pack op sich gelaen.
Danckt Godt met uwe wercken.
Tegularius en Spranckhuysen hebben in classicaal verband nauw samengewerkt, zoals blijkt
uit de acta van de classis Delft.
Ook de dichter-predikant V. van Oosterwyck werd door Tegularius met een ode vereerd. In
diens Keur van H. Stoffen uyt Gods Woord vinden wij van Tegularius hand een twaalf
coupletten lange ,,Recommandatie vande Christelycke Zangen."16 Tegularius wekt de lezers
op tot luisteren naar het stichtelijk rijmwerk van zijn collega:
Hoort desen Man weer singen
Van Goddelijcke dingen,
Hy dicht gelijck hij spreeckt,
Hy singt gelijck hij preeckt.
Sijn Leere ende leven
U schoone lessen geven
Volgt gy sijn Pen en Mondt,
Uw Ziel sal sijn gesont.
Tegularius zelf publiceerde ook een stichtelijk werkje (zie sub 2). Daarin liet hij zich tevens uit
over de waardering die hij en zijn collega's bij de Delftse gemeente ondervonden. Zo kunnen
we lezen dat de
Gemeynte... dien lof meriteert/ dat se alle hare Leeraren seer veel acht in liefde om haers
wercks wille, na Pauli vermaninghe 1 Thess. 5 vers 13, wel wetende dat zy alle spreecken
als de woorden Godts 1 Petri 4 vers 11. ende gesamentlijck den volcke voor setten
eenderley spijse/ namentlijck/ dat broodt des levens, dat uyt den Hemel nedergedaelt is.
Joh. 6 vers 51 welcke is Jesus Christus die ghecruysiget is, 1 Corint. 2 vers 2 in wiens
name van haer alle ghetrouwlijck ghepredickt wort bekeeringe ende vergevinghe der
sonden Lucae 24 vers 47. Soo dat ick van my selven ende alle myne eerweerde Collegen
tot onse weerde Gemeynte met waerheyt magh seggen/ Het zy dan ick, het zy zy-lieden,
alsoo prediken wy, en alsoo hebt ghy gelooft, 1 Cor. 15 vers 11. 17
Dat Tegularius, althans wat hem betrof, met deze woorden niet slechts de waardering van de
brede gemeente maar ook die van de sociale bovenlaag uitdrukte, kunnen wij opmaken uit zijn
dedicatie aan de magistraat van Delft. Hij vermeldt daarin, met deze regenten meermalen van
gedachten te hebben gewisseld over de praktijk van het christenleven en dat deze gesprekken in
vriendschappelijke geest verliepen. In de voorrede vermeldt hij dat de naastbestaanden van
deze regenten zelfs hadden aangedrongen op publicatie van hetgeen zij met elkaar hadden
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overdacht. Zo kan het enige stichtelijke geschrift dat van Tegularius' hand het licht zag nota
bene worden beschouwd als een gevolg van de vriendschappelijke contacten tussen , ,Mozes en
Aaron''. Zij werkten daarbij in zekere zin dus samen tot bevordering van de praktijk van het
christenleven, iets wat men meer bij de Nadere Reformatie kon ontmoeten.18
Dit alles betekent inmiddels niet dat Tegularius behoorde tot de extremisten onder de nadere
reformatoren. Toen in de veertiger jaren het lange haar in discussie kwam benoemde de
particuliere synode van Zuid-Holland waarschijnlijk niet de meest fanatieke tegenstanders van
dit modeverschijnsel om een vreedzame oplossing te bewerkstelligen. Maar deze vierkoppige
arbitragecommissie telde wel een Van Oosterwyck en een Tegularius onder haar leden om over
dit gevoelige onderwerp met één der felste componenten van gedachten te wisselen. Deze
figuur was de Dordtse predikant Casparus Staphorstius (ca. 1595-1679), die samen met zijn
collega en geestverwant Jacobus Borstius (1612-1680) tot die nadere reformatoren kan worden
gerekend, wier ijverzucht tegen de heersende mode tot het uiterste ging.19
Hoe verging het Tegularius verder?
In de classis Delft had hij tijdens classisvergaderingen niet zelden een sterke stem in het
kapittel. Hij komt naar voren als een vredelievend predikant, die in conflicten over middelmatige zaken bij voorkeur partijdigheid meed. Deze eigenschap bezorgde hem wellicht
meermalen de taak om te bemiddelen. Zoals in 1645, toen de synode een commissie afvaardigde naar Gouda, waar ds. Johannes Sceperus en ds. Nathan Vogelsangh hooglopende ruzie met
elkaar hadden. Onder de zes gecommiteerden bevonden zich behalve Tegularius ook Spranckhuysen en Cabeljauw.20 Maar ook vroeger, namelijk in 1640, benoemde de synode hem in een
arbitragecommissie.21 Het kan er allemaal op wijzen dat Tegularius in kerkelijke kring bekend
stond als een gematigde en evenwichtige persoonlijkheid.
Ongetwijfeld onderhield Tegularius ook goede contacten met figuren uit de Nadere Reformatie. Aan de reeds genoemden kan bijvoorbeeld de naam van ds. Jodocus van Lodensteyn
worden toegevoegd. Met deze jonge Zoetermeerse collega en geboren Delftenaar stond
Tegularius op goede voet. Van Lodensteyn had in 1642 de classis Delft via Tegularius om het
praeparatoir examen verzocht22 en later was Tegularius betrokken bij de problemen die deze
boeteprediker van een deel van zijn gemeente moest ondervinden.23 Vijfmaal werd Tegularius
in de jaren dat hij te Delft predikant was afgevaardigd naar de particuliere synode van
Zuid-Holland, te weten in 1640, 1645, 1650, 1654 en 1660.24 In 1650 samen met Van
Lodensteyn, die in dat zelfde jaar zou vertrekken naar Sluis. Het zou interessant zijn als vast
kwam te staan of en hoe Van Lodensteyn in zijn Zoetermeerse jaren zich met de naderreformatorische idealen van zijn Delftse collega's heeft ingelaten. Met enige waarschijnlijkheid deelde hij omstreeks deze tijd zijn mening over zedendiscipline met zijn neef, de
Delftenaar Johan Cz. van Bleyswyck,25 maar deze vertegenwoordiger der Nadere Reformatie
behoorde niet tot de predikantenkring.26 Tegularius beijverde zich inmiddels samen met zijn
Delftse collega's om in Delft en daarbuiten de zuiverheid van het christenleven gestalte te
geven. Als ware het een teken dat men hem hierom in brede kring hoogachtte, benoemde de
particuliere synode van Zuid-Holland hem in 1654 om een gebed te concipiëren dat moest
dienen ter bestrijding van godslastering onder de soldaten.27 Overigens krijgt men niet de
indruk dat hij in het kerkelijk leven op de voorgrond trad.
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Tegularius heeft tot zijn dood, op 17 april 1666, gearbeid binnen de Delftse veste. Zijn zoon
Albertus ging in het domineesspoor van zijn vader, al was het dan niet in Delft.28
2. Geschriften
Voor zover bekend zijn van Tegularius' hand de volgende pennevruchten in druk verschenen:
1. Tweede Dialogus, ofte t' samenspraecke, tusschen een Ghere formeert Predicant van Deljf,
ende een Paepsche Advocaat van Rotterdam, handelende voornamentlijck van de Kercke
ende Leere der Ghereformeerden. Delft, by Andries Cloeting, Boeckverkooper, woonende
aen 't Marct-velt in 't vergulden A.B.C., Anno 1646.
Dit geschrift, waarvan overigens geen exemplaren meer bekend zijn, verscheen anoniem.
Tegularius maakt er gewag van in het hieronder te noemen geschrift. Hij schrijft namelijk niet
alleen: ,,Mynen naem wort daer niet voor-ghestelt/ maer ick kenne het even-wel voor het
mijne'', maar hij geeft tevens een overzicht van de inhoud, waaruit kan worden afgeleid dat het
volgende drietal capita daarin voorkwam:
1. Dat de ware Kercke ende Leere is gegrondt op de H. Schriftuyere,
2. Dat de Leere der Ghereformeerden over-eenkomt met de H. Schriftuyere, ende dat de
huydendaegsche Roomsche Leere daer-teghen strydt,
3. Dat de Leere der Ghereformeerden niet alleen gheweest is in der Apostelen tijden, maer
oock daer na voor de tijden Calvini, selfs nae de bekentenisse der Paepsche Theologanten.
Dit apologetische werkje werd gevolgd door een polemisch geschrift:
2. Hermanni Tegularii Oprecht Bericht, Op seecker Boecxken tegen hem verdicht ende
uyt-gegeven binnen Gendt: Gheïntituleert HET LICHT Op den KANDELAER (Delft,
Andries Cloeting, 1647).30
De publicatie van dit geschrift was, zoals boven al is gememoreerd, een reactie op A. van
Geluwe's Het Licht op den Kandelaer (1645), waarin deze zijn dispuut met Tegularius te
Pijnacker had omschreven als een overwinning van de roomsen. Tegularius dient hem in zijn
,,Oprecht Bericht" van repliek en verwijt hem een karikaturale weergave van de kwestie. Hij
verwijst in dit verband naar het hierboven genoemde geschrift over de kerk en de gereformeerde leer. In antwoord op Tegularius' reactie publiceerde Van Geluwe een weerlegging: Het slot
op den mont, voor den onghetoomden Hermannus Tegularius (1648), waarin hij als bijlage
diens Oprecht Bericht opnam. Dankzij dit laatste is het geschrift niet verloren gegaan, want
exemplaren van de oorspronkelijke editie worden vermist. Deze ,,tweede druk" verscheen te
Antwerpen in 1648 bij de weduwe J. Cnobbaert. Op de titelpagina staat: ,,Gedruckt naer de
Copye van Delft by Andries Cloeting.'' In 1650 gaf Van Geluwe met een triomfantelijk gebaar
de hele polemiek uit in één band.31
Eveneens in 1647 verscheen Tegularius'
3. Inhuldings-predicatie, Op de Vermaerde Intrede van SYN HOOGHEYT, Den Doorluchtighsten, ende Hoogh-gehooren WORST ende HEERE WILHELM, By der Gratie Godts
Prince van Orangien, etc. Gedaen op den Bede-dagh, den 8. Mey, ANNO 1647.
Tot Delf, Gedruckt by Andries Cloeting, Boeck-verkooper woonende aen 't Marctveldt int
Gulden A.B.C., Anno 1647.
Het onderhavige geschrift bevat de enige preek die van Tegularius' hand het licht zag. De preek
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is gehouden in de Nieuwe Kerk te Delft, ter gelegenheid van de inhuldiging van stadhouder
Willem II op 8 mei 1647. Vooraf gaat een dedicatie aan de nieuwe stadhouder, waarin
Tegularius vertelt dat hij op 10 mei, dus twee dagen na de inhuldiging, getuige was geweest
van de begrafenis van Frederik Hendrik. Toen de inhuldigingspreek werd uitgesproken stond
het lijk dus nog boven aarde. Daarom wordt zowel van de oude als de nieuwe stadhouder
gesproken. De dedicatie is gedateerd 30 mei 1647. De preek handelt over 2 Kronieken 14:1-4
en is ingedeeld in twee punten, te weten: 1. de dood en begrafenis van Abia, en 2. de opvolging
van zijn zoon Asa.
Jn deze preek vallen vooral twee dingen op. Ten eerste dat Tegularius in vrij kort bestek een
indrukwekkende belezenheid in klassieken en kerkvaders ten toon spreidt. Geciteerd worden
Ovidius (2x), Seneca, Virgilius, Plato, Augustinus (3x), Horatius, Justinus Martyr, Galatinus,
Plesseus, Ambrosius, Lactantius, Aristoteles, en de apocrief en Jezus Syrach, Tobias en het
Boek der Wijsheid. Ten tweede is de preek vol van historische schetsjes. Hierbij laat
Tegularius zich ook uit tegen de roomsen, met wie hij juist in deze tijd immers de degens
kruiste. Zo memoreert hij:, ,De Papisten gunnen den Lidtmaten Christi geen eerlijcke Begraefplaetse/ jae gravense uyt de Aerde/ verbrandense / of worpen die in het water of op een
galge-velt."32 Als illustratie dient een weinig verheffende geschiedenis uit het land van
Gulick, daterend van 1627, toen roomsen een begrafenis verstoorden, de rouwenden verjoegen
en de predikant onder bedreiging met de dood zijn geld afpersten. Vervolgens vertelt Tegularius het lugubere verhaal van de lijkschennis:
Het Graf hebben sy wederom geopent/ de kist in stucken geslagen/ den dooden het
Doodt-kleedt uytgetogen/ ende alsoo op der aarde ter neder geworpen: Daer nae hebben sy
hem het hooft af-gehouwen/ het Lichaem hebben sy van den hals af tot den buyck toe
op-gesneden/ met de voeten langhs de aerde gesleept/ gevilt ende alsoo opghehangen/
ende seyden dat sy 't wilden verbranden: lek schricke en schame my de reste te verhalen.
Waarom deze uitweiding? Tegularius moet hebben geweten dat de roomsen niet alleen in Delft
numeriek toenamen. En hij kon hen moeilijk beschouwen als sympathieke medeburgers van de
gereformeerden. Vandaar wellicht deze grillige schets in zijn inhuldigingspreek voor de
nieuwe stadhouder. Het bestrijden van de roomse religie, door Tegularius op kleinschalige
wijze gepraktiseerd, vermocht de stadhouder grootschalig ter hand te nemen. Vandaar dat hij
aan het eind van zijn betoog een tweetal indringende vermaningen adresseert aan de politieke
overheden, waarvan de laatste in betrekking staat met het bevorderen van de gereformeerde
religie. Tegularius waarschuwt daar namelijk voor twee hoofdzonden. De eerste betreft het
nalaten van een goed voorbeeld:
Is den Coninck een vloecker/ suyper of sweiger/ terstont sal 't blijeken aen zijn Ondersaten.33
En de laatste betreft het veronachtzamen van de zuivere godsdienst, het toelaten van de
afgoderij en het niet-verplicht stellen van de gereformeerde religie:
Neemt wegh de eenigheydt in de Religie, de eenigheydt in de Policie, sal als roock
verdwijnen/ ende als kaf verstroyen.34
Zo komt Tegularius in zijn inhuldigingspreek ons voor als een rechtlijnig man die een harmonieus
evenwicht tussen leer en leven onmisbaar noemde voor het welzijn van de Republiek.
38

Van belang is vooral zijn
4. Schrift-matige PROEVEN Van een OPRECHT CHRISTEN; Mitsgaders VASTEN TROOST
Tegen verscheyden TWYFFELINGEN; Beschreven Tot verster ckinghe van Godts kinderen/
ende tot dienst van alle Siecken-Besoeckers. Tot Delf, By Jan Pietersz. Waelpot, Boeckverkooper aen 't Marctvelt/ 1650.

Dit werkje is uiterst zeldzaam; er is slechts één exemplaar van bekend.35 Een jongere collega
van Tegularius, ds. G. Saldenus (predikant te Delft: 1664-1677) vermeldt in diens Toetssteen
van eens christens oordeel (1665) een tweede editie.36 Het is belangwekkend vanwege het
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devotionele karakter. Tegularius droeg het werkje op aan een viertal regerende Delftse
burgemeesters, namelijk Everard van Lodensteyn, Gerardus Welhove, Jacob van der Graef en
Everard van Bleyswyck, alsmede aan de raad en pensionaris van Delft Nicolaes van Kinschot.
Hij stelt in deze opdracht godskennis en -ervaring tegenover aardse rijkdom, eer en wellust en
onderscheidt deze van de deugdenleer en de godskennis der heidenen. Tevens merkt hij op dat
het werkje eensdeels een verhandeling bevat over de zekerheid van het heil en anderdeels één
over de twijfels die deze zekerheid bestrijden. Tegularius noemt drie redenen die hem bewogen
dit geschrift op te dragen aan de Delftse regenten.
In de eerste plaats noemt hij zijn gesprekken met de regenten en hun families, alsmede hun
verzoek om publicatie van de onderwerpen waarmee zij zich bezig hadden gehouden. Vervolgens de wens van ziekentroosters die door de Kamer van Delft werden gezonden naar de
Oost. Deze zouden het werkje begeren te gebruiken bij hun pastoraat. Ten derde de waardering
die Tegularius ondervond van de zijde der burgemeesters en de goede verstandhouding tussen
de kerkeraad en de magistraat. Het stuk is curieus genoeg om hier in extenso te laten volgen:
lek hebbe goet ghevonden Hoog-Achtbare Heeren dese myne arbeyt uwe HH. AA. op te
dragen om deze redenen.
Ten eersten, om dat de discoursen, die ick met uwe HH. AA. personen nu ende dan gehadt
hebbe, ende het ernstelijck ende beleeft versoeck der gener, die uwe HH. AA. aldernaest
ende alderliefst syn my tot het schrijven ende uytgeven van dit Tractaet alder-eerst hebben
bewogen.
Ten anderen, om dat de Sieckenbesoeckers, welcke na Oost-Indien van de Kamer der
Stadt Delff (op onse Kerckelijcke examinatie in geloove, leven, gevallen van de conscientie, ende andere noodighe qualiteyten) worden af-gevaerdigt, t'selve gewenscht hebben te
sien ende te gebruyeken tot versterekinge van uwer HH. AA. af-gescheepte Onderdanen.
Ten laetsten, om dat uwe HH.AA. (nevens alle de andere HH.AA. Heeren van de Wet
Godtvruchtighe Ledematen van onse Christelijcke Gereformeerde Kercke zijnde) soo als
Burgemeesteren, soo als Ouderlingen, niet alleen seer goede correspondentie met onsen
gantschen Kercken-raedt tot welstant van Christi bloeyende Ghemeynte in uwe HH.AA.
Stadt houden, maer altijdt ende by alle occasie doen blijeken, dat den Dienst, ende het
geduerigh verblijf van myn persoon, ende van alle myne Eerweerde ende seer Lieve
Mede-Arbeyders in des Heeren Oogst in uwer HH.AA. Stadt, uwe HH.AA. seer lief ende
aengenaem is.
Tegularius besluit zijn dedicatie met zege wensen. In de hierop volgende ,, Voor-reden Aen den
Christelijcken Leser'' herhaalt Tegularius wat hij in de dedicatie had gezegd over de opzet van
en de aanleiding tot dit geschrift. Tevens bericht hij het in de eerste plaats te hebben bestemd
voor leden van de eigen gemeente:
... opdat insonderheyt onse seer lieve ende bloeyende Ghemeynte binnen Delff, niet
alleen soo langhe ick in desen Tabernakel ben, maer oock na myn uytganck van dese
dingen, door myn penne, mochte eenighe gedachtenisse hebben.
Kinderen van God kunnen erdoor in hun geloof worden versterkt en ziekentroosters vinden er
stof in voor hun gebeden, aldus Tegularius.
Zoals reeds opgemerkt bestaat het werkje uit twee hoofddelen. Het eerste deel is getiteld:
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,,Schrift-matige PROEVEN Van een Oprecht Christen" (blz. 1-128). De titel van het tweede
deel luidt: ,,VASTEN TROOST Tegen verscheyden TWYFFELINGEN" (blz. 129-236).
Beide delen omvatten elk tien hoofdstukken. ,,Schrift-matige PROEVEN" beschrijft kenmerken van Gods kinderen. Uitgangspunt is de in hoofdstuk 1 uitgewerkte stelling „dat een
oprecht Christen kan verseeckert zijn van syne saligheydt''. Tegularius zet dit hoofdstuk in met
een beknopte weerlegging van de roomse opvatting van het geloof, welke de mens omtrent zijn
zieleheil in het ongewisse laat. Het eerste hoofdstuk is dan ook leerstellig.
In het tweede hoofdstuk noemt Tegularius een zestal kenmerken van het ware christenleven,
door hem aangeduid als ,,onfeylbare ken-teyckenen/ die ons van dese aenneminghe tot
kinderen Godts errinneren ende goede versekeringhe doen''. Deze kenmerken zijn achtereenvolgens: de benauwdheid in de wedergeboorte, begeerte naar geestelijke groei door middel van
Gods Woord, kinderlijk vertrouwen op God in Christus, lijdzaam vertrouwen op Gods
barmhartigheid voor de toekomst, liefde tot God en de naaste, het mijden van de zonde en het
zoeken van de deugd. Deze kenmerken zijn bedoeld om de geloofszekerheid van Gods
kinderen te bevorderen. In de hoofdstukken 3 tot 8 werkt Tegularius de kenmerken stuk voor
stuk uit. Hoofdstuk 1 en 2 vormen dan ook in feite een inleiding. De uitwerking van de in
hoofdstuk 2 opgegeven kenmerken leert ons Tegularius kennen als een piëtist. Bij elk der
kenmerken geeft hij het verschil aan tussen schijn en zijn. Zo verstaat hij onder de benauwdheid in de wedergeboorte droefheid over de zonden, in onderscheid van bijvoorbeeld angst
voor straf. Het kinderlijk vertrouwen op God in Christus heet in hoofdstuk 5 het ,,rechtveerdigende Geloove''. Tegularius legt hier in zijn pastorale behandeling van de gelovigen een
milde houding ten opzichte van hun vereiste gesteldheid aan de dag. Met oog voor de grote
verschillen is geloofskracht en -standvastigheid die men onder de gelovigen soms kan waarnemen, legt hij een sterk accent op het objectieve heil bij God in Christus. Dat is onwankelbaar en
daarop mogen de gelovigen zich verlaten:
Wy en moeten soo seer niet sien op de grootheydt ofte kleynheydt van ons gheloove/ als
wel op de oneyndighe barmhertigheydt Godts/ in Christo.37
Waar het inmiddels subjectief gezien op aan komt is of het geloof oprecht is. Daarom spoort
Tegularius zijn lezers aan tot zelfonderzoek of men met een gebroken en verslagen hart over de
zonden zichzelf heeft leren verloochenen, of men het heil alleen zoekt in Gods barmhartigheid
en genade in Christus, en of men begerig is naar Gods Woord en de ,,oeffeninghe der
Godtsaligheydt''.
Het laatstgenoemde krijgt vooral in de hoofdstukken 7 en 8 brede aandacht. Tegularius
handelt daar respectievelijk over de liefde tot God en de naaste, en over de kinderlijke vreze
Gods. Liefde tot God en de naaste is, zegt Tegularius, van het allergrootste belang, aangezien
het de hoofdsom der Wet uitmaakt. Daarom bespreekt hij beide elementen van de liefde
afzonderlijk. De liefde tot God omschrijft Tegularius als volgt:
Onse Liefde tot Godt is een toe-ghenegentheydt onser herten/ door welcke wy in Godt
ende in syne wercken ghenoeghen scheppen/ ende wenschen hoe langher hoe meer met
hem vereenight te zijn.38
De liefde tot God doet afzien van eigenbelang en komt uit in een oprechte onderhouding van
Gods geboden, in getuigenis, in gehoorgeven aan Gods Woord, in begeerte naar de sa41

cramenten en de hoogachting voor de uitdelers ervan, in afkeer van profaniteiten en in
verlangen naar de wederkomst van Christus. Wat het tweede element van de liefde betreft, de
naastenliefde, geeft Tegularius de volgende definitie:
Onse liefde tot den Naesten bestaet in een hertelijcke mede-doogentheydt/ ende toegenegentheyt tot den naesten/ ende in de bethooninghe van uyterlijcke plichten.39
Het is volgens Tegularius noodzakelijk dat men zich nauwgezet beproeft of men de volgende
eigenschappen van de naastenliefde bezit: een brandende liefde tot kerkelijke en wereldlijke
overheden, die, waar ter wereld ook, de zaak van Gods Koninkrijk bevorderen; liefde tot
gelovigen, ongeacht hun welstand (,,al syn zy in groote tegen-spoet na de wereldt/ soo dat wy
gheen voor-deel van haer te verwachten hebben"), om hun , ,Godtsaligheydt ende Geestelijcke
gaven"; vermijden van gezelschappen der goddelozen en zoeken van die der godzaligen;
medelijden met kerken in verdrukking; daadwerkelijke hulpverlening aan deze noodlijdende
kerken; vergevingsgezindheid jegens hen die ons beledigden.
Tegularius trekt in het achtste hoofdstuk deze lijn verder door. Onder het opschrift „Van de
Kinderlijcke vreese Godts" handelt hij daar namelijk over het mijden van de zonde en het
zoeken van de deugd. De nauwe samenhang van dit thema met dat van het vorige hoofdstuk
verklaart Tegularius uit het verband tussen eerbied en liefde: eerbied ziet hij als het gevolg van
liefde. Zo betekent de kinderlijke vreze Gods naar Tegularius' uitleg:
een kinderlijcke eerbiedigheydt tot Godt/ waer door zy uyt rechte liefde tot Godt ontzien
hem te vertoornen/ ende dat om syne ghenade ende goetheyt wille.40
Dit thema werkt hij verder uit en hij legt daarbij het accent op de tegenstelling tussen Gods
kinderen en goddelozen. De zekerheid van het kindschap Gods, zo kan tenslotte worden
geconcludeerd, wordt vooral via het syllogismus practicus verkregen.
De laatste twee hoofdstukken in dit deeltje handelen over geestelijke verlatingen.
In het tweede deeltje - ,,VASTEN TROOST Tegen verscheyden TWIJFFELINGEN" tracht Tegularius een aantal vraagstukken van bekommerde gelovigen te beantwoorden. Aan
de orde komen achtereenvolgens: bekommeringen over de kennis, de godsdienst, de oprechtheid, het gebedsleven, het stichten van de naaste, het leven naar Gods wil, zonden met
gedachten met de wil en met de daad, de zonde tegen de Heilige Geest, een late bekering,
geestelijke aanvechtingen, lichamelijke verdrukkingen, ongeduld en tenslotte angst voor de
dood. Blijkens de inhoud gaat het Tegularius erom bekommerden te leiden tot de zekerheid des
geloofs. Deze zekerheid verkrijgt men onder meer uit het in eigen leven waarnemen van de
eigenschappen en gevolgen van het oprechte geloof, zoals reeds in het eerste deel uiteengezet.
Deze gedachte grijpt Tegularius nu aan om in het voorbijgaan de beschuldiging te weerleggen
dat de gereformeerde genadeleer aanleiding zou geven tot zorgeloosheid en goddeloosheid.
Integendeel, de gereformeeerde leer legt juist een nauw verband tussen genade en plicht en zo
tussen geloof en daad. Dit roept echter tevens het besef van onvolkomenheid op en daardoor
mede de vraag of men wel waarlijk gelooft. Tegularius laat er zich als volgt over uit:
Onse daghelijcksche Predicatien/ die van een yeghelijck konnen ghehoort worden/ syn
oock onse ghetuyghen; Als oock mede de over-groote bekommernisse van onse ledematen ende toe-hoorders/ die dickwils een beangstighde conscientie krijgen als zy hooren
voorstellen/ hoe enge de poorte ende hoe naeuwe den weg zy, die tot het leven leyt, Matth.
42

7 vers 13,14. Ten dienste ende tot vertroostinge van sulcke vrome herten/ worden van
onse Leeraers gheheele Boecken gheschreven/ ende tot versterckinge van de selve dient
oock dit teghenwoordighe Tractaet.41
Tegularius beijvert zich zo de praktijk van het christenleven in hart en wandel bij zijn lezers te
bevorderen.
Passages als de hierboven geciteerde alsmede de inleiding tot het eerste deel doen vermoeden dat hij bij het schrijven ook een oog op zijn roomse tegenstanders had gericht. Wat
betreft de door Tegularius geraadpleegde bronnen, blijkt hij evenals bij het schrijven van de
hiervoor genoemde preek gebruik te hebben gemaakt van een verscheidenheid aan literatuur.
Behalve veel beelden uit de gewijde en ongewijde geschiedenis citeert hij met name de
volgende bronnen c.q. auteurs: decreten van het concilie van Trente, Lactantius, Augustinus
(3x), Gregorius (2x), Ambrosius (3x), Hilarius, de Heidelbergse Catechismus, Hieronymus,
de Zwitserse hoogleraar Benedictus Aretius, Plinius, Aristoteles, Seneca, en het apocriefe
boek Jezus Sirach. Het valt op dat Tegularius weinig of geen auteurs van angelsaksische
origine lijkt te hebben gebruikt bij de totstandkoming van dit devotioneel werkje, terwijl juist
zij in deze tijd onder de voorstanders van een nadere reformatie grote populariteit genoten. Op
dit punt doet zich een merkwaardige overeenkomst voor met zijn vroegere collega en geestverwant Dionysius Spranckhuysen.42
3. Betekenis
Samenvattend kunnen we de betekenis van Tegularius als volgt omschrijven. Op leerstellig
gebied heeft hij te maken gehad met de roomsen. Zo verdedigde hij de gereformeerde leer
tegen hen in een twistgesprek en in geschrifte. Tegularius betoonde zich daarin een onverdacht
gereformeerd predikant.
Opvallend was vervolgens zijn kijk op de praktijk. Die kwam vooral tot uitdrukking in
Schrift-matige PROEVEN. Tegularius blijkt daar de dingen van het leven te bezien onder het
gezichtspunt van een totale betrokkenheid op het bevindelijk christendom. Dat motief keert bij
Tegularius telkens terug. Zowel in zijn lofdichten bij devotionele lectuur van collega's en
samensprekingen over de praktijk van het christenleven met leden van de Delftse magistraat,
alsook in zijn inhuldigingspreek van de stadhouder en bijvoorbeeld de opdracht der synode om
een gebed voor het leger te concipiëren ter bestrijding van godslastering. Het is dus duidelijk
dat Tegularius zich beijverde voor een verdere doorwerking van de gereformeerde leer in groot
en klein verband, op alle terreinen des levens. De doorleving van de gereformeerde leer was
zelfs het grote doel van Tegularius. Zijn Schrift-matige PROEVEN levert ons daarvan een
overtuigend bewijs. Hij was een gereformeerd piëtist tot op het bot.
De betekenis die Tegularius had voor de beweging der Nadere Reformatie komt met name
uit in de samenwerking met geestverwanten teneinde het bovengenoemde vroomheidsideaal in
het leven der leden gestalte te geven. Zo drongen bijvoorbeeld de naastbestaanden der Delftse
regenten bij Tegularius aan op publikatie van de inhoud der gesprekken over de praxis pietatis.
Zo ondersteunde Tegularius ook het publicitaire werk van zijn collega's Van Oosterwyck en
Spranckhuysen, door hun geschriften over de praktijk der godzaligheid te voorzien van
lofdichten, waarin hij het publiek aanspoorde tot een vroom leven. Deze doelbewuste gericht43

heid op het gezamenlijk bevorderen van de levensheiliging kenmerkt Tegularius als een
vertegenwoordiger van de beweging der Nadere Reformatie. Zijn plaats in de beweging is
wellicht het duidelijkst aan te geven aan de hand van zijn afvaardiging naar die andere nadere
reformator, ds. C. Staphorstius te Dordrecht, de schier onverzoenlijke bestrijder van een
modieuze haardracht. Dat Tegularius werd afgevaardigd om Staphorstius' reformatieijver te
temperen, tekent hem waarschijnlijk als een gematigd vertegenwoordiger van de beweging.
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Johannes Teellinck (ca. 1623-1674)
T. Brienen

1. Levensloop
Door recent onderzoek van W. J. op 't Hof is vast komen te staan dat Johannes Teellinck op zijn
vroegst op 8 april 1623 (en in elk geval vóór 1629) te Middelburg is geboren als zoon van Willem
Teellinck en Martha Grijns. Hij was het zesde kind in dit gezin. Vóór hem gingen Maximiliaan,
Johanna, Johannes (die spoedig na zijn geboorte is overleden), Theodorus en Maria.
Na voorbereidende opleiding gaat hij theologie studeren aan de Utrechtse Universiteit waar
hij in 1643 als student wordt ingeschreven. Hij voltooit deze studie in de theologie en wordt
proponent van de classis Walcheren. Toen zijn oudste broer Maximiliaan eind 1644 of begin
1645 in de Nederlandse gemeente te Londen verbleef, beloofde hij de kerkeraad ervoor te
zorgen dat een student uit zijn classis de vacature van de gemeente van Canvey Island en van
Maidstone zou vervullen. Heeft hij, in Zeeland teruggekeerd, zijn broer Johannes er toe
kunnen overhalen de gemeenten in Engeland te gaan helpen? In elk geval heeft deze een jaar de
Nederduitse gemeente van Maidstone gediend - van mei 1645 tot mei 1646. W. Goeters noemt
Johannes ,,schottischer Prediger in Maidstone" (S. 23). Dit was dus de eerste gemeente van ds.
Johannes Teellinck. Hij zal er echter maar kort blijven. Dan keert hij terug naar de Nederlanden. Hij wordt nu predikant in de Engelse gemeente te Middelburg. Daar stond zijn zwager
ds. Petrus Gribius die voor twee jaar in dienst van de West-Indische Compagnie naar Brazilië
zal vertrekken. In zijn plaats nu wordt Johannes Teellinck op 15 augustus 1646 te Middelburg
als predikant bevestigd. Ook hier zal zijn werk maar kort duren, want op 27 oktober 1647 wordt
hij beroepen in de gereformeerde kerk te Wemeldinge. Hij neemt dit beroep aan en doet er
intrede. Geheel in de geest van zijn vader en van de beweging van de Nadere Reformatie ijvert
hij hier voor een strenge zondagsheiliging. Hij krijgt van de magistraat gedaan, dat er 's
zondags op de grote markt geen vlees meer verkocht wordt en dat de stadspoorten gesloten
worden gehouden op de dag des Heeren, al blijft het,,klinket'' (= de kleine deur in de poort,
waardoor voetgangers in en uit kunnen gaan) voor de reizende man open.
In 1649 krijgt Johannes Teellinck een beroep naar Vlissingen waar hij in de maand augustus
als zesde predikant wordt bevestigd. Hier zal hij vijf en een half jaar zijn predikambt
uitoefenen. Dan verhuist hij naar Utrecht.
In deze Domstad zal hij vanaf 24 januari 1655 samen werken met de predikanten A.
Essenius, A. van de Velde, J. van Lodenstein, J. van den Bogaart, C. Gentman, J.Th. van der
Wenden, J. van Heymenbergh, G. Voetius, A. Teekmannus en J. Flaman. We zullen straks
vernemen dat Johannes in deze stad Utrecht betrokken raakt bij een diepingrijpend conflict
inzake het gebruik van de bezittingen van de kapittels der stad. Dit heeft tot gevolg dat hij op 19
juli 1660 volgens bevel van de stedelijke overheid met zijn collega Van de Velde de stad moet
verlaten. Hij moet er zijn zieke vrouw en een stervend kind achterlaten, zodat de slag heel hard
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aankomt. Twee maanden later echter krijgt hij een beroep naar Arnemuiden. Hij neemt dit
beroep aan en is zo weer terug in zijn geliefde Zeeland. Toch blijft hij hier maar een halfjaar,
want begin 1661 haalt de gemeente van Kampen hem binnen als predikant.
De laatste gemeente die Johannes Teellinck dienen zal, is Leeuwarden. Daar doet hij op 12
april 1674 intrede. Dit wordt tevens de stad van zijn levenseinde, want nog geen maand na zijn
intrede - op 7 mei van datzelfde jaar - lost de Heere God hem af van zijn dienst in zijn kerk hier
op aarde.
Johannes Teellinck is drie keer getrouwd geweest. Zijn eerste huwelijk is met Geertruyt van
Helmont (1627-1661). Dit huwelijk is op 18 juni 1647 gesloten. Uit dit huwelijk is o.a. een
zoon geboren die naar zijn grootvader Willem wordt genoemd. Hij zal ook predikant worden
en van 1689 tot 1719 te Ouwerkerk op Duiveland staan.
Vervolgens trouwt Johannes met een dochter van ds. Cornelis Heykoop, predikant te
Utrecht. Over dit huwelijk is ons tot nu toe niets bekend.
Zijn derde huwelijk is met ene mevrouw De Voogd uit Delft. Deze echtgenote zal hem
overleven. Uit dit huwelijk is een dochter Maria geboren. Deze zal later trouwen met de
Amsterdamse, uit Hamburg afkomstige koopman Albertus Ie Grand. De kleinzoon van deze
Maria en Albertus zal naar zijn overgrootvader vernoemd worden en Johannes Teellinck Ie
Grand (1725-1805) heten. Hij zal tegelijk de laatste mannelijke drager van de naam Teellinck
zijn.
Betrokken bij het conflict met de overheid te Utrecht
Rond 1630 was de verhouding van de magistraat van Utrecht tot de kerkeraad en later ook tot de
Academie opperbest. Met de intrede van het eerste stadhouderloze tijdperk kwam er in 1651
echter een ,,rekkelijke" Hollandsgezinde magistraat aan het bewind. Sindsdien zijn de
consistorialen (de Voetiaanse factie) in de minderheid in de vroedschap. Langzamerhand
ontstaan er nu ernstige spanningen. Onder leiding van G. Voetius wordt een oude, typisch
Utrechtse kwestie die de rechtsverhoudingen tussen overheid en kerk raakt, naar een climax
gevoerd. Het gaat in dit conflict over het rechtmatig gebruik van de zgn. ,,geestelijke
goederen", de grondbezittingen van het middeleeuwse aartsbisdom Utrecht. Deze goederen
waren tot nu toe in handen van vijf rijke kapittels, die de opbrengsten gebruikten voor het
onderhoud van de kerkgebouwen, voor het instandhouden van de kerkdiensten en ten goede
van kerkelijke personen. Zij vormden een soort commissies van beheer. Zo was de situatie
vóór de Reformatie. Toen de Reformatie in deze landen doordrong en beslag had gekregen,
naastte de Staat in vele gevallen de kerkelijke bezittingen. Doch in de stad Utrecht bleven de
kapittels bestaan met behoud van hun inkomsten. Alleen werden de roomse leden van de
kapittels vervangen door belijders van de Gereformeerde leer. Desondanks bleven de oude
namen van domheer, kannunik, abt enz. gehandhaafd. Gewoonlijk waren de leden van de
nieuwe kapittels uit de adel en het patriciaat van de stad. Deze nu hielden de inkomsten uit de
kerkelijke goederen voor zichzelf of bestemden een deel ervan voor een werelds doel. Slechts
af en toe werden de inkomsten voor kerkelijke doeleinden aangewend zoals voor het onderhoud van kerkgebouwen, voor uitbetaling van tractementen van de predikheren, voor bekostiging van onderwijs, voor zieken- en armenzorg. De Voetianen beginnen nu te protesteren
47

tegen de vermelde toeëigening van de opbrengsten ten voordele van de kapittelheren zelf en
grotendeels ten goede van wereldlijke doeleinden. Zij eisen volledige besteding ervan ten
dienste van de Gereformeerde kerk, maar dit stuit op hevig politiek verzet van de regenten.
Doch in 1658 gelukt het de kerkeraad, die in meerderheid voetiaansgezind is, zeven vroedschapsleden - kapittelheren - te overreden om de hen bij toerbeurt toekomende prebende (=
opbrengst uit de kerkelijke goederen) te weigeren. Door felle boetepreken van sommige
predikanten laaien de spanningen al hoger op. De predikanten Johannes Teellinck, Abraham
van de Velde en Jodocus van Lodenstein stellen in hun preken de overheden voor als
heiligschenners en kerkrovers. De kerkeraad keurt de volgende zaken ten strengste af: a. het
privégebruik van de prebenden die oorspronkelijk adpios usus (= voor vroom d.i. kerkelijk
gebruik) bestemd waren; en b. het instandhouden van allerlei middeleeuwse, dus ,,paapse"
gebruiken en benamingen in de inrichting van de kapittels.
De stedelijke overheid echter geeft niet toe. Zo escaleert de zaak en komt in 1660 tot een
uitbarsting. De kerkeraad wordt dan namelijk door de overheid vernederd, wanneer de
vroedschap op 29 maart beslist dat voortaan twee commissarissen-politiek alle kerkeraadsvergaderingen zullen bijwonen. Vervolgens krijgen de predikanten Teellinck en Van de Velde niet de eigenlijke conflictleiders G. Voetius en J. van Lodenstein - van de magistraat de
aanzegging de stad binnen zes uur en de provincie binnen 24 uur te verlaten. Zo ,,blaffen ook
hier de dominees, maar bijten de heren''. In allerijl wordt er een kerkeraadsvergadering bijeen
geroepen en staande deze vergadering ontvangen beide dienaren des Woords een attestatie,
waarin op zeer lovende wijze gesproken wordt over hun persoon en werk. Tenslotte gaan
beiden heen, terwijl vele gemeenteleden hen onder tranen uitgeleide doen. Zo wordt ds.
Teellinck, samen met zijn collega Van de Velde onder militair gezag en onder droevige
huiselijke omstandigheden - zie boven - uit de stad verbannen. Om de bevolking rustig te
houden had de magistraat reeds enige weken tevoren aan de Staten van Holland en WestFriesland verzocht soldaten te sturen, hetgeen met de meeste bereidwilligheid was geschied.
De plaatselijke overheid liet zich niet ,,kapittelen".
De kerkeraad laat het er echter niet bij zitten. Toen in 1672 prins Willem III benoemd werd
tot kapitein-generaal van het leger en later tot stadhouder van de gewesten Holland en Zeeland,
verwachtten de Utrechtse Voetianen een gunstiger politiek klimaat. De prins bezoekt op 13
april 1674 zelfs de stad Utrecht. De Voetianen trachten dan officiële rehabilitatie te verkrijgen
van de destijds uitgewezen predikanten Teellinck en Van de Velde, maar dat loopt op een
teleurstelling uit. De Staten beslissen uiteindelijk negatief.
Betrokken bij de uitoefening van de kerkelijke tucht
In de stad Utrecht nam de gereformeerde kerkeraad het ernstig met overtredingen van Gods
geboden. De kerkeraad was ook in meerderheid voor ,,voetiaanse preciesheid'', voor ,,nadere
reformatie". De kerkelijke tucht werd dan ook nauwgezet toegepast. Zo gebeurde dat o.a. bij
ongeoorloofde economische handelingen. Een beroep dat de Gereformeerde kerk absoluut
afwees was dat van lombardier: houder van de zgn. banken van lening, waar armen tegen een
op dubieuze wijze toegepast rentetarief of door verpanding van hun goederen, geld konden
lenen. Men beschouwde zo'n lombardier vrij algemeen als woekeraar. Het uitoefenen van dit
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beroep nu achtte de kerkeraad luchtwaardig. Zelfs als men met een kassier van zo'n leenbank
of lommerd getrouwd was, werd men onder de tucht gezet.
Eind 1656 nu gebeurt het, dat Johanna Condé met attestatie uit de kerk van Dokkum
binnenkomt. Ze wordt echter meteen van het avondmaal geweerd, daar ze echtgenote blijkt te
zijn van kassier Gerrit de Jongh. Deze zuster van de gemeente laat het er evenwel niet bij zitten.
Ze gaat in appèl bij de classis en de synode en krijgt haar appèl toegewezen. De brede
kerkelijke vergadering spreekt uit dat zij en met haar ook andere belijdende echtgenotes van
lombardiers aan het avondmaal moeten worden toegelaten.
Een interessant detail bij de afhandeling van deze zaak is dat Johanna Condé bij haar
uiteindelijke toelating tot het avondmaal voor de kerkeraad onder meer moet erkennen , ,dat se
qualijck gedaen heeft, dat se in haer appel gedaen aen de classis alles hadde geklaecht over Ds.
[Johannes] Teelingius, sonder mentie te maecken van den kerckeraet, alsof se van Teelingius
ende niet door ordre ende last des kerckeraets was afgehouden" (zie: notulen 8 oktober 1657,
vgl. F.A. van Lieburg blz. 87). Hieruit blijkt dat ds. Johannes Teellinck de zaak met dit
gemeentelid in opdracht van de kerkeraad heeft behandeld; dat hij geheel achter het streven van
de raad tot,,nadere reformatie" van het leven te Utrecht stond en dat de kerkeraad helemaal
achter deze zijn predikant stond!
2. Zijn publicaties
Toen ds. Johannes Teellinck eens vanuit zijn gemeente Kampen enige weken in verband met
familiezaken te Vianen verbleef, ontving hij een verzoek er te preken. Zo beklom hij op
donderdag 25 juli 1661 in de stad Vianen de preekstoel en preekte over Psalm 119:50b: „Uw
toezegging heeft mij levend gemaakt". Naar aanleiding van deze preek ontstond er nogal wat
opschudding binnen het Voetiaanse kamp. Wat was namelijk het geval?
Eén van de kerkgangers - zijn naam is niet bekend - had uit aantekeningen tijdens de dienst,
waarheen ook vele mensen uit Utrecht waren gekomen, de preek in verkorte vorm uitgeschreven. Kort daarop heeft hij deze preek te Utrecht in druk laten verschijnen. Deze uitgave
verwekte op vele plaatsen verontwaardiging. Men beluisterde er een aanval in op een wettische
tendens in de Voetiaanse kringen. Er zouden onrechtzinnighedeh in voorkomen, die de
gangbare leer der kerk in een kwade reuk zouden kunnen brengen. In feite echter was
opgeschreven wat men meende gehoord te hebben en zo was de preek tendentieus verminkt.
Ds. Teellinck kon niet beter doen dan zelf de preek letterlijk uitgeven zoals hij hem
gehouden had. Tegelijk voelde hij zich genoodzaakt er een woord van verdediging aan toe te
voegen. Zo verschijnt de preek onder de titel: De leevendigmaakende kracht van Gods
beloften, voorgestelt in een predicatie over Psalm 119vs. 50 in 't midden. Campen 1661. Uit
deze uitgave blijkt duidelijk de onjuistheid van de beschuldiging als zou Teellinck de betekenis
van de goede werken en van de heiliging in twijfel hebben getrokken.
Heeft de zaak hem echter de komende jaren verder bezig gehouden? Immers in 1666 en 1667
geeft hij nog een ander geschrift uit, waarin hij zijn standpunt inzake de goede werken en de
heiliging nog uitvoeriger en grondiger weergeeft. Dit boekwerk dient ter verduidelijking en
bevestiging van zijn denkbeelden hierover. Het draagt als titel: Den Vruchtbaermakende
Wynstock Christus. Dat is, Een Eenvoudige Onderrichtinge aan alle ware christenen, hoe zy
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zullen mogen volharden in den geloove; ende den Geest des Heeren Jesu so by haer hebben,
ende houden; dat zy uyt Christo moghen deelachtigh worden, een geestelijcke kracht, om
vruchtbaer te wesen in goede wereken. Het geheel is te Kampen uitgegeven en bestaat uit drie
delen, die achtereenvolgens heten: „Den Christen in Christo blyvende"; „Christus in den
Christen blyvende"; „Den Christen uyt Christo vruchtbaerheydt treckende".
Wij geven nu een weergave van de inhoud van deze geschriften van Teellinck.
a. Allereerst van zijn omstreden preek.
Teellinck begint met de staat van Gods kerk in zijn dagen te tekenen als een vallei vol dorre
doodsbeenderen (vgl. Ezech. 37:1). Er schijnt nauwelijks meer geestelijk leven in haar te
ontdekken. Daarom is het hard nodig dat door de werkingen van de Geest van God de dode en
dodige zielen levendig gemaakt worden. Daartoe is geen betere raad te geven dan zich Gods
beloften door een waar geloof aan eigen ziel recht toe te passen. Gods toezegging heeft toch
ook David levendig gemaakt en vervrolijkt, uit zijn geestelijke dodigheid opgewekt! Dat was
het gevolg van het woord en de kracht van Gods belofte, waardoor God het goede aan David
beloofd had, zonder dat het nog vervuld was. Hier maakt Teellinck onderscheid tussen het in
het geloof bezitten van de belofte Gods én de vervulling van die belofte, dat is: het in bezit
hebben van de beloofde zaak. ,,Ja, in sommige opzigten hebben wij de beloofde zaak vrij
zekerder in belofte, dan in vervulling... want zoo lang wij die alleen in belofte genieten worden
zij bij God voor ons zeker bewaard... maar bijaldien wij ze reeds van den Heere bekomen
hebben, zoo gebeurt het, dat wij, door kwade en onvoorzigtige handelwijze en gedrag, de
gevoelige genieting daarvan zeer ligt verliezen".
De ,,Leere" uit de tekst is dat een gelovige toepassing van Gods belofte aan de ziel een
zonderling en bekwaam middel is om dodige harten levendig te maken. Hij die Gods beloften
door het geloof recht aanneemt, neemt daarin de levendigmakende God zelf aan, die de fontein
des levens is. Zo moet men wel levendig worden. Trouwens wie de belofte op zichzelf toepast,
eigent zich tegelijk ook Christus toe. Hier wordt de toeèigening van Christus onderscheiden
van de toeëigening van de beloften. Letterlijk zegt Teellinck het zo: ,,... daarom kan iemand
zich onmogelijk Gods belbften met regt toeëigenen, dan op het fondament van zijne gemeenschap, die hij heeft aan Christus, of op het aannemen van Christus als het vrijwillig geschenk
Gods in het Evangelium, en daaruit blijkt dan, dat diegenen, die zich regt door het ware geloof
Gods beloften toeeigent, Christus eerst door het geloof tot zijnen Zaligmaker aanneemt, en
Christus alzoo aan zijne ziele brengt." Zo lijkt Christus zelf niet in de beloften maar als een
rechtstreeks geschenk te worden aangeboden en aangenomen.
Vervolgens wijst ds. Teellinck op de oorzaak van de dodigheid onder zijn toehoorders. Er
zijn er maar zeer weinigen die Gods beloften door het geloof aan hun zielen toepassen. Zeer
velen werken daarentegen slechts door de wet. Ze verwachten gerechtigheid door hun eigen
doen en werken. Ze zijn gedoopt, gaan trouw ter kerke, leggen belijdenis af, gebruiken het
avondmaal en hopen daardoor zalig te worden. Beluisterde men hier in de preek van de Kamper
dominee een aanval op de wettische tendens onder de Voetianen? Teellinck echter wijst er op
dat geen vlees door de wet gerechtvaardigd kan worden (Rom. 3:20). Men moet niet menen dat
harten door dieper inzicht in eigen gruwelijkheid en in de verschrikkelijkheid van Gods
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rechtvaardige oordelen vermurwd worden noch dodige zielen levendig gemaakt. Natuurlijk
moet het hart eerst door de wet bewerkt worden en moet de mens door de wet aan zijn ellende
ontdekt worden, voordat hij naar de Heere Jezus zou vluchten. Maar het opwekken van de
mens uit zijn geestelijke doodstaat is het eigen werk van het evangelie. Wroet daarom niet
langer in de modderpoel van uw zondig hart.
Weer anderen werken evenzeer door de wet, als ze Christus zich alleen maar zullen
toeëigenen wanneer zij hun zielen wel gesteld vinden en zich enigermate kwijten van de
gehoorzaamheid aan Gods geboden. Maar zo vermengen zij de leer der Gereformeerden met
die der Remonstranten en het Verbond der Genade met dat der Werken. God vordert echter
geen enkele deugd vooraf in het zich mogen toeëigenen van zijn beloften.
Vele van Gods kinderen zijn ook nalatig in het toepassen van de beloften aan eigen zielen,
omdat ze denken dat die beloften niet voor hen zijn terwijl God ze voorstelt aan allen opdat
ieder, die ze hoort en leest, ze door een waar geloof zal aannemen. Daarom dringt ds. Teellinck
er bij zijn hoorders op aan Gods beloften, en dan maar niet sommige doch alle, aan te nemen.
Dan ontstaat er verlevendiging van onze zielen. Overdenkt al wat God ons beloofd heeft voor
dit en het komende leven; God wil dat u dit u toeeigent. Wie een oprechte begeerte heeft om
door Gods beloften levendig gemaakt te worden, mag ervan overtuigd zijn dat ze hem
toekomen en mag ze onbeschroomd op zichzelf toepassen. Dan zal God ze vervullen.
b. Vervolgens komen we bij zijn driedelige boek.
Het eerste deel draagt hij op aan zijn zwager Johan van Basselare, koopman te Middelburg en
gewezen ouderling van de gemeente aldaar, en aan diens echtgenote, zijn zuster Maria. Van
deze laatste schrijft Johannes Teellinck dat zij ,,maer een weynigh over de vier jaren in
ouderdom" verschilt en dat zij in zijn jeugd een bijzondere zorg over hem heeft gedragen.
Hieruit blijkt dat Maria iets meer dan vier jaar ouder was dan Johannes. Hij wijst zijn zwager en
zuster er op, dat in dit leven niets noodzakelijker is, maar het minst behartigd wordt dan de
rechte vruchtbaarheid der goede werken.
In de ,,Voor-reden aen den leser" stelt Teellinck dat wij nu groter heerlijkheid bezitten in
tijd en bediening dan de profeten in het Oude Verbond. Zij predikten de wet hoewel niet zonder
evangelie - wij prediken het evangelie hoewel niet zonder de wet. Wij moeten ook aandringen
op het gehoorzamen aan de geboden van de wet. Juist Gods genade in Christus verplicht ons
daartoe. In het Verbond der Werken luidt het: Doet dit, maar dan volmaakt! Ook in het
Verbond der Genade luidt het: Doet dit, maar dan door de gemeenschap met Christus. Wie
Christus preekt, heeft de christen aan te sporen tot goede werken. Ook moeten de vloeken der
wet krachtig op de consciëntiën worden gelegd, niet van Gods kinderen want die zijn er in
Christus van verlost, maar van alle onbekeerde zondaren om hen te drijven tot Christus (zie:
Gal. 3:24). Dat moet ook gebeuren om deze onbekeerden alle onschuld in het komend gericht
te ontnemen. Zo heeft Johannes Teellinck zelf wet en evangelie gepreekt, gelijk we in dit boek
van hem lezen, want het bevat omgewerkte preken die hij eerst te Kampen heeft gehouden.
Eigenlijk is in deze ,,Voor-reden" al het thema gegeven van wat nu volgt.
In het eerste deel begint Teellinck weer met aan te geven de droevige toestand van de kerk,
nu bijzonder met het oog op het vruchtbaar zijn in goede werken. Het is de plicht van iedere
51

christen om in Christo te blijven, maar in deze tijd hebben velen daar weinig zorgen over. Ze
voeden zelfs hun ongeloof en laten de middelen ter zaligheid schromelijk na. Teellinck somt
52

vele motieven op om in Christo te blijven, zowel in voor- als in tegenspoed, zowel bij het
ontdekken van het kwade als het onderkennen van het goede in zichzelf. Teellinck geeft
vervolgens aan wat Gods kinderen ,, welker gheloove nu als 't eenemael onder de voeten ligt''
moeten doen om zich aan Christus Jezus vast te houden, om niet te wanhopen en ook niet te
menen de zonde tegen de Heilige Geest gedaan te hebben. Hij toont uit de Bijbel aan dat de deur
der genade voor geen enkele zondaar in dit leven gesloten is, maar dat er altijd hoop is voor
ieder mens. Kom tot Christus en zie in Hem te blijven!
Het tweede deel begint met een dedicatie aan zijn schoonouders, nl. aan Nicolaas van
Helmont, koopman te Dordrecht en gewezen ouderling van de gereformeerde gemeente
aldaar, en Geertruydt Goris. Opnieuw schrijft ds. Teellinck dat we zeer kommervolle tijden
voor het Sion Gods in de grote wereld en in ons eigen vaderland beleven. De kerk verkeert in
,,deerlijke staat". God komt ons met slagen tegen in de oorlog met Engeland en met de
bisschop van Munster, de dienaar van de Antichrist. Er zijn vele zonden in ons lieve vaderland.
Gods getrouwe dienaren mogen wel uitroepen: Hoort des Heeren woord, gij inwoners van de
Verenigde Nederlanden, want Hij heeft een twist met u, Hosea 4:1,2. Ook wil bijna niemand
onder hoog en laag van ons land bestraft zijn om zijn zonden. Dit voorzegt ons de droeve
ondergang van ons land als het niet spoedig verandert. Er is zorgeloosheid en slaperigheid.
Daarom moeten wij alles doen om Christus door de krachtige en gevoelige werking van de
Heilige Geest in ons te krijgen en te houden. In,, Aan den Leser'' zegt Teellinck dat, terwijl het
in het eerste deel ging over de woorden , ,Blyvet in my'' uit Joh. 15:4, het nu zal gaan over de
volgende woorden uit deze tekst, nl. ,,ende ik in u".
Dit tweede deel neemt daarom zijn uitgangspunt in het gegeven dat alle goed werk alleen
geschiedt door de kracht van Christus. Men moet de Heere Jezus in zich hebben. Iedere
christen is verplicht zich tot het uiterste in te spannen dat de Heiland door zijn Geest in hem
blijft. Al is dat moeilijk, het moet gezocht worden. Een zieke moet er ook alles voor over
hebben genezen te worden. In het geestelijke maken slechts weinigen hier ernstig werk van. De
oorzaken daarvan zijn: onkunde; geen kijk hebben op de heerlijkheid van Christus; geen weet
hebben van eigen onbekwaamheid ten goede noch van het rijke van Christus' aanwezigheid in
de ziel; luie vadzigheid en vleselijke zorgeloosheid; tenslotte onmatige kommer en zorg om de
dingen der wereld.
Teellinck somt ook de beweegredenen op voor Gods kinderen om er alles op te zetten Jezus
bij zich te houden. Hij wijst aan, waarvoor zij zich moeten wachten en wat hen te doen staat, als
de Heere Jezus enigszins van hen geweken is. Hoe kan men Hem weer terug krijgen? Wat moet
men doen en waarvoor zich in acht nemen, wil Hij niet opnieuw van hen wijken. Wel is nodig
eerst ervaren te hebben dat men Jezus heeft ontvangen, want hoe kan men ertoe komen ervoor
te zorgen dat Hij bij u blijft, als u Hem niet eerst ontvangen hebt!
Het derde deel heeft geen dedicatie, maar alleen een woord vooraf aan de lezer. Daarin zegt
Johannes Teellinck dat hij nu zal aangeven, hoe de christen door het ware geloof met hulp van
Christus' Geest vruchtbaarmakende kracht tot goede werken uit Christo halen moet. Van
belang is niet alleen te verstaan wat in de Bijbel geschreven staat, maar vooral ook dit te
praktiseren. Daarin is veel nalatigheid. Al heb ik maar ,,een kleyn Talentje van den Heere
ontvanghen", toch wil ik hierover wat schrijven gelijk velen mij verzochten, aldus Teellinck.
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Ook hier is dus het thema aangegeven. Het gaat om het praktiseren. In de laatste tijden en in
deze geesteloze eeuw komt hier maar weinig van terecht. Onder de gelovigen is veel aardsgezindheid, vleselijkheid en luiheid. Op grond van de tekstwoorden , ,want zonder Mij kunt gij
niets doen'' (Joh. 15:5b) wordt gesteld dat men, wil men vruchtbaar zijn in het goede, de kracht
daartoe uit Christus moet putten. Het ware geloof toch laat de christen eigen onbekwaamheid
tot heiliging ontdekken. Christus is evenwel zo'n algenoegzame Zaligmaker dat Hij van God
gedaan krijgt dat ons de Geest der heiligmaking wordt geschonken. Hij is ook een almachtige
Heiland die uit ons kan weren al wat ons hindert in het doen van goede werken. Dat kan heel
wat zijn: onkunde aangaande onze plicht tot heiliging; vreesachtigheid of vergeetachtigheid en
een bezwaard geweten. Dit zijn dan de tegenmachten in ons. Daarenboven zijn er machten, die
ons van buitenaf belemmeren zoals in werpingen van onreine, soms godslasterlijke gedachten;
verschrikkingen van de satan; het voorbeeld van godzalige vromen dat ons de moed kan
ontnemen; en verder is er hier en daar het verbod van hooggeplaatsten inzake het doen van
goede werken. Maar we hebben tegenover dit alles een machtige Zaligmaker die gewillig en
bekwaam maakt tot een dadelijke betrachting van het goede. De ware christen gelooft dat deze
weldaden in Christus zijn en hij begint zich die toe te eigenen. Hij verzekert zichzelf door het
geloof dat de beloften van deze zegeningen aan hem vervuld zullen worden en hij gebruikt
daartoe de middelen. Hij doet dit op de volgende manier: Hij klaagt God zijn geestelijke nood
uit, houdt sterk bij Hem aan en perst de Heere de vervulling van zijn beloften in Christus met
heilig geweld af. Bij uitstel van deze vervulling verwacht hij die met volharding.
Vervolgens klaagt Johannes Teellinck erover dat de christenen van zijn dagen hiermee zo
weinig werkzaam zijn. Zo bezondigen zij zich zwaar tegen God en Christus, maar ook tegen
zichzelf en tegen de naasten. Hij,noemt allerlei oorzaken van deze geringe werkzaamheid:
wanlust; hoogmoed; ongelovigheid; onkunde; luiheid e.d. Maar hier laat Teellinck het niet bij.
Hij somt tevens een aantal, ,beweegredenen" op om de christen aan te sporen tot het doen van
goede werken. Christus is ons van God geschonken tot heiliging! Hem mogen wij benodigen.
Goede werken doen geeft onszelf ook groot voordeel: het verleent ons zekerheid; we leven tot
Gods eer en we mogen onze naaste erdoor stichten. Als u vraagt welke middelen ons ter
beschikking staan om de kracht tot heiliging uit Christus te putten, antwoordt Teellinck daarop
als volgt: Men moet alles er voor doen om in Christo te blijven. Je hebt ook een werkzaam
geloof nodig. Je moetje verder wachten voor alles wat het geloof verzwakt en je moet naarstig
dat betrachten wat het geloof versterkt. Zo moet men uit Gods Woord zien vast te maken dat
men in de staat der genade is en diensvolgens kan men weten dat men recht heeft op Christus en
op al zijn goederen. Ook moet men werkzaam zijn omtrent de heerlijkheid en de voortreffelijkheid van het vruchtbaar zijn in goede werken. Wees overtuigd van de bereidwilligheid van
Christus. Houd u familiair met Hem in betrachting van heilige oefeningen met betrekking tot
Hem. Want geen christen kan enig goed werk doen dat Gode behaagt dan wanneer Christus
hem de kracht daartoe geeft. Dit wordt heel breed onderbouwd uit de Schriften. Ook wijst
Teellinck aan dat er tijden kunnen zijn dat de Heere Jezus het invloeien van zijn kracht tot
heiligmaking aan de ware christen onthoudt, hoewel de Heiland die kracht nooit geheel van
zijn kinderen terugneemt.
Opnieuw klaagt de schrijver erover dat de gelovigen zich zo sober gedragen omtrent het
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gebruik maken van Christus, terwijl het zonder Hem niet en nooit kan. Zij moeten alles uit
Christo putten! Daarop moet iedere gelovige zich toeleggen met alle ijver en grote zorg. Hij
moet ook Christus de dank en de eer brengen voor al het goede, dat hij doet!
3. Plaatsbepaling
Naar algemeen oordeel behoort ds. Johannes Teellinck tot de beweging van de Nadere
Reformatie. Wat dit betreft gaat hij helemaal in het voetspoor van zijn vader Willem Teellinck,
van wie hij samen met zijn broer Maximiliaan een aantal boeken uitgeeft. In zijn voorrede op
de boven genoemde preek verwijst hij ook naar zijn vader en zegt hij zich in zijn prediking
vooral te hebben willen aansluiten bij de volgende publicaties van zijn vader nl. ,,Christus'
waarschouwinge aan de Gemeente van Ephezen" en ,,Toetsteen des geloofs". Wel heeft men
opgemerkt in vergelijkingen van vader en zoon, dat de opstelling van vader Willem tegenover
de overheid minder critisch en protesterend was dan van zoon Johannes. Daarbij moet echter
bedacht worden dat de vader in een andere situatie stond dan de zoon tijdens het conflict met de
overheid in Utrecht.
Vervolgens willen we het feit memoreren dat Johannes Teellinck een persoonlijke vriend
van G. Voetius was. Hij kan evenals Voetius een hartstochtelijke voorstander genoemd
worden van de kerkelijke hervormingspartij in Utrecht. Samen streefden zij naar een ,,nadere
reformatie'' van heel het leven. De grote Voetius draagt het vierde deel van zijn Disputationes
(1667) op aan zijn vriend J. Teellinck als een bewijs van de sterke verwantschap in theologische opvattingen.
Als man van de Nadere Reformatie legde Teellinck steeds een zwaar accent op de vervallen
en verworden geestelijke toestand van de kerk in de Nederlanden. Hierin is hij eensgeestes met
bijv. ds. J. van Lodenstein. We horen bij beiden dezelfde geluiden.
Ds. Johannes Teellinck betoont zich ook een kenner van het geestelijke leven met zijn
hoogten en vooral vele diepten. Hij weet van de geestelijke verlatingen en verslappingen, van
het gevoel van het afwezig zijn van de geliefde Bruidegom. Het blijven van Christus in de
gelovige vormt een centraal thema bij Teellinck.
We vinden bij hem een sterke aansporing tot vroomheid en een bijzondere aandacht voor de
heiligmaking. Deze heiligmaking fundeert hij meer theologisch dan dat hij haar praktisch
uitwerkt in concrete vormen en op de verschillende terreinen van het leven. Vanuit de bron van
Christus-in-zich-hebben put de vrome kracht tot godzaligheid en het doen van goede werken.
Het Christus-in-zich-hebben is aan de hand van kenmerken vast te stellen.
Wat betreft zijn visie op de verhouding van wet en evangelie staat Teellinck zonder meer in
het kader van het denken van de Nadere Reformatie.
J. de Boer ziet in Johannes Teellinck een enigermate controversiële figuur binnen de Nadere
Reformatie (blz. 172). Hij zou zich verzet hebben tegen een wettische tendens onder de
Voetianen. Zo hebben A. Ritschl en W. Goeters hem wel tot de zgn. evangelische richting
gerekend. Doch de tegenstelling bij Teellinck wordt niet gevormd door wettisch en evangelisch, maar door dodigheid zónder heiliging en vruchtbaarheid mét heiliging. Deze vruchtbaarheid in goede werken is wel evangelisch georiënteerd: alleen in, uit en door Christus. In
zoverre kan men hem evangelisch noemen.
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Het onderscheid dat Teellinck heeft gemaakt tussen iets in de belofte hebben en iets in
vervulling krijgen heeft niet ieder van hem overgenomen. Ook niet het gegeven dat er een
rechtstreeks ontvangen van Christus zou zijn buiten de beloften om. C. Graafland ziet hier een
verdere afglijding en devaluering van de reformatorische geloofsbeschouwing optreden (blz.
182). Bij Calvijn richt het geloof zich op het Woord alleen en heeft aan dit beloftewoord
genoeg. Bij Teellinck is het geloof in de belofte een beginstadium waarop de beloofde zaak als
vervulling der belofte nog ontvangen moet worden.
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Jacobus Koelman (1631-1695): jeugd en studietijd
F.A. van Lieburg

Jacobus Koelman geldt als één van de onbetwiste kopstukken van de beweging der Nadere
Reformatie. Hoewel er reeds vele publicaties aan hem zijn gewijd, blijft het moeilijk om een
compleet beeld van deze veelzijdige figuur te vormen, mede doordat er nog altijd allerlei facetten
van zijn leven en werk op speciale bestudering wachten. Eén van de witte plekken in zijn biografie
vormt zeker zijn vroege levensperiode: over zijn afkomst, jeugd en studietijd is tot nu toe erg
weinig bekend. Nader bronnenonderzoek leverde echter tal van nieuwe gegevens, waaronder zijn
geboortejaar, dat in de literatuur gewoonlijk foutief als 1632 (soms 1633) wordt opgegeven.1
Daarom moge in deze bundel het artikel van Meeuse over het kerkelijke optreden van Koelman en
over zijn omvangrijk theologisch oeuvre, worden voorafgegaan door een enigszins uitvoerige
schets van zijn eerste dertig levensjaren, de periode vóórdat hij predikant werd in Sluis.
De ouders van Jacobus Koelman hebben zich waarschijnlijk kort voor 1629 in Utrecht
gevestigd. Op 24 maart van dat jaar werd in de gereformeerde gemeente ter plaatse geloofsbelijdenis afgelegd door Hester Booms, waarbij haar echtgenoot Carel Coelman(s) in het
lidmatenboek als getuige wordt genoemd.2 Zij hadden toen in elk geval een zoon Abraham, die
omstreeks 1626 geboren moet zijn, en wellicht was ook hun dochter Sara reeds geboren. Noch
de huwelijksdatum, noch de plaats van herkomst van de ouders hebben we in de Utrechtse
archivalia teruggevonden. Het echtpaar liet in Utrecht, een tweetal kinderen dopen: Jacob onze hoofdpersoon - op 23 november 1631 in de Jacobikerk, en Johannes op 2 juli 1639 in het
Anthoniegasthuis.3 Eveneens twee kinderen van Carel Coelman(s) worden in 1641 en 1645
vermeld in de begrafenisrekeningen van de momboirkamer.4 In totaal heeft het gezin dus
minstens vijf kinderen geteld, waarvan alleen Abraham, Sara en Jacob(us) de volwassen
leeftijd hebben bereikt.
Helaas blijven we over de maatschappelijke positie van Koelmans vader in het ongewisse.
Gezien het feit dat hij in de Weert, ,op 't rentmeestershuys" (bij het Zwartewater) woonde, en
dat hij zijn zoon een academische opleiding kon laten volgen dankzij een beurs van de Staten
van Utrecht, is het aannemelijk dat hij een lager o verheidsambt bekleedde. In elk geval
doorliep Jacobus de Latijnse (Hieronymus)school om daar het onderwijs te ontvangen dat
toegang verschafte tot de academische studie, hoewel de lagere klassen ook wel werden
bezocht door koopmanskinderen die voor andere beroepen dan advocaat, arts of predikant
waren bestemd.5 De jonge Koelman verbleef er gedurende het rectoraat van Wilhelmus
Suerendonck, dat duurde van 1643 tot 1651.6 Kort voor het einde van zijn Latijnse studie
verloor Jacobus zijn vader, die in december 1648 in de Jacobikerk werd begraven.7
Toen de achttienjarige Koelman eind 1649 ten overstaan van dominee Johannes Flaman
belijdenis deed van zijn gereformeerde geloof, werd hij in het lidmatenboek reeds genoteerd
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als zijnde student, wonende in de Lange Lauwerenstraat.8 In het album studiosorum van de
Utrechtse academie liet hij zich pas in 1650 inschrijven.9 Hij volgde hier voorlopig de colleges
in de artesfaculteit, waar hij op 11 september 1652 onder de hoogleraar Paulus Voetius het
eerste deel van een oefendisputatie de substantia verdedigde.10 Enkele jaren later, op 25 mei
1655, behaalde Koelman de graad van philosophiae doctor et artium magister, na het
verdedigen van een disputatie onder professor Daniël Berckringer de materiis.u Deze graad
had noch in het studiecurriculum, noch maatschappelijk veel betekenis, zodat de vraag zich
opdringt waarom Koelman tot de weinigen behoorde die het in de filosofische faculteit tot een
promotie brachten. Het antwoord lezen we in de vroedschapsresoluties van hetzelfde jaar
1655, waaruit blijkt dat Koelman de ambitie koesterde om aan studenten privaat-colleges te
geven in de filosofie. Dit werd hem echter onder verwijzing naar een oud reglement verboden,
mede omdat men vond dat hij in één van de stellingen die hij enkele dagen ervoor bij zijn
promotie had verdedigd enkele hoogleraren onheus had bejegend (mogelijk in de vorm van een
misprijzing van de scholastiek).12
Koelman legde zich nu geheel toe op de theologie, waarbij hij zich in het bijzonder liet
inspireren door de geschriften van Engelse en Schotse auteurs. Hij zal hiermee in het bijzonder
via zijn leermeester Gisbertus Voetius in aanraking zijn gekomen; bovendien stond het
angelsaksische puritanisme destijds in het brandpunt van de actualiteit vanwege de discussies
over de zondagsviering. Koelman sloot zich aan bij een Utrechtse kring van vertalers die zich
inzetten om allerlei engelstalige stichtelijke lectuur ook voor de Nederlandse gereformeerden
toegankelijk te maken. Vooral in samenwerking met diaken Hendrik Versteegh, boekhandelaar aan de Oudegracht, heeft hij reeds in deze jaren vele werkjes vertaald. Opmerkelijk is dat
hij zich in verband met deze activiteiten in maart 1657 vervoegde bij de classis Utrecht,
„versoeckende persoonen te weten aen welcke hij sig hebbe te addresseren, om eenige
tractatus bij hem vertaelt, te oversien". Hij werd verwezen naar de classicale gedeputeerden,
wier antwoord we verder niet vernemen.13
Intussen had Koelman begin 1656 aan de Utrechtse theologische faculteit met goed gevolg
het examen afgelegd om candidatus te worden.14 Een (tweede) promotie als doctor in de
godgeleerdheid liet hij hierop niet volgen, hetgeen ook niet nodig was om predikant te kunnen
worden. Maar gemakkelijk was het verkrijgen van een beroep van een gereformeerde gemeente ook weer niet. Een kandidatenoverschot in deze jaren is wellicht de reden geweest waarom
Koelman in november van hetzelfde jaar 1656 - hij woonde toen in de Lange Nieuwstraat bij de
Groenesteeg in Utrecht - zich vervoegde bij de classis Leiden. Samen met andere proponenten
verzocht hij op vertoon van zijn testimonium toegelaten te worden om in Zuid-Holland in
vacante gemeenten te mogen voorgaan. Hiervoor had de synode dat jaar juist een proefpreek en
een examen in het stuk van de sabbat en feestdagen voorgeschreven.15 Het onderzoek werd
door de proponenten met gunstig gevolg doorstaan, maar jaren later liet Koelman zich
ontvallen dat hij in feite slachtoffer was geworden van de hetze die destijds door Hollandse
predikanten werd gevoerd tegen Utrechtse theologiestudenten, die zogenaamd besmet waren
met „superstitieuze gevoelens en praktijk" omtrent het vierde gebod over de sabbat. Volgens
Koelman zouden de classisleden achter de rug van de examinandi om zelfs hebben gezegd , ,dat
wij niet oprecht na onze gronden geantwoort hadden".16
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De kerkelijke loopbaan van de jonge proponent verliep al gauw geheel anders dan hij zelf
kon verwachten. Alvorens dat na te gaan, moeten we de aandacht richten op de persoon van
Jacobus' oudste broer: Abraham Koelman. Hij was al zeven jaar werkzaam als schoolmeester,
koster en voorlezer in het dorp Vleuten, toen hij zich in februari 1656 liet inschrijven aan de
Utrechtse academie om zich eveneens voor te bereiden op het predikambt.17 Wellicht mede om
intussen in het onderhoud van zijn gezin te kunnen voorzien,18 voegde hij zich nog datzelfde
jaar onder de veertien sollicitanten voor de functie van ziekentrooster bij de Utrechtse
gereformeerde gemeente. Als dertigjarige theologiestudent had hij de eer te behoren tot de drie
voorgeselecteerde kandidaten, maar hij zag de benoeming uiteindelijk gaan naar een drie jaar
oudere knoopmaker.19 Waarschijnlijk had Abraham in zijn schoolmeesterperiode het nodige
aan zelfstudie verricht en privé-onderwijs ontvangen, want reeds in 1657 legde hij het
theologisch kandidaatsexamen af.
Kort daarna werd Abraham Koelman benaderd om als legerpredikant in dienst te treden bij
het regiment van kolonel Willem van Lobbrecht onder de koning van Denemarken. Hiertoe
vervoegde hij zich op 30 juni 1657 bij de classis Utrecht om te worden geëxamineerd, teneinde
hij ,,so in Denemercken als elders, daer 't regiment soude mogen marcheeren" zijn pastorale
diensten kon verrichten. Na een korte propositie over Hooglied 1 vers 4 werd hij in een tweede
zitting ondervraagd, hetgeen zoveel tijd in beslag nam dat men besloot de volgende morgen
vroeg verder te gaan. De reden daarvan komt naar voren wanneer we lezen dat Abraham na
afloop van de derde zitting op 1 juli verklaarde dat hij, ,sighselven beswaert vonde, alles nader
insiende, om den last van sulcken dienst, waertoe versocht, op te nemen". Liever dan als
legerpredikant wilde hij gaan functioneren in dienst van de Indische kerken, wanneer de
gelegenheid zich daartoe voordeed.20 Uiteindelijk werd hij op 4 februari 1658 te Amsterdam
als predikant naar Indië uitgezonden.21 Over zijn verdere lotgevallen meldt de geschiedenis
niets; waarschijnlijk is hij nog vóór zijn vertrek naar de koloniën overleden.22
Intussen stond de vacature voor legerpredikant in Denemarken nog open. Wat lag er meer
voor de hand dan om de jongere broer van Abraham Koelman als nieuwe kandidaat naar voren
te schuiven? Op 6 augustus 1657 kwam Jacobus Koelman ter classis voor het kerkelijk
examen. Een proefpreek over Efeze 1 vers 4 voldeed de broeders , ,met groot contentement en
lof".23 Er ontstonden echter problemen toen de Staten van Utrecht, van wie Koelman immers
een alumnus was geweest, bezwaren maakten tegen de gevolgde procedure, volgens hen
strijdig met de kerkorde, en daarom weigerden de nodige dimissie te verlenen. Een classicale
commissie zou met de Heren Staten gaan spreken om het geschil uit de weg te ruimen.24 Het is
onduidelijk of de problemen inderdaad zijn opgelost25 en de benoeming is doorgegaan, ook al
had Koelman reeds zijn handtekening geplaatst in het classicale formulierenboek, met de
toevoeging:,,gezonden als predikant bij den heer quartiermeester Lobrecht en zijn e[erwaarde]
regiment in Denmarken'' .26 Zelf zou Koelman later mededelen dat hij in 1657 het predikambt
aanving - inderdaad in Denemarken, doch niet in het leger maar bij een gezantschap van de
Staten-Generaal.27 Zijn eerste dienst betrof een buitengewoon ambassadeurschap van Mr.
Coenraad van Beuningen, samen met Godard Adriaan, baron van Reede, pandheer van
Amerongen, en Mr. Matthijs van Vierssen. Dit gezelschap verbleef sinds februari 1656 in
Kopenhagen, vanwaar Van Beuningen in augustus 1658 terugkeerde naar de Republiek.28
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Vervolgens diende Koelman in Brussel, gedurende een niet gedateerde periode, onder Mr.
Thomas van Sasburgh.29
Vooral in de Deense hoofdstad bleef de ambassadepredikant actief met het vertalen van
godsdienstige werken. Biografisch interessant is een opdracht voorin één van zijn uitgaven, in
november 1657 vanuit Kopenhagen gericht ,,aan mijn waarde en geliefde zuster Sara Koelmans" .30 Hierin reageert hij op de zijns inziens gebrekkige toestand van haar geestelijk leven,
en dringt hij aan op mijding van bepaalde zonden. Van Sara weten we dat ze belijdend lidmate
was van de Utrechtse gereformeerde gemeente, en getrouwd was met de uit Franeker afkomstige Pieter Bus.31 Dit kleermakersgezin verdiende mede de kost door het onderdak bieden aan
academische studenten; één van hen was in 1659 de predikantszoon Wilhelmus a Brakel, een
latere medestrijder van Jacobus Koelman in de beweging der Nadere Reformatie!32 Sara
Koelman ontmoeten we trouwens nog eens in 1667, wanneer ze zich bij haar kerkeraad
vervoegt om het op te nemen voor Maria Hendricx. Deze dienstbode van de predikant Cornelis
van der Vliet was ontslagen omdat ze volgens drie getuigen ,,haer in ontrouwigheyt hadde
vergrepen''. In de consistorie deed Sara een gloedvol betoog om de onschuld van het meisje te
bewijzen.33 Eind 1672 is ze overleden.34
Terugkerend naar de tijd waarin Jacobus Koelman als ambassade-predikant werkzaam was, kan
nog worden vermeld dat hij waarschijnlijk in 1658 door de publicatie van een (niet teruggevonden)
pamflet deelnam aan een Rotterdamse polemiek tegen de sekte van de Quakers.35 Op 20 maart
1660 trad hij in de Utrechtse Catharijnekerk in het huwelijk met Anna Hus uit Amsterdam.36 Als
huwelijksgetuigen traden op voor de bruidegom zijn eerdergenoemde zwager Peter Bus, en voor
de bruid Catharina Brugmans. Wellicht heeft Koelman via laatstgenoemde zijn vrouw leren
kennen. Catharina was namelijk gehuwd met de uit Amsterdam afkomstige Daniël Beukelaar, die
sinds maart 1656 in Utrecht theologie studeerde.37 Aan dit echtpaar had Koelman juist op 20
februari 1656 zijn eerste vertaalde werkje opgedragen, vanwege ,,de bijzondere en onghemeene
vriendtschap, die ghijlieden aan mij bewezen hebt".38
Toen Jacobus Koelman met zijn vrouw in 1662 de pastorie van de gereformeerde gemeente
van Sluis betrok, had hij anders dan zijn gemiddelde beginnende collega al een bewogen leven
achter de rug. Opgegroeid in een stedelijk burgergezin dat connecties had met het predikantenmilieu - onderwezen aan de academie van Voetius, met bijzondere ambitie voor de filosofie in persoonlijke aanraking gekomen met de puriteinse theologie en vroomheidsbeweging in de
Engelse en Schotse, en met de sabbatsstrijd in de Nederlandse kerken - en als predikant in
buitenlandse dienst geweest van de Staten-Generaal, zag Jacobus Koelman zijn vorming
voltooid. Zijn reeds gebleken militante karakter en publicitaire ijver deden vermoeden dat
kerkelijk Nederland nog van hem zou horen!
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Jacobus Koelman (1631-1695): leven en werken
C.J. Meeuse

1. Levensloop van 1662 tot 1695
Na zijn jeugd- en studietijd in Utrecht en zijn dienstjaren als ambassadepredikant in het
buitenland - beschreven in het artikel van Van Lieburg - werd de ruim 30-jarige Jacobus
Koelman op 13 augustus 1662 door ds. David Montanus bevestigd als predikant te Sluis in een
derde predikantsplaats. Hij bleef daardoor onder supervisie van de Staten-Generaal, omdat de
stad gelegen was in wat,,Staats-Vlaanderen" werd genoemd en behoorde tot de zogenaamde
, generaliteitslanden''. Hij zou met de , ,Hoog Mogenden'' nog veel te stellen krijgen! In Sluis
stond van 1650 tot 1653 Jodocus van Lodensteyn, Koelmans medestrijder voor reformatie der
kerk. Met Montanus waren de contacten goed. In verschillende werken of vertalingen die
Koelman in deze periode het licht deed zien, prijken gedichten van zijn hand. Ook werkten
beide predikanten eensgezind voor het welzijn van hun gemeente. In zijn voorrede van zijn
Stemme des Gejuygs en des Heils over 't Groote Interest van een Christen zegt Montanus van
zijn ,,Collega D. Koelman": ,,Geen 'Koelman' gelijck den Engel der Gemeente van 't lauwe
Laodiceen, en helaas! al te vele hedendaegsche Naam-Engelen van een in der daad doode
Sardis; maar een rechte 'Jacobus', een 'Sone des Donders', tegen de Godloose, doch voor
uLieden een reghte 'Barnabas, een Sone van vertroostinge'."
Al spoedig bleek Koelman in Sluis een ijverig strijder te zijn voor de rechten van de kerk
tegenover de overheid. De overheid zocht, waar er maar gelegenheid voor was, over de kerk te
heersen. Dit kon de gewezen student van Voetius niet dulden. Nu gold in de classis Walcheren,
alsook in heel Zeeland, de kerkorde van Middelburg, aangenomen op de synode van 1591.
Hierin was bepaald dat er twee politieke afgevaardigden aanwezig moesten zijn bij het
beroepingswerk. In Sluis betekende dit, dat er twee leden van de magistraat tegenwoordig
waren bij het uitbrengen van een beroep. Nu wilde de Raad van State evenwel haar macht
uitbreiden en eiste, dat voor ieder beroep eerst haar approbatie werd gevraagd. Dit stuitte op
hevig verzet van de kerkeraad, wat door Koelman, als scriba, werd verwoord. Korte tijd later
eiste de magistraat van Sluis dat zij door drie afgevaardigden vertegenwoordigd moest zijn bij
de verkiezing van kerkeraadsleden. Ook nu was het Koelman, die het verzet hiertegen met
succes leidde. Maar wrijvingen bleven er. Zo werd de beroeping van Witsius bij voorbaat
verboden. Men vreesde een tweede Koelman. Hoewel de kerkeraad toch met het beroepingswerk doorging, wilde Witsius het niet meer in overweging nemen. Daarna waren er perikelen
rond het stichten van een Franse gemeente. Koelman vreesde dat dit een ,,pruilkerk" zou
worden voor malcontenten. De overheid zette evenwel door.
Nog pijnlijker voor bepaalde overheidspersonen was de wijze, waarop de kerkelijke tucht
werd gehandhaafd. Door de botsingen die Koelman hierdoor had met bepaalde regenten, is hij
bij de magistraat inzonderheid in discrediet geraakt. Op 18 oktober 1663 besloot de kerkeraad
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te censureren degenen die aan ,,ongevoegelijke nachtdanserijen" hadden meegedaan. Korte
tijd daarna werd het kermisbezoek in Brugge aangepakt. Dat men overheidspersonen hierbij
niet ontzag, bleek in januari 1665, toen een magistraatspersoon, de commies Brienen, wegens
dronkenschap ernstig werd vermaand en hem aangezegd werd zich van het Heilig Avondmaal
te onthouden. De magistraat zocht gelegenheid revanche te nemen en vermaande Koelman
vanwege zijn uitvaren tegen de lombarden. Koelman vervolgde evenwel onverstoord zijn
pogingen het publieke leven te reformeren en verzocht om de zangers van aanstotelijke
liederen van de jaarmarkt te weren. Hij vond de overheid echter steeds tegenover zich in zijn
streven naar heiliging van het openbare leven. Men groeide naar een climax, toen de kerkeraad
burgemeester Sluymer censureerde. Hij had vanwege openbare dronkenschap grote ergernis
gegeven en moest schuldbelijdenis doen voor de kerkeraad. Deze voelde dit als een vernedering en weigerde. De zaak bleef zitten, en heeft ongetwijfeld veel bijgedragen aan de
verwikkelingen die tot de verbanning van Koelman hebben geleid.
Omstreeks 1671 ontstond er in de gemeente een bijzondere opwekking, die door de politieke
gebeurtenissen in 1672 nog aanmerkelijk werd bevorderd. Volgens Koelmans eigen getuigenis
werden er door Gods Geest onder de prediking vele harten geraakt. Men werd bekommerd over
de toestand van eigen ziel en er vond een kennelijke omkering plaats in het leven van veel
dobbelaars, dronkaards, vloekers en lasteraars, tot verbazing van velen. Er kwamen mensen
tot bekering die al jarenlang onder de prediking zaten, en daarbij waren eenvoudigen, die maar
weinig kennis hadden. In sommige wijken van de stad staken de huisgezinnen elkaar aan; zelfs
,,papisten" kwamen daardoor over tot de gereformeerde religie. De catechisaties bloeiden en
ook bij kinderen werden blijken van genade gevonden. Zelfs onderwierpen zich velen geveinsd; om eigen aanzien te behouden durfde men het goede niet tegen te spreken. Een
tijdgenoot schrijft naar Sluis ,,dat men van diergelijck exempel in Neerlant niet en hoorde en
het was veele tot verwonderinge, waardoor de naam uwer Leeraaren, en in 't bysonder van D.
Koelman (als een seer gesegent hulp middel daar toe in des Heeren hand) door syn krachtige,
geestelijke en ziel bewerkende diensten, soo verre verbreyt wiert als 't gerucht uwer florerende
gemeynte..."
Als in 1672 ons land van vier verschillende zijden wordt aangevallen, ziet Koelman deze
, ,ysselijcken Oorlogh en verschrickende beroerte'' als een teken van Gods ongenoegen over de
ingezonken staat van de kerk. Hij wekt dan eerst op zich toch te verzekeren van zijn deel aan
Jezus en al de beloften van het genade verbond. Maar vervolgens verlangt hij ook dat men in
staat mag zijn , ,als rechtvaardige/ door krachtige gebeden des geloofs / des Heeren toorn van 't
Vaderland af te wenden/ ende een lang gewenschte Reformatie ende veranderingh in 't midden
onzer Kerke voort te zetten." Aldus Koelman in zijn voorrede van een tweede aanhangsel in
zijn nieuwe, uitgebreidere uitgave van Des Christens Groot Interest van W. Guthry, die in
1672 verscheen. Hij voert dan vervolgens een uitvoerig pleidooi voor de ,,private samenkomsten", die allerwege worden tegengestaan, en veroordeeld worden als waren het ,,conventiculen''. Onder, ,conventiculen'' verstond men toen, aldus Koelman, bijeenkomsten , ,die
tegen 't gemeene goedt van vrede eendracht en welstant van Republiek en Kerck strecken.'' In
de huiselijke samenkomsten waar men samenkomt om over de praktijk der godzaligheid te
handelen, zoekt men het goede voor elkaar en voor Gods kerk, zo betoogt hij, al enkele jaren
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voordat hij zelf in heel het land zal worden opgejaagd om zijn voorgaan op zulke samenkomsten.
Op 22 augustus 1672 schrijft Koelman Een kort Vertoogh van de Gronden, waer op een
betere Staet der Kercke, soo hier als elders, te wachten is. Ook daarin stelt hij, dat Gods toorn
tegen ons land ontbrand is, omdat de zonden ,,magtig veel/ en groot" geworden zijn.
Vervolgens geeft hij er blijk van de moed op een betere toekomst niet verloren te hebben.
Integendeel, hij meent dat er een bloeitijd voor de kerk aanstaande is, omdat er nog veel
beloften uit Gods Woord op vervulling wachten.
In 1672, het jaar waarin de opwekking in Sluis gestalte kreeg, had de classis Walcheren onder
druk van de politieke omstandigheden besloten pogingen aan te wenden tot reformatie der
kerk. Koelman, die aan dit besluit zeker niet weinig bijgedragen heeft, besloot zelf, zoals hij
schrijft in zijn Aanspraak aan de Gereformeerde Kerken van het Vereenigde Nederlandt,
voorin zijn grote werk over de sabbat (zie hieronder), om ook te onderzoeken wat hij
verbeteren kon in zijn bediening. Hij zocht de gemeente meer te ,,verwakkeren", door bij de
bediening van de sacramenten niet langer de formulieren te gebruiken, maar ,,buyten het
Boek" te spreken. Ook stopte hij met het preken op feestdagen die niet op de sabbat (op
zondag) vielen. Hij achtte het een overblijfsel uit de Roomse tijd. Op tweede kerstdag 1672
maakte Koelman zijn besluit in de gemeente bekend. Op 5 januari 1673 bediende hij voor het
eerst de doop zonder het formulier te lezen; wel deed hij een toespraak over de inhoud van de
doop, met een aanspraak tot de ouders. Enkele leden van de magistraat klaagden hem daarop
aan bij de kerkeraad, en daarna bij de classis Walcheren, waaronder Sluis kerkelijk viel. Zowel
kerkeraad als classis besloten, na veel gedelibereer, Koelman in deze afwijking te verdragen
zonder het goed te keuren. Er waren evenwel enkele magistraatsleden die ,,wegens de
onpartijdige oeffening der Censure, als wegens 't Prediken, eenige bitterheidt tegen hem"
hadden, aldus Koelman. Zij hebben hem, zonder bevel van de magistraat daartoe, aangeklaagd
bij de gedeputeerden van de Staten-Generaal. Deze trachtten tevergeefs Koelman tot andere
gedachten te brengen, waarop de , ,Hoog-Mogenden'' zelfde zaak op tafel kregen. Zij besloten
Koelman te gebieden zich te conformeren. Zou hij weigeren en volharden, dan moest de classis
hem maar schorsen en afzetten. De classis wilde, noch kon zo ver gaan. Maar daarop
bemoeiden de Staten van Zeeland zich met de zaak. Wat was er gebeurd?
Koelman had ook in Middelburg de doop bediend en een huwelijk bevestigd zonder
formulier en dat in tegenwoordigheid van de raadspensionaris. Deze wist te bewerken dat de
Staten van Zeeland een resolutie aannamen waarin besloten werd a. het door Koelman
geschreven boekje Reformatie, noodig ontrent het gebruyk der Formulieren (Vlissingen 1673)
te doen ophalen en verdere verbreiding te verbieden; b. Koelman te verbieden nog in Zeeland te
preken of een oefening te houden; c. hem te verbieden nog zitting te hebben in de classisvergadering. Dit besluit werd ter kennis gebracht van de ,,Hoog-Mogenden", met het verzoek
Koelman bij blijvende weigering om zich te conformeren, te schorsen en af te zetten. Na veel
verwikkelingen en reizen naar Den Haag, ook van de zijde der magistraat, onder andere door
burgemeester Sluymer!, wisten Koelmans vijanden een resolutie te bewerkstelligen, die de
verbanning van Koelman uit de Generaliteitslanden behelsde. Op 6 juni 1675 werd tot dit
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laatste besloten. Op 10 juni, als Koelman net wil beginnen zijn voorrede te schrijven voor zijn
boekje Reformatie nodigh ontrent de Feest-dagen (Rotterdam, 1675) komt de griffier hem
zeggen, dat hij als hij niet op zijn ingenomen standpunt terugkomt, binnen acht dagen de stad
moet verlaten. Op 17 juni 1675 wordt hij door de sterke arm der overheid uit de stad geleid. Een
duidelijk voorbeeld van verregaande overheidsbemoeiing in kerkelijke aangelegenheden! De
classis Walcheren en de synode hebben zich bij deze handelwijze neergelegd, ja zelfs geholpen
bij de uitvoering ervan, door Koelman te verbieden nog ergens voor te gaan in de predikdienst.
Ook het houden van private oefeningen (dus in een huis), of het leiden van gezelschappen werd
hem verboden. Dat dit maatregelen waren waaraan Koelman zich niet kon houden, laat zich
begrijpen. Hij heeft vele malen in de voorredes van zijn werken herhaald, dat de overheid het
recht niet toekomt een predikant te schorsen, en hij noemt zichzelf dan ook tot zijn dood op de
titelpagina's van zijn boeken ,,Leeraar van de Gemeente J.C. tot Sluis in Vlaanderen". Ten
bewijs dat hij deze gemeente ook altijd wilde blijven dienen, heeft hij de stichtelijke werken die
hij uit het Engels vertaalde, steeds opgedragen aan zijn gemeente Sluis in Vlaanderen. Hij heeft
zichzelf nooit als een afgezet predikant beschouwd.
Het is opmerkelijk dat in de literatuur over het algemeen ook over Koelmans ,, afzetting"
wordt gesproken. Vermeld moet worden, dat er nooit van een wettige - dit is een kerkelijke! afzetting sprake is geweest. Koelman stelt terecht ,,dat de Kerkelijke Regeering en Discipline
alleen van de Kerk en Kerkelijke, na het Voor-schrift van Christus, het eenige Hooft der Kerke,
moest gebruykt en toegepast worden, 't welck in dit geval baarblijckelijk en effectivelijck
geloochent wierdt.''
Na zijn verbanning uit de Generaliteitslanden verblijft Koelman enkele weken in Utrecht.
Als enkele bevriende predikanten (onder wie Van Lodensteyn) hem in hun plaats willen laten
voorgaan, krijgt hij echter een preekverbod van de kerkeraad. Hij vertrekt dan naar Rotterdam
om ook daar te ervaren, dat de kerk zich onderwerpt aan het besluit van de overheid. Zijn
vrouw, Anna Hus, is er, waarschijnlijk mede door de gevolgen van de droeve gebeurtenissen,
aan ,,waterzucht" overleden. Ook in Rotterdam krijgt Koelman geen gelegenheid publiek
voor te gaan. Zelfs verbiedt men hem thuis ,,private oefeningen" te houden. De predikanten
weten, met behulp van enkelen uit de classis Schieland, te bewerken, dat hij na ruim eenjaar in
de stad vertoefd te hebben, Rotterdam moet verlaten.
Op 26 december 1676 vertrekt Koelman naar Amsterdam, waar hij vijftien jaar - met
tussenpozen - zal vertoeven. Maar ook hier is men op hem gebeten. Hij moet zelfs ieder jaar
enkele maanden buiten de stad verblijven om te ontkomen aan de uitvoering van de dreigementen der burgemeesters. Alleen als Van Beuningen, die hij in Kopenhagen gediend had, een
burgemeesterspost bezet, heeft hij een sterk pleitbezorger. De overheid wordt ook hier
aangezet door de predikanten, die Koelmans private oefeningen niet kunnen verdragen. Zijn
felste vijand is nu wel Balthasar Bekker, de schrijver van De Betoverde Weereld (Amsterdam
1691). Al in Leeuwarden had deze moeite gedaan om Koelman dwars te zitten.
Op zijn rondreizen ontmoet Koelman overal dezelfde moeilijkheden. Overal zijn de classes
en synoden gezwicht voor de overheidsbemoeiing en worden besluiten genomen om hem het
preken te verbieden en hem te dwarsbomen bij zijn private oefeningen. Hij zegt ervan dat hij dit
geweld niet op gelijke wijze, dus met geweld, heeft willen beantwoorden, maar, ,met gebeden
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en tranen''. Evenwel acht hij zich niet gehouden aan de afzetting door de overheid en zwicht hij
ook niet voor verboden om private oefeningen te leiden. Hij vergelijkt dit met de toestand in
Frankrijk, waar de predikanten toch ook niet moeten stoppen met voorgaan al wordt het hun
door de overheid verboden.
Dat het de overheid menens is, blijkt wel als hij nog eens in Zeeland komt. Twee Vlissingse
predikanten, Pots en Van Deynse, die hem goedgezind zijn, staan hun kansel aan hem af. Men
rechtvaardigde dit door te zeggen, dat men met hem deed als met een loslopende koe: op stal
zetten, melken en weer loslaten. , ,Hij is als een vol vat; men zet de kraan er maar in en het loopt
vanzelf'', zo merkte Pots op. De overheid dacht er echter anders over. De predikanten werden
zwaar gestraft, met drie maanden schorsing zonder tractement. Koelman werd de toegang tot
de provincie Zeeland ontzegd , ,op pene van hondert Ponden Vlaams". De felle bewoordingen
waarmee de besluiten tegen hem zijn geformuleerd, geven de indruk dat er meer achter zat dan
een verwerpen van Koelmans standpunt inzake feestdagen en formulieren. De openlijke kritiek
op allerlei kerkelijke en politieke misstanden die hij zocht te reformeren, zijn ongetwijfeld de
diepere oorzaak geweest van het felle verzet dat hij opriep. Zo blijkt hieruit dat het verlangen
naar ,,nadere reformatie" op de kerkelijke en politieke vergaderingen meestal maar weinig
weerklank vond en wel veel tegenstand. De landsoverheid heeft het verzet tegen Koelman het
langst volgehouden. Als na het vertrek van Casparus Alardin de plaats van Koelman in Sluis
weer vacant is en men tracht hem terug te krijgen, ondersteunt zelfs de magistraat dit streven
(het kan verkeren!). De Staten-Generaal, daartoe aangezet door de Staten van Zeeland, blijven
echter fel tegen hem, waardoor hij niet kan terugkeren.
Tijdens zijn omzwervingen kwam Koelman op veel plaatsen, van Friesland tot Maastricht.
Meest bezocht hij echter Noord-Holland, Friesland en Zeeland. Overal belegde hij zijn
,,private samenkomsten'', en meestal was hij weer weg als de tegenstand tegen hem zich ging
organiseren.
Tweemaal heeft men Koelman beroepen naar het buitenland. Eerst begeerde men zijn dienst
aan het hof te Herford, waar ook De Labadie heeft vertoefd. Toen de prinses echter begreep wat
Koelmans standpunt was inzake feestdagen en formulieren, zag ze van het beroep, dat hij al
aangenomen had, af. Ook in Noord-Amerika heeft men hem beroepen en wel in New-Castle.
Door tegenstand daar is ook dit beroep niet doorgegaan.
Zijn laatste levensjaren, vanaf juli 1691, heeft hij in Utrecht doorgebracht. Het zijn de
rustigste geworden. In plaats van tegenstand van de predikanten ondervond hij hier veel
vriendschap. Hij kon er vrij catechiseren en ,,private samenkomsten'' beleggen. Hij heeft hier,
evenals overigens in Amsterdam, nog verschillende werken op de drukpers doen leggen. Zijn
werkzame leven kwam hier op aarde tot een einde toen hij op 6 februari 1695 vrij plotseling
stierf. Zijn eervolle begrafenis mocht een blijk zijn van de waardering die velen voor zijn
consciëntieuze en arbeidzame leven hebben gehad.

2. Geschriften
2.1. Onder welke namen Koelman publiceerde
Op 25 mei 1655 werd Koelmans filosofische studie bekroond met de titel , ,philosophiae
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doctor". Korte tijd gebruikte hij deze titel, door achter de initialen van zijn naam op de
titelpagina's van de werken die hij in deze tijd vertaalde, P.D.te plaatsen. Herhaaldelijk staat
zo als vertaler van een werkje genoemd: I.C.P.D., voor: lacobus Coelman, Philosophiae
Doctor. Als hij in 1669 in het Latijn tegen Wolzogen publiceert, komt deze titel weer terug en
staat op de titelpagina Authore Jacobo Koelman, Philosophiae Doctore, om aan te geven dat
hij in staat geacht mag worden een grondige be- (of ver-)oordeling van Wolzogens werk te
geven.
Vanaf 1658 gebruikt Koelman de initialen I.C., die staan voor lacobus Coelman, of M.J.K.,
voor Magister(f) Jacobus Koelman, op de titelpagina's van de door hem vertaalde werken.
In 1660 geeft hij zijn naam in zijn vertaling van de Stichtige Meditatien en Godvruchtige
Resolutien van Chr. Love weer met I.P.-J.C.
Vanaf 1669 treffen we zijn naam voluit geschreven aan op de titelpagina's van zijn vertaalde
boeken, een enkele keer met een s aangevuld tot Jacobus Koelmans.
In 1675, het jaar van zijn verbanning, gebruikt Koelman regelmatig pseudoniemen, als hij
eigen werk publiceert, vooral als dit betrekking heeft op zijn eigen persoon. Hij gebruikt dan
bijvoorbeeld de naam Jacob Chliarander, een vergrieksing van alleen zijn achternaam. Een
heenwijzing naar de naam van zijn vader, die tot nu toe onbekend gebleven was, trof ik aan op
de titelpagina van Ettelyke Vraagen... nopende de macht en privilegiën van de Koning Je sus en
van zijn Kerk (Vlissingen, 1675). Daar staat namelijk dat dit werkje uitgegeven is , ,door Jakob
Chliarander, Caroli Fil." Hij gebruikt hier een vergrieksing van zijn achternaam als (doorzichtig) pseudoniem. Zijn vader blijkt Carolus, of gewoon Karel, geheten te hebben. Koelman
heeft ook eens een pamflet het licht doen zien getiteld De Vruchteloose Bid-dagen van
Neder landt (Amsterdam, 1682). Hij gebruikt dan hetzelfde pseudoniem, nl. Jacobus Chliarander. Als uitgever vermeldt hij ,,by Jacob Carelsonius". Hij heeft hier niemand anders dan
zichzelf bedoeld: Jacob, de zoon van Karel! Ook gebruikte Koelman wel een meer verhullende
naam, namelijk Christianus Parresius en later ook Theophilus Parresius. Voor zijn vertalingen met praktikale voorredes en ook wel voor ander praktikaal werk uit eigen pen blijft hij
evenwel zijn eigen naam gebruiken.
In 1678 voegt hij aan de lijst van gebruikte pseudoniemen nog toe de namen Timotheus
Philadelphus en Christophilus Eubulus. Raadpleging van catalogi van zijn uitgevers Joannes
Boekholt en W. Clerk bevestigt dat de werken, onder deze naam uitgegeven, van Koelman
zijn.
2.2. De vertalingen
Koelman heeft zich tijdens zijn studie de Engelse taal machtig gemaakt om toegang te krijgen
tot de schatten aan geestelijk voedsel, die door bekwame puriteinse godgeleerden uit Engeland
of Schotland waren bereid. Van de schrijvers van wie hij vertaalde, wordt hier in alfabetische
volgorde een opsomming gegeven, met een overzicht en een aanduiding van de inhoud van wat
van hen door Koelman vertaald werd. De uitvoerige inleidingen of ,,aanspraken" die hij
hiervoor schreef, komen bij de bespreking van Koelmans eigen werken uitvoeriger aan de
orde. Wat de inhoud van de vertaalde werken betreft, kan opgemerkt worden dat het voor het
overgrote deel gaat om bevindelijke godgeleerdheid, neergelegd in de vorm van uitgewerkte
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preken of brieven. Een steeds weerkerend thema is de noodzaak van een evangelische
heiligmaking.
Van Guilielmus Amesius gaf Koelman in zijn studententijd al uit Het gevoelen van Guilielmus
Amezius Over den Rustdagh en den Dagh des HEEREN, samengebonden met een disputatie
van Hoornbeek, waarover hieronder meer. Het boekje is uitgegeven om in de taal van het
kerkvolk de sabbatsontheiliging aan de kaak te stellen en de heiliging ervan aan te prijzen en te
verdedigen.
Van Nikolaus Bifield (Byfield), vertaalde Koelman Marktekenen van een Godlooze en Geveynsde (Utrecht 1657). In een uitgebreider editie, die in hetzelfde jaar verscheen onder de titel
Marktekenen van een Godzalige en van een Godlooze (Utrecht 1657), noemt hij zichzelf voor
het eerst op een titelpagina,,predikant'', en vermeldt hij erbij , ,in Deenmerken''. In dit werkje
staat een uitvoerige opdracht, getiteld ,,Opdracht en Christelijke Aanspraak aan mijn waarde
Nichte Anna Hus en aan alle Godtvrezende, nochtans bekommerde, klagende en treurende
zielen over 't gebrek van verzekertheidt van haren geestlijken Welstandt". Hij blijkt hier
begaan te zijn met de geestelijke nood van zijn nicht Anna Hus, een vrouw - en blijkbaar een
familielid - van wie we weten dat hij later met haar in het huwelijk trad. Het is tot nu toe
onbekend gebleven dat Koelman aan haar een opdracht wijdde, evenals trouwens aan zijn
zuster Sara Koelmans, zoals hieronder nog te vermelden. Zijn biograaf Krull schrijft toch wat
te lichtvaardig ,,dat hij in geen van zijn talrijke werken over eenig familielid spreekt". Wie
deze vijfenveertig bladzijden beslaande opdracht leest, komt onder de indruk, niet alleen van
de grote Schriftkennis van deze jonge predikant, maar ook van de wijsheid, waarmee hij een
onrustige ziel leiding geeft, troost, en uitdrijft tot Christus. De door Byfield gegeven , Marktekenen" heeft hij dus vertaald opdat zij, en ,,ieder Christen", zoals hij op de titelpagina stelt,
zich daaraan toetse, en daarin middelen zou vinden „om tot de zalighmaakende genade te
geraaken, en daarin op te wassen".
Van Mr. Hugo Binning vertaalde Koelman eerst zijn Ettelijcke Gronden van de Christelijke
Religie (Rotterdam 1678). Het is een praktikale behandeling van de geloofsleer, van de hand
van de zeer begaafde en begenadigde, op 26-jarige leeftijd gestorven Schotse predikant, die op
19-jarige leeftijd al een professoraat in de filosofie te Glasgow kreeg toegewezen. In een meer
dan honderd pagina's tellende tweede inleiding geeft Koelman een uitvoerig verslag van het
leven en sterven van Binning.
Later vertaalde hij nog een aantal preken van hem, die in een eerste uitgave verschenen
onder de titel Mr. Hugo Binnings Predikatien (Amsterdam, 1690). Het behelst preken van
Binning over 1 Johannes 1 en 2, Deuteronomium 32:4,5 en Psalm 73:28. Latere uitgaven van
ditzelfde werk werden van een uitvoeriger titel voorzien, nl. De ware Gemeenschap met God
en de Gelovigen Gegrond in de Verzoeninge Jezus Christi, voorgestelt in ettelykepredikatien.
De uitvoerige toeëigening en voorrede voor de gemeente van Sluis in dit boek (156 blz!)
handelt over de Liefde tot Jezus, en is later dikwijls apart uitgegeven.
Na Koelmans dood is nog uitgegeven diens vertaling van een derde werk van Binning, nl.
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Des zondaars Heyligdom (Utrecht, 1695), met preken over Romeinen 8:1-10. De weduwe van
Willem Clerk, de uitgever van verschillende van Koelmans latere werken, vroeg Melchior
Leydecker, sinds 1676 opvolger van Voetius op de Utrechtse theologische katheder, dit werk
van een voorrede te voorzien, wat hij graag gedaan heeft. Hij prijst daarin de Engelse
praktikale Godgeleerdheid aan en wijst erop dat de ,,hevige en hooge dispuyten tegen de
Remonstranten" hebben veroorzaakt dat de ,,ware godvrugtigheid min geoeffent is als het
betaamde. Want veler verstanden verydelt door speculative en spitsvondige ondersoekingen,
scheenen ledig te werden van de vereyste Godzaligheid..." Vervolgens prijst hij het werk aan
van zijn voorganger, Gisbertus Voetius en van Johannes Hoornbeek, zijn leermeester in
Leiden, alsook de voortreffelijke boeken die uit de Engelse taal zijn overgezet, maar geeft
daarnaast ook een waarschuwing aan het adres van luie predikanten, die ,,onder voorgeven van
de Godzaligheid te moeten aandringen, ongeleert, selfs verslaaft aan practicale schriften, die
van weinig konste en belang waren zijnde by andere vergeleeken, welke men misbruikte, en op
seide voor de Gemeinte, als eigen werk..." Daarna verwerpt hij de pogingen de Engelse
werken te verdringen door Coccejaanse en roept op terug te keren tot de eerste liefde. Hij prijst
daarvoor dit door Koelman vertaalde werk van Binning aan en spreekt over de vertaler als , ,de
Geleerde, Godvrugtige en Arbeidsame Man, D J . Koelman". Hieruit mag blijken, dat
Koelman in de laatste jaren van zijn leven in Utrecht als predikant geacht werd en niets meer
bleek van de haat, die hem in voorgaande jaren vervolgde.
Van John Brown vertaalde Koelman Christus de Wegh, de Waarheidt ende het Leven (Rotterdam, 1676). Hij kende de schrijver persoonlijk en vertaalde de kopie van dit werk in het
Nederlands en gaf het in ons land uit eer dat het in Engeland verscheen. Na een uitvoerige
voorrede voor de gemeente van Sluis over het houden van gezelschappen, volgen twee
gedichten van David Montanus. Het eigenlijke werk behelst een uitvoerige verklaring van
Johannes 14:6:, Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt
tot de Vader dan door Mij.'' Vanaf de tweede druk voegde Koelman er drie aanhangsels bij.
Het eerste was een ,,Waarschouwing des Overzetters aan den Leezer.'' Hij waarschuwt hierin
tegen een werk van Baxter, dat onlangs vertaald was, namelijk Des armen Mans Huysboek. Hij
verwijt Baxter, dat hij de Heere Jezus slechts , ,als een Beweegreden en Patroon voorstelt, maar
niet als de grote Werker van de Heyligmaking, op de oefening des Geloofs". Ook waarschuwt
hij tegen een ,,Sociniaansche Zedelijkheydt". Men moet een ,,Evangelische heyligheidt" uit
Christus halen en zich niet laten misleiden door een wettische prediking van het Evangelie. Het
tweede aanhangsel is de voorrede die Brown zijn eigen boek in het Engels meegaf, en het derde
de aanprijzing van dit werk, zoals deze meegegeven was in de Engelse editie door Robert
MacWard. Ze benadrukken ook het doel van dit boek: de vrije en volle genade van Christus te
verkondigen, met een zwaar accent op de evangelische heiligmaking.
Het boek beleefde in onze taal niet minder dan zeventien drukken. Vanaf de derde druk werd
hierbij gebonden van dezelfde schrijver en ook door Koelman vertaald: Christus, de Hoop
der Heerlykheidt in de Gelovigen (Amsterdam 1679), een verhandeling over Kolossenzen
1:27.
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Van Samuel Clark vertaalde Koelman de Annotatien over 't N. Testament (Amsterdam 1692),
een werk van meer dan elfhonderd pagina's, in twee delen. Hij droeg het op aan stadhouderkoning Willem III, om enerzijds uiting te geven aan zijn blijdschap, dat de ,,Beschermer des
Geloofs" het koningschap van Engeland en Ierland (hij spreekt ook van „Vrankrijk"!) heeft
gekregen; anderzijds om de wens uit te spreken dat door betere correspondentie met de Engelse
kerken, inzonderheid met presbyterianen en independenten, men zou inzien dat de verbanning
van Koelman vanwege zijn opvattingen omtrent formulieren en feestdagen niet vol te houden
was, met het oog op de Engelse situatie. Het boek zelf begeert hij door de koning en door velen
gebruikt te zien als een ,,Behulpmiddel tot goedt verstant" bij het onderzoeken van Gods
Woord.
Van David Dikson vertaalde Koelman Het euangelium van Mattheus (Utrecht, 1686). Het is
een praktikale verklaring van het eerste Evangelie; de waarde zit minder in het exegetische dan
wel in het soms verrassende inzicht in de boodschap, waar de auteur blijk van geeft. Het boekje
wordt ontsierd door talloze drukfouten, waarvoor Koelman zich verontschuldigt, door te
schrijven dat ,,de o verzetter niet bij de drukker tegenwoordig" was.
Van Jacobus Durham vertaalde Koelman De Sleutel, of Verklaaring van 7 Hoogliedt Salomons (Utrecht, 1681). Na in zijn toeëigening aan de gemeente Sluis enkele opwekkingen te
hebben neergeschreven, geeft hij vervolgens een zestal regels tot ,,bestiering" en tot herstel
van het verval in de Godzaligheid. In een tweede voorwoord richt Koelman zich tot de lezer en
geeft hij een beschrijving van het leven en sterven van de auteur; dit deel is uitgebreid met
enkele voorbeelden van Coccejaanse Schriftverklaring en weerlegging daarvan. Na het eigenlijke werk (670 bladzijden) volgen nog tachtig bladzijden met gedichten van David Montanus,
waaronder een berijming van het Hooglied, van de Klaagliederen van Jeremia en van gedeelten
uit het Oude Testament.
Van de werken die Koelman van Thomas Goodwin vertaalde, gaf hij er niet minder dan zes uit
in de tijd dat hij nog ambassadepredikant was. Krull, Koelmans biograaf, heeft er niet één van
gezien(!) en spreekt in zijn bibliografie van ,,Enkele werkjes betreffende de praktijk der
Godzaligheid van Mr. Thomas Goodwin".
Het eerste werkje dat hij van hem uitgaf was: De Toetssteen van eens Christens Wasdom
(Amsterdam 1658). Hierin staat een Brief van Toe-eygening aan mijn Waarde en Geliefde
Zuster Sara Koelmans (gedateerd november 1657, te Koppenhaaghen, 17 blz.).
Een tweede geschriftje van Goodwin dat Koelman vertaalde is: Het hert Christi in den
Hemel, tot de Zondaars op der Aarden (Amsterdam, 1659). Het handelt over de genegenheid
die Christus in Zijn menselijke natuur tot de Zijnen heeft ook nu Hij in de heerlijkheid is,
beschreven in verhandelingen over Joh. 13:1 en Hebr. 4:13.
Een derde werkje van dezelfde auteur werd door Koelman vertaald onder de titel Moedtgevingen om te Geloven (Amsterdam, 1659). Het behelst een uitvoerige preek over Joh.
6:37,38, waar Christus zegt dat Hij niet zal uitwerpen, die tot Hem komen en Hem van de
Vader gegeven zijn. In zeven hoofdstukjes wordt leiding gegeven aan bekommerde zondaren
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door hen te spreken van Christus en Zijn gewilligheid om zondaren te zaligen.
Het vierde geschriftje dat Koelman van Goodwin vertaalde is De verzwaaring der zonde
(Amsterdam, 1659). Daarin wordt eerst naar aanleiding van Rom. 7:13 gehandeld over de
zonden in het algemeen, vervolgens, naar aanleiding van Rom. 1:21, over de zonden die men
doet tegen eigen geweten en in de derde plaats, naar aanleiding van Rom. 2:4 en 5, over de
zonden tegen de genade.
Hierna vertaalde hij De ijdelheid der Gedachten (Utrecht 1659), een verhandeling over Jer.
4:14, waarin deze ijdelheid als een kwaal wordt getekend waarvoor genezing wordt aangewezen.
Als zesde en laatste werkje dat Koelman van Goodwin vertaalde verscheen nog Christus het
exempel des Geloofs (Amsterdam, 1660). Het is een uitvoerige verhandeling, in tien hoofdstukken, over Rom. 8:34, waarbij Christus wordt getekend als voorwerp van het rechtvaardigmakend geloof.
Toen Koelman enkele jaren in Sluis stond liet hij deze zes werkjes, vermeerderd met enkele
door Joh. Grindall vertaalde werkjes, gezamenlijk uitgeven onder de titel Opera, ofte alle de
Theologische Werken van Thomas Goodwin (Amsterdam 1664). Hiervan zijn tenminste vijf
uitgaven verschenen.
Van William Guthry vertaalde Koelman in 1669 Des Christens Groot-Interest (Vlissingen
1669). Het is bedoeld als een , ,Toetz-steen van des menschen deel aan Christus'', waarbij ook
het middel wordt aangewezen om een zeker deel aan Christus te krijgen. Koelman vermeerderde het met ,,XXXII Exempelen van eenige Vrome, Hoe sy eerst getrocken ende
bekeerdt zijn door Gods Geest/ ende van Godt eyndelijck gebracht zijn/ na veel strijts ende
worstelings/ tot vreede des gemoets ende verseeckertheydt van haar Zielen welstandt; Zoo als
zy dat zelfs na haar kennis ende bevindingh schriftelij ck hebben overgelevert.'' Ook voegde hij
toe een formulier van Mr. W. Teellinck als ,,Scheydt-Brieff die een bekeerde ziel geeft aan de
zonden, welcke hij te vooren gedaan heeft".
Een tweede druk van dit werk volgde in 1672; deze was vermeerderd met, ,De Blijcken van
Godtzaligheydt, vertoont en open-geleydt/ in het exemplaare leven en sterven van ettelijcke
Vroome." Dit deel is ,,samen gebracht, en uyt het Engels vertaalt", door Koelman. Dit
,, tweede aanhangsel" behelst twaalf uit het Engels vertaalde bekeringsgeschiedenissen voorafgegaan door een belangwekkende voorrede ter bevordering van het gezelschapsleven (Vlissingen, 1672).
In 1680 verscheen een vierde druk, met een derde aanhangsel, behelzende een viertal
levensbeschrijvingen (Amsterdam, 1680).
In de eerste drukken werd bijgebonden de ,,Stemme des Gejuygs en des Heils over 't Groote
Interest van een Christen'', een gedichtenbundel over dit boek van Koelmans collega in Sluis:
ds. David Montanus. In latere drukken werden meestal slechts enkele verzen hieruit opgenomen.
Bij elkaar verschenen van deze compilatie niet minder dan 24 drukken. Men zie hierover
Guthry's vademecum en de door Koelman toegevoegde illustraties, door L.F. Groenendijk,
achterin de laatste druk van Des Christens Groot Interest (Utrecht, 1981).
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Van Thomas Hooker vertaalde Koelman De waare Zielsvernedering en heilzame Wanhoop
(Amsterdam, 1678). Het is voorzien van een ,,Voor-reden, vertoonende eenige ongesonde
Stellingen van Mr. Richard Baxter, en het Leven en Sterven van Mr. Hooker, met opmerkingen op een eygene Stelling in dit Boek'', gedateerd 4 juni 1678, bestaande uit zeventig
pagina's. Van Baxter wijst Koelman zoveel ongezonde stellingen aan, dat hij, hoewel hij diens
boek over, ,De eeuwige rust der heiligen'' dienstig vindt om, ,de gevoelens op te wekken en de
godzaligheid voort te zetten", zoveel ongezonde stellingen en uitdrukkingen heeft, dat
achterdocht bij het lezen van zijn geschriften gepast is. Van Hooker verwerpt Koelman de
stelling, dat deze zo'n hoge trap van verootmoediging van de zondaar eist, dat hij tevreden en
vergenoegd moet zijn om verloren te gaan en onder de macht van de zonde te blijven, ter helle
te varen en verdoemd te worden, indien de Heere geen genade wil geven. Hij verwijst daarbij
ook naar een uitgave van ,,De Waare Bekeeringe" van Thomas Shepard, waarin dezelfde
stelling is uitgewerkt, hoewel zonder dat Shepard voor deze uitgave zorg heeft gedragen.
Koelman acht deze stelling aanstotelijk voor pas ontwaakte zielen en wil hen liever bemoedigen dan op deze wijze verschrikken.
Later is ten onrechte ook de vertaling van De arme twyfelende Christen van Hooker op naam
van Koelman gesteld (o.a. in de uitgave van 1974 te Veenendaal). Dit is een fout van een
uitgever, die de moeite niet nam de titelpagina van een door hem gebruikte oudere uitgave goed
te lezen. In de oudere uitgaven van dit werkje staat namelijk wel, dat het vertaald is door H.H.,
maar dat er enkele korte verhandelingen van Jacobus Koelman zijn toegevoegd. Die verhandelingen werden vervolgens weggelaten en de naam van Koelman werd meegenomen...
Uit het Latijn vertaalde Koelman in de allereerste periode van zijn vertaalwerk Een Theologische Disputatie Van den Rustdach van Johannes Hoornbeek (Utrecht 1656) en Het gevoelen
van Guilelmus Amezius over den Rustdagh, met een Theologische Disputatie dienende tot
vereeniging der gevoelens over den Rustdagh, ook van Hoornbeek (Utrecht, 1656). Deze
werkjes moesten dienen om te helpen bij de meningsvorming over de wijze waarop de rustdag
moest worden gehouden in de opgelaaide sabbatstrijd tussen Voetianen en Coccejanen.
Opmerkelijk is, dat in het tweede werkje de zinsnede van Amesius voorkomt dat het ,,een
grouwelijke leugen (is), datse die dagen (bedoeld zijn de kerkelijke feestdagen) willen op haar
ansienlijckheydt en macht afschaffen". Later, tijdens zijn strijd tegen de feestdagen, zou
Koelman ongetwijfeld zo'n zin niet meer opgenomen hebben of tenminste uitvoerig hebben
weerlegd.
Van Christophorus Love heeft Koelman verschillende grotere en kleinere werken vertaald. De
allereerste vertaling die hij het licht deed zien was Den strijdt tusschen Vleesch en Geest
(Utrecht, 1656). Ten onrechte menen velen, dat de eerste uitgave van Love ook het enige
werkje was dat hij in deze tijd vertaalde. Behalve dit uitvoerige werk vertaalde hij toen ook Den
schuldigen Plight, ende Behoudenis van een Kristen in booze tijden, van dezelfde schrijver, dat
bijgebonden werd in dit eerste werk. Toen Koelman ambassadepredikant was, ging zijn
vertaalarbeid onverminderd door. Zestien verschillende vertalingen zagen in die tijd het licht.
Hieronder waren nog zeven werken van Chr. Love, namelijk: Het Mergh van de werkige
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Godt-geleerdtheidt (Utrecht 1657). Dit is, volgens de titelpagina een behandeling van , ,eenige
byzondere Grondt-stukken van de waare Praktijke der Godtzaligheidt''. Toegevoegd is een
hieronder vermelde preek van Thomas Manton, gehouden als , ,lijk-predikatie'' na het sterven
van Love. Vervolgens vertaalde Koelman Van de Al-teghenwoordigheydt ende Alwetenheyt
Godts (Amsterdam 1658). Het behelst verschillende preken over 2 Kron. 16:9: „Want den
HEERE aangaande, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om zich sterk te bewijzen aan
degenen, welker hart volkomen is tot Hem''. Een jaar later verscheen 's Hemels Heerlykheit,
ende Hels-schriklykheit (Utrecht, MDCLIX). Hierin staan zeventien predikaties over 2 Kor.
5:11: , ,Wij dan, wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof''. Een veel
kleiner werkje, dat toegevoegd werd achter het door P. de Lange vertaalde Engelands Sieckte,
draagt de titel Stichtige Meditatien en Godvruchtige Rissolutien (Middelburg, 1659); volgens
het getuigenis van sommigen moet dit uit het Frans vertaald zijn. Tenslotte vertaalde Koelman
van Love Des Sondaars Testament aen sijn Nakomelingen. De geduldige Wachter: ende Eens
Christens voorneme bewaerplaets (Utrecht, 1661). Ook dit is een bundeling van een aantal
preken.
Door de latere, gezamenlijke uitgave van deze werkjes, vermeerderd met een groot aantal
door anderen vertaalde werken van Love in de Theologia Practica (acht drukken, waarvan de
eerste te Amsterdam in 1659), zijn de eerdere losse uitgaven veelal vergeten en kregen ze
slechts zelden een herdruk.
Van Rob er t MacWard (of MacWair) vertaalde Koelman De Wekker der Le eraaren in tijden
van Verval (Vlissingen, 1674). Hij gaf het uit zonder de naam van de schrijver te vermelden,
daar hij, zoals hij in zijn voorwoord zegt, er niet zeker van was, wie de auteur was. Hij zocht
met deze uitgave het goede voor de predikanten, maar ook wilde hij de vromen opscherpen in
hun plichten voor hun leraars. Het boekje beleefde tenminste acht herdrukken.
Van Thomas Manton vertaalde Koelman de preek, die deze gehouden heeft na de gewelddadige dood van Chr. Love, over 1 Kor. 15:57. Ze is opgenomen in Het Mergh van de werkige
Godtgeleerdtheidt van Love (Utrecht, 1657), onder de titel De triumphe der Heyligen over de
Doodt, ofte Lyck-predicatie over de droevige Doodt van Mr. Christophorus Love.
Van Henricus More, een Engels filosoof, vertaalde Koelman een brief, die hij opnam in zijn
Wederlegging van B. Bekkers Betoverde Wereldt, onder de titel Den duyvel van Tedworth
(Amsterdam, 1692). Het behelst een geschiedenis die hij gebruikte in zijn strijd tegen
Balthasar Bekker. Dit werkje is van heel andere aard dan al zijn andere vertalingen. Het moest
dienen om zijn tijdgenoten ervan te overtuigen dat de duivel er nog allerlei boosaardige
praktijken op na hield om de mensen te verschrikken.
Van Samuel Rhetorfort (Rutherford) vertaalde hij al de brieven en gaf ze uit in drie delen (met
grote tussenpozen). Het eerste deel kreeg de titel mee De brieven van Samuel Rhetorfort
(Vlissingen, 1673). Het kreeg een uitvoerige inleiding mee in de ,, Aanspraack aen de Vroome
en recht Geheylighde Zielen in de Gemeynte van Sluys in Vlaenderen, die de soetste gemeyn74

schap met Jesus oprecht zoecken/ en ernstelijck haren koers ten Hemelwaart gezet hebben.
Bevattende Eensdeels een verhael van 't Heylige en exemplare Leven en Zalige Sterven van
den uytnemenden man Gods Samuel Rhetorfort, Ander deels een Vertoogh van de uytstekende
voortreflijckheyt ende nuttigheydt van des selfs Brieven.'' Het tweede deel kwam zes jaar later
uit onder de titel Het tweede deel der brieven van Mr. Samuel Rhetorfort (Amsterdam, 1679).
Ook daarin staat een ,,Brief van Toe-eigening, aan de Gemeinte van Sluys in Vlaanderen",
gedateerd 4 november 1679. Het derde deel verscheen eerst acht jaar later onder de titel De
laatste Brieven van Mr. Samuel Retorfort (Amsterdam, 1687). Hierin staan twee belangwekkende voorredes, één aan de gemeente van Sluis, en de andere bestemd voor de gevluchte,
vervolgde en verdrukte hugenoten, waarvan velen de wijk genomen hadden naar de Nederlanden. Over deze beide voorredes, alsmede over de voorrede van het tweede deel, hieronder
meer.
Van Franciscus Rous vertaalde Koelman Het binnenste van Godts Koninkrijk; of de Hemelsche Academie (Amsterdam, 1678). Hierin is ook opgenomen Het verborgen Houwelijk, maar
dit is een vertaling van P.H.. Het werkje werd voorzien van een ,,Aenspraak aen de studenten
der H. Theologie in de lagere Academiën."
Van Joseph Simonds gaf Koelman eerst een beknopte, samenvattende vertaling uit van „The
case and cure of a deserted Soul" onder de titel: Van Geestlyke Verlaatingen (Utrecht, 1660).
Later publiceerde hij een uitvoeriger editie onder een andere titel, nl. De Staat en Genezing van
een verlaten ziel (Amsterdam, 1687). Deze laatste uitgave is voorzien van een ,,breede brief
aan de Gemeinte van Sluys, tot grondige vaststelling van de staat der gener, die Christus in
geloof omhelzen." Ook hierover meer bij de bespreking van Koelmans praktikale werk.
Als laatste wordt hier genoemd een door Koelman vertaald werkje, dat hij misschien wel het
eerste het licht deed zien, nog in zijn studententijd, namelijk Een korte verklaring van de
algemeenheit der Kerke Christi ende de eenigheit van het Katholieke ge loof (Utrecht, 1656).
Het is vertaald uit het Engels, maar de schrijver ervan is onbekend. Ook gelukte het mij niet er
een exemplaar van in te zien. Het boekje is vermeld in het Biografisch Woordenboek van
Protestantsche Godgeleerden in Nederland ('s-Gravenhage, 1943).
2.3. De eigen werken
Voor een goed overzicht van de terreinen waarop Koelman zich in zijn publicaties begaf, en die
toch ook aangeven met welke zaken hij zich wilde bezighouden om de reformatie der kerk te
bevorderen, volgt hier een indeling van zijn eigen werken, dus van wat hij naast de bovenvermelde vertalingen publiceerde, naar onderwerp:
(1) Tot opbouw in het geloof en bevordering van de praktijk der godzaligheid
Dat een gezond geloofsleven Koelman voortdurend voor ogen stond als een eerste vereiste,
blijkt overduidelijk uit de hierboven vermelde vertalingen. Hij heeft hier veel tijd en aandacht
aan besteed. De waarde die hij eraan hechtte, wordt nog eens onderstreept in veel voorredes in
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de door hem uitgegeven vertaalde werken. Ze waren niet zelden van een omvang van honderd
pagina's en zijn ook wel afzonderlijk uitgegeven, met de nodige herdrukken.
Als Koelman als 25-jarig predikant in Denemarken verblijft en hij zijn vertaling van de
Marktekenen van een Godzalige en van een Godlooze van Nik. Bifield in orde maakt, schrijft hij
daarin een uitvoerige Opdracht en Christlijke Aanspraak Aan Mijn waarde Nichte Anna Hus en
aan alle Godtvrezende, nochtans Bekommerde, Klagende en Treurende Zielen Over 't Gebrek van
Verzekertheidt van haren Geestlijken Welstandt. Wie deze vijfenveertig bladzijden lange opdracht
leest, komt onder de indruk niet alleen van de grote Schriftkennis van deze jonge predikant, maar
ook van de wijsheid waarmee hij een onrustige ziel leiding geeft, troost en uitdrijft tot Christus.
In het eerste werkje dat Koelman van Goodwin vertaalde, namelijk De Toetssteen van eens
Christens wasdom, staat een Brief van Toe-eygening aan mijn Waarde en Geliefde Zuster Sara
Koelmans (gedateerd november 1657, te Koppenhaaghen, 17 blz.). In deze brief toont hij zijn
broederliefde voor zijn zuster, van wie hij wel gelooft dat ze een beginsel van genade heeft,
maar van wie hij toch vreest, dat ze te ver van God leeft. Wijze pastorale raadgevingen gaan
hier gepaard met hartelijke liefde. Hij zet haar aan tot doding van de zonden en geeft haar dit
boekje in handen, opdat ze erdoor tot geestelijke wasdom mag komen.
Na zijn gedwongen scheiding van zijn gemeente in 1675 heeft Koelman veel gelegenheid te
baat genomen om het geloofsleven en de praktijk der godzaligheid te bevorderen door de
uitgave van de vertalingen van praktikale Engelse en Schotse geschriften. Hij deed ze meestal
nog voorafgaan door een uitvoerige voorrede van zijn hand, met hetzelfde doel, toegespitst
voor zijn gemeente Sluis, die hij wilde blijven dienen. Enkele voorredes zijn zo aangeslagen,
dat ze later nog herhaaldelijk afzonderlijk in druk zijn uitgegeven.
Dit geldt bijvoorbeeld van de voorredes in het tweede en derde deel van de brieven van
Samuel Rutherford. In zijn Brief van Toe-eygening, aan de Gemeinte Sluys in Vlaanderen (4
november 1679) voorin het Tweede deel der brieven van mr. Samuel Rheterfort, staan De
Veertien bestieringen ontrent de Praktyke der Godtzaligheidt, die onder deze titel later dikwijls
zijn herdrukt. Ook in zijn Laatste brieven van Mr. Samuel Retorfort staat een uitvoerige Brief
van Toe-eygening aan de Gemeynte Sluys in Vlaanderen (gedateerd 28 februari 1687), waarin
zijn opgenomen 30 Vragen voor Zelfonderzoek. Ze werden later verschillende malen herdrukt
samen met De Veertien bestieringen. De tweede voorrede in dit derde deel van Rutherfords
brieven draagt als opschrift Aanspraak aan de verdrukte en vervolgde vluchtelingen uyt
Vrankrijk, zo Leeraars als Ledematen. Koelman vermaant de predikanten daarin onder andere
vanwege hun lichtvaardig in de steek laten van hun gemeenten, ongetwijfeld met de gedachte,
dat zij zonder gedwongen te worden hun kudde te verlaten, zijn gevlucht en hijzelf zich slechts
door dwang van zijn gemeente liet scheiden.
In de definitieve uitgave van het boek van Joseph Simonds, De Staat en Gene e zing van een
verlaten ziel (Amsterdam, 1687), staat een Brief van Toe-eigening aan de gemeinte Sluys in
Vlaanderen van niet minder dan 288 bladzijden. Hij handelt hierin over De Natuur en Gronden
des Geloofs, en onder deze titel is deze voorrede later dan ook vele malen afzonderlijk
herdrukt. De laatste druk is van 1989! In deze verhandeling benadrukt Koelman dat de grond
van het geloof in Christus ligt, maar hij heeft daarbij veel aandacht voor de kenmerken van de
kleingelovigen, die hij zoekt te bemoedigen.
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In 1690 gaf Koelman een bundel Predikatien uit van mr. Hugo Binning (Amsterdam, 1690).
Ook hierin stond een lijvige voorrede in de vorm van een Toe-eygening Briefen Voorreden aan
de Gemeinte Sluys in Vlaanderen, gedateerd 13 augustus 1689 te Amsterdam. Hij gaat daarin
uitvoerig in op De Natuur en Kentekenen van de Liefde tot den H. Jesus. Onder deze titel is
deze voorrede later ook herhaaldelijk herdrukt. Eerst behandelt hij hierin de kenmerken van
hen, die Jezus liefhebben. In een tweede afdeling spreekt hij over de beweegredenen om Jezus
lief te hebben. Het derde deel handelt over de middelen die men moet gebruiken om Jezus lief
te krijgen, waarbij hij onderscheid maakt tussen hen, die deze liefde nog missen en hen, die ze
in beginsel al kennen.
In dezelfde tijd verscheen een door Koelman geredigeerde uitgave van de Spiegel der Wet
(Amsterdam, 1689 of 1690). Het behelst een bewerking van het Biecht Boecxken der Christenen, dat door Voetius' bemiddeling is samengesteld uit De korte wegh ofte Catechismus van
Josias van Houten en gegevens uit het Nootwendig Vertoogh van W. Teellinck. Koelman
gebruikte op zijn beurt weer gegevens van Durhams verklaring van de tien geboden en van
Goodwins De verzwaaring der zonde.
Verder heeft Koelman ook zijn Self-onderzoek-regelen (Rotterdam, 10 december 1676) op
verschillende wijzen onder de mensen gebracht; waarschijnlijk eerst als brief naar Sluis
verzonden en later in druk opgenomen in het Historische Verhael (Vlissingen 1676). Deze
regelen moesten bestreden gelovigen helpen om van hun goede staat verzekerd te worden door
zich te onderzoeken aangaande kenmerken van de gelovigen die in Gods Woord genoemd
worden. Tegelijkertijd moesten ze ook dienen om de huichelaars te ontdekken.
Drie kleine praktikale verhandelingen, die toegevoegd werden aan andere uitgaven van
Koelman, zijn De Altoosdurende Pligt van een Christen (later dikwijls samen met het
voorgaande werkje uitgegeven), Het onderscheit tusschen het Wettisch en Evangelisch handelen (eveneens meest samen met de twee voorgaande verhandelingen uitgegeven), en het
Tafereel van ettelyke vragen en Vyftig Plichten, welke moeten betracht zyn van een recht
Geloovige. Deze laatste werkjes werden uitgegeven achterin het werk van Th. Hooker, De
arme twyfelende Christen, genadert tot Christus (Amsterdam, 1686), waarvan de vertaling
daardoor ten onrechte op naam van Koelman werd gezet.
Na Koelmans dood kwam nog een werkje uit, getiteld Het Verbond der Genaden en 't lot van
des Heren Bondgenoten, met de grootste en Dierbare Beloften (Utrecht, 1695).
Op naam van Koelman is uitgegeven het geschriftje De weg Gods met den mensch hier op
aarde, naar de Hemel leidende, voorgesteld in e enige zaligmakende kenteekenen, bij wijze van
een Brief, geschreven door een gelovig Broeder, tot bestiering van zijne duistere en bestredene
Zuster. Als het waar zou zijn, dat dit geschriftje van de hand van Koelman was, lag het voor de
hand ook hierbij aan zijn zuster Sara te denken. Evenwel is het, gezien de stijl van dit werkje en
het gegeven, dat de oudst bekende uitgave ervan uit 1742 stamt, te betwijfelen of Koelman de
auteur ervan is. Waarschijnlijk is de schrijver ervan onbekend en is het op naam van Koelman
gesteld omdat de bijgevoegde preek over Psalm 77:20 en 21 op zijn naam staat en er zo maar
één auteursnaam op de titelpagina voorkomt.
Na Koelmans dood zijn er nog enkele preken van hem uitgegeven. In Eens Christens regte
Loopbane der ware Godzaligheid (Rotterdam, 1712), een bundeling van preken van Wilh. a
77

Brakel, Muntendam, Swalmius, Landtman, Hornek en Eysonius, zijn ook twee preken van
Koelman opgenomen, één over Hebr. 12:1 en één over 2 Petr. 3:18. Het mag er een teken van
zijn, dat men hem ook na zijn dood accepteerde als voluit de gereformeerde leer toegedaan.
(2) Tegen de macht der overheid in de kerk
Hoewel Koelman als ambassadepredikant uitdrukkelijk in overheidsdienst was en ook als
predikant in de Generaliteitslanden van Vlaanderen onder de Hoogmogende Heren van de
Staten-Generaal stond, toch is hij nooit gezwicht voor de verleiding hun gunst te zoeken door
hen meer zeggenschap te geven in de kerk dan geoorloofd is. Integendeel. Hij streed voor een
evenwichtige verdeling van het gezag, waarbij de wereldlijke overheid de kerk moest bevorderen en beschermen, maar zich geen zeggenschap mocht toekennen in interne kerkelijke
aangelegenheden. Door de in Zeeland aangenomen kerkorde (die van 1591) was dit laatste toch
al teveel het geval. Uitbreiding van deze overheidsbemoeiing stuitte bij Koelman steeds op fel
verzet. In het jaar van zijn verbanning uit Sluis publiceerde hij daarom onder de naam Jakob
Chliarander, Caroli, FiL, Ettelyke Vraagen Voorge stelt Aan Leeraars/ Ouderlingen/ ende
andere gemeene Belijders; Nopende de macht, en privilegiën, van de Koning Je sus en van zijn
Kerk, ende Dienaren, en belangende 7 recht ende de macht der Politijke Overicheid, ontrent
het Kerkelyke (Vlissingen, 1675). In hetzelfde jaar heeft Koelman de resolutie die de Staten
van Zeeland tegen hem genomen hebben, schriftelijk en onder het pseudoniem Christianus
Parresius aangevochten, in zijn Theologische Aanmerkingen, over de Ordonnantie van de
Staaten van Zeelandt (Amsterdam, 1675).
In 1683 publiceerde Koelman zijn Formeele Protestatie, en Uytdruckelijke Betuyging voor
de Kercke van Neder landt, gedaan door Jacobus Koelman... weegens 'tgeene zo Politijken als
Kerkdijken, jegens hem en zijn Dienst gedaan hebben, en noch doen (Utrecht, 1683). Hij
zendt dit geschrift naar alle synodale vergaderingen, vergezeld met een ,,missive" waarin het
verzoek verwoord is om toch ,,te vonnissen over 't recht of onrecht hem aangedaan."
In 1684 gaf Koelman nog een werkje uit om aan te tonen, dat de overheid haar grenzen
overschrijdt bij haar regering over en in de kerk. Hij vertelt daarin dat het vorige geschrift zijn
gewenste uitwerking heeft gemist, daar men het gewoon terzijde heeft gelegd. Het draagt de
titel Res Judicata, ofte Theologische Getuygenissen, tot Bewijs dat de Kerkelijke Macht den
Kerkdijken, en niet de Politijke Overigheden, Hooge of Laage, toekomt. En dat Kerkelijke
Canones ontrent Middelmatige Dingen, byzonder ontrent Formulieren en Feestdagen, niet
sterk moeten op iemand aangedrongen worden. Met Aanwijzing van de Recht-strijdigheid van
die Getuygenissen tegen ettelijke Resolutien van haar Ed. de H.H. Staaten van Zeeland.
Nevens een Brief van Toeeygening aan de Leeraars van het Vereenigde Nederland (Rotterdam,
1684). Koelman citeert hierin uitvoerig uit de geschriften van Voetius, Apollonius, Hoornbeek
en vele anderen om zijn zaak te verdedigen en toetst de resoluties van onder andere de Staten
van Zeeland hieraan.
In 1689 schreef Koelman een boekje tegen de Delftse regent Johan Cornelisz van Bleiswijk,
die de pen had opgenomen tegen Wilhelmus a Brakel. Brakel had, vanwege de overheidsbemoeiing met het beroepingswerk in Rotterdam, een preek gepubliceerd onder de titel De
Heere Jezus Christus voor de Alleene ende Souveraine Koninck over sijne Kercke Uytgeroepen
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(Amsterdam, 1688). Van Bleiswijk schreef daarop Mose als een Godt over Aaron (Delft,
1689). En daarop schreef Koelman een Wederlegging van een Boekjen van J.C. Bleyswyk
genaamt Moses als een Godt over Aaron (Amsterdam, 1689).
Een andere schrijver die het vermeende recht van de overheid in kerkelijke zaken wilde
verdedigen, en die daarbij onder andere Koelman aanviel, was Ericus Walten. Hij schreef een
Onwederleggelyk Bewys van het Regt, de Magt en Pligt der Overheden in Kerkelyke Saken
('s-Gravenhage, 1689). Koelman schreef hiertegen een pamflet, getiteld Ericus Walten,
Quanswijs Apologist, Voor haar Hoog-Moog. de HH Staaten Generaal, En voor haar Ed.
Groot-Moog. de HH Staaten van Hollandt en West-Vrieslandt, en voor alle Hooge en
Subalterne Overheden. In zijn Libiel en Lasterschrift, voor 't recht en macht der Overheden in
kerkelijke zaaken, Wederlegt, en in zijn lasteringen, en quaade stukken ontdekt (Amsterdam,
1689). Deze heeft dit op zijn beurt beantwoord met een Portrait van Jacobus Koelman; hem
vertonende in syn tegenwoordige Rasernie en Doodstuipen, veroorsaakt door syn ver Ie gentheid en onmagt, om syn beuselingen en ongesonde stellingen tegen het Regt der Overheden in
Kerkelyke Saken staende te houden ('s Gravenhage, 1689).
Men zie verder over dit onderwerp ook onder ,,de reformatie der kerk".
(3) Tot bevordering van ,,private bijeenkomsten"
Koelman heeft deze bijeenkomsten al bevorderd en verdedigd lang voor hij er zijn toevlucht toe
nam na zijn verbanning. Zo schreef hij in zijn tweede uitgave van Des Christens Groot-Interest
van Guthry een Voorreden aan d'oprechte Vroome, die geneegen zijn, door private samenkomsten, en samen handelingen, malkander over 't groot werck der Zaligheydt in desen
boozen tijdt te stichten (13 mei 1672, 20 blz.). Hij noemt het een satanswerk om gezelschappen
tegen te houden. Vervolgens bespreekt en weerlegt hij de argumenten die tegen het houden van
gezelschappen ingebracht worden. Tenslotte bespreekt hij het goddelijk bevel om overal
godsdienstige gesprekken te houden en wekt hij op tot het houden van gezelschappen.
Na zijn verbanning schreef hij in de uitgave van het werk van Brown Christus, de Wegh, de
Waarheidt ende het Leven een opdracht Aan de Godtzaligen LEESER. En in 't bysonder aan de
gene, die geern H. by zonder e By eenkomsten willen houden en by-woonen: Ende aller byzonderst. aan de Geheyligde in de Gemeynte van Sluys in Vlaanderen (17 juli 1676; 32 blz.).
Hierin geeft Koelman niet minder dan vijfentwintig redenen en Bijbelse bewijzen om gezelschappen te houden.
In 1677 publiceerde Koelman een dispuut van Voetius over de gemeenschap der heiligen,
onder de titel Het waare gevoelen van D. Gisbertus Voetius ontrent de Particuliere By eenkomsten (Utrecht, 1677) en voorzag het van een uitvoerige voorrede tot verdediging van die
bijeenkomsten. Hij had overigens deze opvatting van Voetius ook in zijn voorrede van het
werk van Guthry al genoemd en geprezen.
(4) Tegen formulieren en feestdagen
Nadat Koelman in januari 1673 stopte met het gebruik van formulieren tijdens de eredienst,
maakte hij al snel een werkje gereed om zijn standpunt te verdedigen. Het zag het licht onder de
titel Reformatie, noodig ontrent het gebruyk der Formulieren (Vlissingen, 1673). Het behelst
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twee uitgewerkte preken over deze zaak, en hij hoopte zo anderen te bewegen zijn voorbeeld te
volgen. Het pakte anders uit. De Staten van Zeeland lieten het werkje ophalen en vernietigen.
Twee jaar later publiceerde Koelman een werkje tegen de viering van de christelijke feestdagen: Reformatie, nodigh ontrent de ¥eest-dagen (Rotterdam, 1675). Het is een uitwerking
van de preek die hij gehouden heeft op de tweede Kerstdag 1672, toen hij zijn gemeente bekend
maakte dat hij niet langer kon meedoen met deze, zijns inziens roomse, traditie, over Galaten
4:9,10 en 11: ,,En nu, als gij God kent, ja, veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u
wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? Gij
onderhoudt dagen en maanden, en tijden en jaren. Ik vrees voor u, dat ik niet enigszins
tevergeefs aan u gearbeid heb."
De Rotterdamse predikant Franciscus Ridderus heeft de opvatting van Koelman over
de feestdagen aangevallen in zijn verhandeling De Weegschale der Feestdagen opgenomen achterin zijn boek Den Christelijken Feest-dagh (Rotterdam, 1680). Koelman diende
hem van repliek in zijn Weegschaal des Heyligdoms, ontrent de Feest-dagen (Amsterdam,
1680).
In 1684 schreef dr. Leonard Ryssenius een tractaat, zoals Koelman het noemt, over De
Verzekertheidt der Zaligheidt, dat hij , ,heeft willen vercieren, en aangenaam maaken met een
Kapittel daarin te voegen, tot bericht over, en wederlegging van mijn schrift tegen het
Formulier-bidden, pronkende daar ook mede op zijn Titelbladt". Koelman kon niet nalaten
deze aanval van een broeder, die weleer zijn medestudent was onder Voetius, af te slaan en
schreef daartoe zijn Wederlegging van Dr. Ryssenius, beschermende het Formulier-bidden,
wat hij liet bijbinden in zijn boek Der Labadisten Dwalingen grondig ontdekt en wederlegt
(Amsterdam, 1684).
Tenslotte publiceerde Koelman een Disputatio theologica extraordinaria defestis diebus in
Ecclesiis Reformatis celebrant solitis (Ultrajectum 1693), als een laatste verdediging van zijn
opvattingen in dezen.
(5) Over de godsdienstige opvoeding
Koelman had zelf geen kinderen. Maar dat hij hart had voor kinderen en diep doordrongen was
van de noodzaak van goed catechetisch onderwijs, bleek wel uit de trouw waarmee hij dit in
zijn gemeente Sluis ter hand nam, en zo lang mogelijk voortzette. Toen hij van zijn gemeente
verstoten was, schreef hij ten behoeve van de godsdienstige opvoeding een drietal werkjes, die
meest samen werden uitgegeven. Het eerste draagt de titel De Pligten der ouders, in kinderen
voor Godt op te voeden (Amsterdam, 1679). Met name de ouders, schoolmeesters en , ,schoolmeestressen" worden opgewekt de opvoeding in alle facetten te richten naar Gods Woord.
Godsdienstig onderwijs moet gericht zijn op godzaligheid in het leven van de kinderen. Toch
verzuimt Koelman niet ook een hoofdstuk te schrijven over de zorg voor het lichaam der
kinderen, wetend, dat die zorg ook godsdienst is!
Het tweede deel over dit onderwerp behelst drie leerboeken voor de jeugd en draagt de naam
Dryderley Catechismus (Amsterdam, 1679). De vragen gaan niet alleen over de grondstukken
der leer, maar ook over de praktijk der godzaligheid. Het derde deel heet en behelst Twintig
zonderlinge exempelen, van vroeg-bekeerde en jong-stervende kinderen (Amsterdam, 1679).
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Het is later door Wilhelmus Eversdijk uitgegeven onder de titel Des Heeren lof, verkondigt uit
de mond der kinderen. Deze verzuimde de bron van zijn ,,exempelen'' aan te geven, waardoor
dit werkje op zijn naam bleef staan.
(6) Ter opscherping van ambtsdragers en reformatie der kerk
Dat de noodzakelijke reformatie der kerk Koelmans volle aandacht had, bleek al in zijn
studententijd. Het lezen van de werken van Love heeft hem zoveel gedaan, dat hij wel wenste,
dat ook de andere theologiestudenten die uitwerking zouden ondervinden. Hij zag hoe zijn
medestudenten, die als hij werden opgeleid om straks als predikant een gemeente te dienen,
leefden op een wijze, die de zuivere leer geweld aandeed. Wat moet er straks van het leven van
zulke predikanten uitgaan? Hun bekering en levensheiliging moet vooropgaan, wil er onder de
mensen reformatie plaatsvinden. Daarom heeft Koelman tot driemaal toe een vertaald werkje
doen voorafgaan door een aanspraak aan deze studenten. In Den Strijdt tusschen Vleesch en
Geest (1656) en Chr. Love schrijft hij Een Kristelijke Aansprake aen de Nazireers des Heeren,
Die zich tot den H. dienst bereiden. Er is reformatie in de kerk nodig en die moet bij de dienaren
des Woords beginnen, stelt Koelman hier. Het natuurlijke verstand is niet genoeg; zij mogen
niet geesteloos zijn, maar moeten in hun godzaligheid een voorbeeld zijn in de gemeenten. In
zijn vertaling van de Ettelijcke Gronden van de Christelijke Religie (Rotterdam, 1678) van Mr.
Hugo Binning plaatst Koelman een Toe-eygening aan de Studenten der H. Godtgeleertheyt in
de Academiën van Leyden, Franeker, Groningen en Utrecht (21 februari 1678; 18 blz.),
waarin hij terugkomt op zijn eigen studententijd en waarschuwt voor de ,,klippen en zanden''
die hen bedreigen. Hijzelf heeft zich veel aan de klippen gestoten en hij wil er hen voor
vrijwaren. Hij stelt ze voor de vraag of ze wel wedergeboren zijn en geeft vervolgens vele
vragen ter toetsing. Hij wijst erop dat ook de professoren schuld kan treffen ten aanzien van de
slechte toestanden aan de universiteiten en spreekt van ,,fonteynen, verdorven en vergiftigt."
In de vertaling van het werkje van Fr. Rous: Het binnenste van Godts Koninkrijk, of de
Hemelsche Academie en 't Verborgen Houwlijk (Amsterdam, 1678) spreekt hij voor de derde
maal de studenten aan in een Breede Aanspraak aan de Studenten en Proponenten der H.
Theologie (29 blz.). Hij wijst hen daarin op de noodzaak om, naast de schat aan kennis en
wijsheid die zij aan de academie vergaderen, te zoeken naar een schat van zaligmakende
genade, om die ten eigendom te krijgen, om straks in de gemeente dienstbaar te kunnen zijn.
Niet alleen de studenten, maar ook de predikanten hadden zijn volle aandacht. Voor hen gaf
hij in 1674 een van een uitvoerige inleiding (61 blz.) voorziene vertaling uit van een werkje van
Robert MacWard, De Wekker der Leeraaren in tijden van Verval (Vlissingen, 1674). De
voorrede van Koelman hierin is in 1834 nog eens herschreven en, aangepast voor die tijd,
uitgegeven onder de titel Gedachten over den toestand van vele Hervormde Leeraren (Veendam, 1834).
In zijn werkje getiteld Res Judicata (1684; zie hierboven) vraagt hij weer eens de aandacht
van de predikanten, maar nu vooral om zich in hun geweten af te vragen of ze zijn zaak wel
recht behartigen.
Een compilatie van verschillende geschriften die alle met de gewenste reformatie der kerk te
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maken hadden, gaf Koelman in 1677 uit onder de schuilnaam Christianus Parresius, met de
uitvoerige titel Vier Samen-spraken, over ettelijke Kerkelyke zaken, bysonder over de FORMULIEREN en FEESTDAGEN, en over de handel van Predikanten en Overheden, tegen D.
JAC OBUS KOELMAN, die de Formulieren en de Feestdaagen, waar by gevoegt zijn d'ARTIKELEN van de ABUIZEN, die van de CLASSIS van WALCHEREN waren opgestelt, en
gearresteert den 14. Sept. 1672. En 't CONCEPT van REFORMATIE voorgestelt in 't
CLASSIS van GOES of ZUYD-BEVERLANDT, en 't CONCEPT VAN REFORMATIE der
Zeden, des CLASSIS van SCHOUWEN, beyde in 't Jaar 1672. Noch een VOORBEELDT van
een VERBONDT met Godt te maaken, en te ondertekenen door alle de Leeraaren van de
CLASSIS van WALCHEREN in f zelve Jaar 1672. Noch een breede BRIEF van I. VAN
LODENSTEINvan de Nodige REFORMATIE, den 23. Decemb. 1672. Noch eenige byzondere
BEDENKINGEN VAN REFORMATIE, door seven of acht Leeraars opgestelt in 't Jaar 1675
(Utrecht 1677).
Over zijn eigen wedervaren bij zijn pogingen tot reformatie te komen, schrijft Koelman heel
uitvoerig onder de schuilnaam Theophilus Parresius in het Historisch Verhael van de Proceduuren tegen D. Jacobus Koelman (Vlissingen, 1677). Alle stukken die op zijn zaak betrekking hebben, zowel van zijn zijde als van de zijde van de kerkeraad, de classis en de
synode, maar ook die van de zijde van de overheid, zijn hierin, met toelichting, opgenomen, te
beginnen met een brief van de kerkeraad aan de classis van 2 juni 1672 en eindigend met een
brief van Koelman aan de gemeente Sluis van 10 december 1676. Vervolgens beschrijft hij (in
de derde persoon!) zijn wedervaren in Rotterdam, tot hij ook daar verdreven wordt.
In 1678 publiceert Koelman Ettelycke Samenspraken, over den Toestant van de Nederlantsche Kerck (Amsterdam, 1678), om aan te geven waar het in de vaderlandse kerk aan schort.
Toch blijft hij ook hier niet in het negatieve steken, maar voegt er aan toe een Vertoog van de
Gronden, waar op een betere Staat der Kerke te wachten is.
Dat hem de toestand in Schotland ter harte gaat, toont hij in de publicatie van Een Brief
vertonende de zware vervolging van de vroome Belijders in Schotlandt (Amsterdam, 1678),
uitgegeven onder de naam Timotheus Philadelphus en met verwijzing naar de boodschap die
Nehemia van Hanani kreeg (Neh. 1:2-5). Hij voelt zich sterk betrokken bij het lijden dat daar
geleden wordt, en hoopt, dat men in Nederland lering zal trekken uit het lijden dat men in
Schotland verdraagt om Christus' Koningschap in Zijn Kerk gehandhaafd te zien. Bedekt kan
men hierin een toespeling vinden op de houding van de Nederlandse overheid ten aanzien van
het gezag in de kerk en de slapheid die hij medepredikanten verwijt.
Geen werk uit die tijd bevat denkelijk zo'n uitvoerig program voor de reformatie der kerk
dan wat hij uitgaf onder het pseudoniem Christophilus Eubulus, getiteld De Pointen van
Nodige Reformatie (Rotterdam, 1678). In 731 bladzijden behandelt Koelman achtereenvolgens de nodige verbeteringen voor de synoden, de classicale vergaderingen, de kerkeraden
en hun handelingen, der leraren leven en hun wandel, de regeer-ouderlingen en hun dienst, de
diakenen en hun bediening; de scholen, schoolmeesters en professoren, de studenten en
proponenten; het prediken en bestraffen der leraren, en de gebreken en zware fouten der
overheden daarbij; het horen van het Woord, zowel door leraren als door gemeente; het bidden
van de leraren en van de gemeente; het zingen in het publiek en thuis; de bediening van de
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H. Doop door de leraren in de gemeente; de bediening en het genieten van het H. Avondmaal;
de heiliging van des Heeren dag; vast- en biddagen en dankdagen; catechiseren en repeteren;
het bezoeken der leden; de onkunde bij belijders, bijgelovige formaliteit en geveinsdheid;
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profaniteiten en land- en kerk verwoestende en God tergende gruwelen en zonden; het beroepen
en bevestigen der leraren; het aannemen van lidmaten; het geven en ontvangen van attestaties;
het trouwen en bevestigen van een huwelijk en tot slot: de kerkelijke tucht. Daarna geeft
Koelman nog twaalf middelen om tot deze reformatie te komen.
In 1680 deed Koelman een tweede deel van de Ettelyke f Samen-spraken het licht zien,
onder de titel Den Droeven Toestant van de Nederlantsche Kerck (Amsterdam, 1680). Het
kwam wel uit op zijn naam, maar het is niet duidelijk wie de schrijver is.
Fel ageert Koelman nog eens tegen de toestand in het land, zowel in de kerk als bij de
overheid en onder het volk, in zijn als pamflet uitgegeven biddagpreek, getiteld De Vruchteloose Bid-dagen van Nederlandt, gehouden tot tergingh van den Godt van den Hemel, en
verhaestingh der verwoestende Oordelen en Plagen. Kortelijk open-geleght/ met Aenwijsingh
van het eenige Remedie (Amsterdam, 1682), uitgegeven onder het pseudoniem Jacobus
Chliarander. Wel is de ,,algemene dank-, vast- en bededag" uitgeschreven door de StatenGeneraal (zoals overigens toen te doen gebruikelijk) en betuigt Koelman hiermee zijn hartelijke instemming, maar hij betreurt het dat de Staten de oorzaken van Gods toorn in hun
, ,biddagbrief" niet noemen en men niet op bijzondere zonden is ingegaan. Dat doet hij dan
wel, en hij spaart daarbij de overheid niet. Haar laksheid in de strijd tegen de valse godsdienst,
haar streven naar macht in de kerk, waarbij hij vanzelf ook noemt het ,,suspenderen en
deporteren'' van haar dienaren, moeten het inzonderheid ontgelden. Verder spreekt hij over de
beroving van de kerk door de overheid door het seculariseren van de kapittelgoederen en
verwijt hij de overheid dat de hoofdschuldigen van de moord op De Witten niet gestraft zijn.
Kerk en overheid wordt het tegenstaan van de zending onder Jood en heiden verweten, 't Is al
om aardse schatten te doen, maar ,,de kostelijke Peerl des Evangeliums" wordt er niet
gebracht. Van de volkszonden bestrijdt hij hier de kermissen, toneel en dans, de ontbering van
Gods Naam door zweren, loten, dobbelen en kaarten en de sabbatsschending. Van de
misstanden in de kerk noemt hij de onbekwame ambtsdragers, onkundige lidmaten, de
ontheiliging van de sacramenten, te weinig huisbezoek, te weinig censuur en de verhindering
van reformatie. De ijver van sommige predikanten wordt gehinderd door luie predikanten,
onwillige classes en niet te vergeten de overheid. Tot slot geeft hij enkele aanwijzingen hoe
men toch de reformatie ter hand moet nemen, eindigend met het behartenswaardige:, ,Laet elk
particuliere Kerk in haer plaets sonder uytstel an sich en in sich beginnen en een exempel
geven...", wat hij ook zegt voor ieder individueel, namelijk ,,dat hij van hemselven begint,
ende bekeert zijnde, sijne broederen versterkt en tot Reformatie opwekt."
Dat Koelman met belangstelling volgde wat de kerk zelf deed om tot reformatie te komen en
hoezeer dit zijn instemming had, blijkt uit zijn uitgave van het Concept van Nader Reformatie
in de Leer, Ordre en Zeden door Gedeputeerden en Classis van Zuyd-Beverland... Uitgegeven
tot opwekking der Leeraars van Nederlandt om de nodige Reformatie te bevorderen (Utrecht
1682). Behalve een drietal concepten tot,,Nader Reformatie" (hier wordt de later ingeburgerde naam voor de beweging uitdrukkelijk in eigen tijd gebruikt!) staat erin ,,een extract uyt de
notulen van de Ed. Heeren Gecommitt. Raaden vande Ed. Moge. Heeren Staaten van
Zeelandt."
In zijn uitvoerige voorrede (52 bladzijden quarto) in HetDispuyt, ende historie, mitsgaders
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depraktijke van den Sabbath (Amsterdam, 1685) richt hij zich tot de ,,Gereformeerde Kerken
van 't Vereenigde Nederlandt". Daarin geeft hij een zeer informatief overzicht van zijn
activiteiten tot dusverre, vooral in zijn geschriften, om tot reformatie der kerk te komen.
In zijn niet aflatende ijver geeft hij in 1685 twee preken uit over Ezra 7:23, onder de titel
Neerlandst Pligt en Voorbeeldt der Reformatie der Kerke (Amsterdam, 1685). In de toepassing
van de eerste preek wijst hij aan, waarin de kerk van zijn dagen in de dienst van God zo
verdorven is, om vervolgens aan te tonen, dat men het werk der reformatie niet aanvaardt en
niet wil aanvaarden. Aan de orde komen de vleselijkheid bij de godsdienstige plichten, de
geesteloosheid in de prediking en bij het (formulier-)bidden, oneerbiedig psalmgezang, sleur
bij de bediening van de sacramenten, ontheiliging van de sabbat, het nalaten van de catechese,
slordigheid in het bezoeken van de huisgezinnen en het bezoeken van slechte gezelschappen,
terwijl men de goede samensprekingen over Gods Woord mijdt. In de tweede preek vervolgt
hij zijn toepassing en toont hij aan, wie geroepen zijn de reformatie ter hand te nemen, waarom
zij dit moeten doen, welke middelen zij ertoe moeten gebruiken en op welke wijze de
reformatie Gode weibehaaglijk zal worden betracht.
In 1692 verschijnt nogmaals een uitvoerige preek om te waarschuwen voor Gods oordelen
als de reformatie der kerk niet met ernst ter hand genomen wordt, over Jes. 9:12-16, onder de
titel Neerlants Ondergang, Gedreigt en Naby (Utrecht, 1692). Het is een uitgewerkte boetepreek voor de te houden vast- en bededag, waarin hij handelt over de oordelen Gods en de
verderfelijke plagen die komen zullen over een volk, dat, niettegenstaande veel voorgaande
oordelen en zware plagen over hun zonden, toch in dezelfde zonden doorgaat en zich niet
bekeert. Met veel voorbeelden toont hij aan hoe God gestraft heeft en hoe verdorven de kerk in
zijn dagen nog is om ten slotte op te wekken tot een hartelijke bekering, waarvoor hij duidelijke
aanwijzingen geeft.
Koelman heeft zich altijd beijverd voor een goede kerkeraad. Hij heeft zijn gedachten over het
functioneren van ouderlingen en diakenen uitvoerig beschreven in zijn werk Ampt en Pligten
van Ouderlingen en Diakenen (Rotterdam, 1694). In dit werk is ordelijk beschreven wat hij
van de ambtsdragers in de gemeente verwacht, zaken, die in vorige geschriften terloops toch
ook al voortdurend aan de orde kwamen.
(7) Over de sabbatsheiliging
De sabbatsheiliging had Koelmans belangstelling al in zijn studentenleven, getuige de twee
hierboven al genoemde werkjes van Hoornbeek en Amesius die hij toen uit het Latijn vertaalde.
Later heeft hij er zelf uitvoerig studie van gemaakt. Hij schrijft daarover in zijn Toe-eygening
aan de Eerwaerde Zeeusche Classis van Walcheren, voorin Het vergift van de Cartesiaansche
Philosophie (1692): ,,Ondertusschen heb ik in Hollandt zijnde, my verkloekt, om het hoogwichtige stuk van den Sabbath en 's Heeren Dag ('t welk beyde by Cartesiaansche Theologanten, en by Cocceji Navolgers tot veel ontstichting der Kerke, en tot onteering van de groote
Wet-gever, gansch qualijk wordt behandelt en gedreven) zodaniger wijze te verhandelen, dat
ik aan Neerlandt, een volkomen licht en behulp daar in mocht toe dienen, mits klaarlijk uit
meest alle de Autheuren, die over dat stuk geschreven hebben, voor of tegen, dat gene
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openleggende, en by een brengende, 't welk tot bescherming van 't waare en Oude gevoelen
van het Christendom, en tegen de nieuw opgekomen opinie in dezen kan en moet gezegt
worden, als mede aanwijzende, hoe alle de tegen-redenen, welke voornamelijk de Bisschoplijken in Engelandt, en de Cartesianen en Coccejaanen in Nederlandt, tegen de godlijke
verbintenis van 't vierde gebodt hebbe ingebracht, te beantwoorden, met by voeging van een
Historie van den Sabbath, en de praktijke deszelfs; zo dat ik achte, dat over dat stuk niets meer
te disputeeren valt, want het is weder-zijds al gezeydt en beknopt saamen-gestelt, wat'er te
zeggen valt."
Inderdaad heeft Koelman in drie werken ontzaglijk veel informatie bijeen gebracht. Het
eerste kwam in 1682 uit onder de titel Methode en bestieringen, om klaar te overtuigen, de
geene, die des Sabbaths, en 's Heeren Dags Godlijke Verbintenis nu bestrijden (Amsterdam,
1682). Korte tijd later verscheen De praktijk des Sabbaths (Amsterdam, 1682) en het jaar
daarop het grootste werk (ruim zevenhonderd pagina's quarto): Een volkomen Dispuyt aangaande den sabbath en 's Heeren dag (Amsterdam, 1683).
In 1685 gaf hij deze drie werken gebundeld uit, onder de titel Het Dispuit, Ende Historie,
mitsgaders de Praktijke van den Sabbath (Utrecht, 1685), voorzien met een uitvoerige nieuwe
voorrede over zijn levenswerk, als Aanspraak aan de Gereformeerde kerken van 't Vereenigde
nederlandt, gedateerd 13 october, 1685.
Mocht hij vinden zoveel over de sabbat geschreven te hebben, dat het laatste woord er als het
ware over gezegd was, toch greep hij opnieuw naar de pen om over dit onderwerp te schrijven.
In 1686 publiceerde hij hierover nog tweemaal, namelijk in zijn Aanmerkingen tot ontleding en
wederlegging van 'tboek van Dr. Johannes Swartte over den Sabbath (Amsterdam, 1686) en in
een Wederlegging van 'tboek van D. Iohannes Vlak van de Sabbath (Amsterdam, 1686). Dit
laatste liet hij (of deed de binder of verkoper het?) bijbinden bij de grote uitgave van de drie
samengevoegde werken. Daar Swartte Koelman fel aanviel in De Geest en inborst van Jacobus
Koelman levendig ontdekt (Franeker, 1689), geeft Koelman in Een bericht aan den Leeser
noopende D. Joh. Zwarts twede Laster-Schrift, opgenomen achterin De Sleutel tot Opening
van de Openbaaring Johannis, aan, waarom hij niet genegen is ,,iets op sulken lasterschrift te
antwoorden, my verzeekerende, dat zulken vileynen schryven, van een mensch, die in 't
minste zyn passien niet meester is, myn eer by verstandigen niet zal krenken."
(8) Tegen de Labadisten
Dat de beschuldiging van labadisme Koelman niet aangewreven mag worden, blijkt niet alleen
uit zijn leven, maar ook uit zijn werken. Weliswaar heeft hij, met andere vertegenwoordigers
van de Nadere Reformatie, Jean de Labadie met blijdschap begroet, maar evenals bij anderen is
ook bij Koelman die vreugde bekoeld, toen bleek wat voor een kerkopvatting De Labadie
ontwikkelde en welke praktijken hij ging beoefenen. Noch van zijn breken met de kerk, noch
van zijn samenkomsten met alleen ,,heiligen'', moest Koelman iets hebben. Uitvoerig heeft hij
in twee werken leer en leven der Labadisten aan de kaak gesteld en bestreden. Het eerste deel
(dat ruim zevenhonderdvijftig bladzijden bevat!) verscheen onder de uitvoerige titel Historisch
Verhael nopende der Labadisten Scheuringh, en veelerley Dwalingen, met de Wederleggingh
derselver. Opgestelt in een Brief/ tot vaststellingh der Vromen/ die daer on-trent wanckelen.
86

Alsmede tot waerschouwingh tegen de Af-scheydingh van de Nederlandschel en Afwijckingh
tot de Labadistische Kerck (Amsterdam, 1683). Het is verrijkt met twee brieven van Wilhelmus a Brakel over dezelfde materie: tegen de afwijking van de kerk tot de Labadisten. Na in
een voorrede de vier grondstellingen van de Labadisten aangewezen te hebben (geen avondmaal met onheiligen; een zichtbare kerk van enkel wedergeborenen; afscheiding waar de tucht
niet geoefend wordt; verwerping van de Nederlandse kerk) noemt hij twaalf van hun ernstigste
dwalingen. Het eigenlijke werk bestaat uit een uitvoerige en informatieve beschrijving van de
historie van de Labadisten, met veel interessante details. Daarna gaat hij uitvoerig op hun
dwalingen in. Vervolgens tekent hij aan tot welke twaalf hoofdzonden ze vervallen zijn.
Daarna volgt een gedeelte met,,Redenen tegen Afscheiding". Uitvoerig gaat hij ook in op de
tegenwerpingen die daar tegenin gebracht worden. Een meditatie van Juffr. Anna de Veer over
Hooglied 1:7 en een uitvoerige brief van Brakel ronden dit werkje van 638 bladzijden af.
Een tweede deel over deze materie zag eenjaar later het licht onder de titel Der Labadisten
Dwalingen grondig ontdekt/ en wederlegt. Met aanmerkingen over haar voornaamste Boeken,
aan de weer-zijd' van dit blad genoemt. Zijnde een tweede deel en Beschrijving van 't
Historisch verhaal van haar scheuring/ en dwalingen (Amsterdam, 1684). Koelman vond het
blijkbaar nodig op deze materie nog dieper in te gaan dan in zijn eerste deel en onderwerpt nu de
publikaties van de Labadisten aan een grondig onderzoek. Dit boek telt ruim achthonderd
bladzijden en geeft er blijk van dat Koelman zich goed bezonnen heeft op de fundamentele
dwalingen van De Labadie en op geen enkel punt is bezweken voor de verleiding die hier toch
voor hem moet hebben gelegen.
(9) Tegen de Coccejanen
Hoewel al wat Koelman schreef over de sabbat, moest dienen om de opvattingen der Coccejanen aan te vechten en te weerleggen, en hij bij zijn strijd tegen het Cartesianisme de Coccejanen
herhaaldelijk betrekt, heeft hij ook nog apart hun wijze van schriftverklaring aan de kaak willen
stellen. Dit doet hij in zijn uitvoerige voorrede (104 blz.) voorin zijn vertaling van De Sleutel of
Verklaaring van 't Hoogliedt Salomons (Utrecht, 1681) van Jacobus Durham. Koelman geeft,
in verband met de stof die Durham verklaarde, Twee Staaltjens van Coccejaansche Verklaaringen der H. Schrifture. Hij laakt het dat de Coccejanen het Hooglied willen lezen als een
voorzegging van de staat van de kerk van het Nieuwe Testament en zegt van hen: ,,Maar, wat
wonder, dat menschen, die in de diepe Gemeinschap met den Here Jezus onbeproeft en
ongeoeffent zyn, zulke dingen verzinnen, en vercieren, en die vonden van haar eigen harssenen als den authentyke Schriftuurlijke zin aandringen?"
(10) Tegen het Cartesianisme
Tijdens zijn theologische studie aan de universiteit te Utrecht toonde Koelman een meer dan
normale belangstelling voor de filosofie. Was de studie ervan voor ieder verplicht, met name
voor de methode van wetenschapsbeoefening, Koelman bekwaamde zich zozeer in de kennis
van deze , ,ancilla theologiae", dat hij op 25 mei 1655 de titel, ,philosophiae doctor'' verkreeg.
Korte tijd gebruikte hij deze titel, door achter de initialen van zijn naam op de titelpagina's van
de werken die hij in deze tijd vertaalde , ,P.D." te plaatsen. Toch betuigt hij al spoedig zijn spijt
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over zijn filosofische uitstap. In een woord van toeëigening, voorin zijn vertaling van een werk
van Chr. Love, dat het licht zag onder de titel Den strijdt tusschen Vleesch en Geest (Utrecht,
1656), zegt hij:, ,Het zijn oock tegenwoordighlik die daagen, waar in de menschen grooten lust
hebben, om veele twist-vragen eikanderen voor te stellen, en daar van met groote hevigheidt en
geroep te handelen: Doch als men het wel beschouwt, zo bevint men, dat het jaa gaat na het
woort des Apostels, datze in meerder godloosheyt toe-nemen. Ik hebben mede my zelven vry
wat te verre in gelaaten in die ydele en dwaaze vragen, maar gelijk ik daar na bemerkt hebbe, en
nu gedwongen werde tot mijner schande te bekennen, tot nadeel en af-neminge van de
Godtzaligheidt, en tot toe-neminge en aanwas in godtloosheidt. Och of andere uit mijn
exempel leerden voorzichtiger te wezen!" Vervolgens dankt hij God, dat hij een betere
wijsheid mocht leren kennen, namelijk die God voor Zijn kinderen bereid heeft. In een
uitvoerige aanspraak richt hij zich vervolgens tot ,,de Nazireers des Heeren, die zich tot de H.
dienst bereiden", dus zijn medestudenten, om hen te wijzen op het allerbelangrijkste tijdens
hun studie: op te wassen in godsvrucht en heiligheid en bekwaam gemaakt te worden straks
leiding te kunnen geven aan het geestelijk leven. Daartoe heeft hij dit werkje ook vertaald. Zo
distantieerde Koelman zich van zijn filosofische opleiding.
Toch heeft Koelman later nog voordeel getrokken uit zijn filosofische scholing. Als hij in
1669 in het Latijn tegen Wolzogen publiceert, staat op de titelpagina ,,Authore Jacobo
Koelman, Philosophiae Doctore''. Ook in zijn werken tegen Balthasar Bekker en het Cartesianisme gebruikt hij deze titel, waarschijnlijk om aan te geven dat hij in staat geacht moest
worden over deze zaken te oordelen.
Al in 1669 publiceerde Koelman tegen het Cartesianisme, zoals hij dit bespeurde in het
geruchtmakende werk De Scripturarum interprete (1668) van de Waalse predikant, en
sinds 1664 Utrechts hoogleraar, Ludovicus Wolzogen. De titel van Koelmans in het Latijn geschreven werk was Examen Libelli Ludovici Wolzogen De Scripturarum Interprete
(Middelburg, 1669). Hij komt op de inhoud van dit werk nog uitvoerig terug in het eerste deel
van de drie werken die hij schreef in zijn strijd tegen de Amsterdamse predikant Balthasar
Bekker.
Laatstgenoemde is een fel tegenstander van Koelman gebleken, al op de synode van
Leeuwarden, maar vooral toen beide in Amsterdam woonachtig waren. Daar heeft Bekker
Koelman vele malen aangeklaagd en ook vanaf de kansel tegen hem geageerd. Hoe Koelman
zich aanvankelijk tegenover hem opstelde, kan men lezen in het pamflet Eenige Originele
Brieven geschreven aan Do. Balthasar Bekker, dat op naam staat van ,,Do. Jacobus Koelman
en andere bekende en onbekende persoonen" (Amsterdam, 1692). Toen in 1691 het geruchtmakende werk De betoverde Weereld, door Bekker geschreven, verscheen (Amsterdam,
1691), zette Koelman zich om op de hem eigen, grondige wijze Bekkers opvattingen te
ontdekken in hun filosofische achtergrond, ze te bestrijden vanuit Gods Woord en vervolgens
uitvoerig te beschrijven hoe volgens hem over de duivel en de geesten gedacht moet worden. Hij
behandelde dit achtereenvolgens in drie boeken. Het eerste draagt de titel Het Vergift van de
Cartesiaansche Philosophie grondig ontdekt. En meest Historischer Wijze, uit de Schriften van des
Cartes zelfs, en van andere Schrijvers, zo voor als tegen hem, getrouwelijk aangeweezen. Op88

gestelt, Tot een grondt van de Wederlegging van Bekkers Betooverde Wereldt (Amsterdam, 1692).
In hetzelfde jaar verscheen zijn Wederlegging van B. Bekkers Betoverde Wereldt (Amsterdam, 1692). Bijgevoegd is een spookverhaal uit Engeland, getiteld Den duyvel van
Tedworth, door Koelman vertaald en vergezeld van een brief van de filosoof Henricus Morus.
Wel blijkt hier dat Koelman in zijn strijd tegen moderne opvattingen zich niet los kon maken
van toch ook onbijbelse, middeleeuwse voorstellingen over spokerij. Dat blijkt ook uit zijn
derde deel over deze materie, dat eerst na zijn dood uitkwam en de titel draagt Schriftmatige
Leere der Geesten, Goede als insonderheid der Quade, als mede van Bezetenheid\ Spokerye en
Toverye, zynde een volle wederlegginge van 't geene Balthazar Bekker, gewesen Predikant tot
Amsterdam in sijne Vier Boeken en vordere Geschriftjens dies aangaande heeft uitgegeven
(Utrecht, 1695). Een ander, erg onbekend gebleven, geschrift over soortgelijke materie
verscheen van Koelmans hand in 1694 (op de titelpagina staat abusievelijk 1684!), genaamd
Het Vervolg van het Vergift van de Cartesiaansche Philosophie, in veelvuldige Dwalingen en
Ketteryen van een Cartesiaan, Willem Deurhof (Utrecht, 1684/1694). Na Deurhofs reactie
hierop, zijn Verdediginge tegens Jacobus Koelmans Vervolg van het Vergift van de Cartesiaansche Philosophie (Amsterdam, 1694), verscheen tenslotte Koelmans Toemaat op 't
Vervolg van 't Vergift der Karteziaansche Philosophie (Utrecht, 1694), waarin weer aanmerkingen staan op Deurhofs zelfverdediging.
(11) Over zijn toekomstverwachting
In 1672, toen de toestand van ons land tegenover vier aanvallende vijanden hachelijk was,
verschijnt er een Korte Opgaaf der voornaamste redenen waarom wij de verbetering van
Christus kerk verwachten mogen. Het geschriftje wordt rondgezonden in Holland en Zeeland
en is in 1678 door Koelman uitgegeven als onderdeel van de Ettelycke Samenspraken, over den
Toestant van de Nederlantsche Kerck (Amsterdam, 1678).
In 1689 geeft Koelman een nog veel duidelijker inzicht in zijn toekomstverwachting, door
zijn uitgave van De Sleutel tot Opening van de Openbaaring Johannis (Amsterdam, 1689),
waarbij hij er geen geheim van maakt, dat hij zich sterk heeft laten beïnvloeden door de
opvattingen van de puriteinen hierover. Hij meent, dat er een goede toekomst voor de Kerk te
wachten is, ja, dat deze eigenlijk al begonnen is. Hij plaatst het duizendjarig rijk daarbij niet in
de toekomst, noch in het verleden, maar in het heden en in de nabije toekomst. Hij grenst zijn
opvattingen af van die van de chiliasten, die, in strijd met het belijden der Kerk, een
andersoortige bedeling van Gods Genade verbond verwachten. Koelman gelooft vast in de
toekomstige bekering van het Joodse volk. De wijze waarop alles zal plaatsvinden, beschrijft
hij in een sterk historiserende verklaring van het Bijbelboek Openbaringen. Rome moet eerst
ten ondergaan, daarna het Turkse rijk, opdat de beletselen voor de bekering van het Joodse volk
worden weggenomen.
3. Betekenis
Bij de vraag hoe Koelmans tijdgenoten over hem geoordeeld hebben, mag duidelijk zijn dat de
verschillen hierin alles te maken hebben met hun oordeel over de reformatie die Koelman voor
het volksleven in het algemeen, voor de kerk in het bijzonder en voor ieders leven in het
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allerbijzonderst zocht. Felle tegenstanders zoals Ericus Walten en Joh. Swartte hebben niet
geaarzeld hem te krenken en verdacht te maken in alles.
Zelf zegt hij, dat hij,,onder de smaadt en geessel van veelle laster-tongen is gebracht die zijn
naam als quaadt verwerpen, my uitkrijtende voor een eenzinnig Hooft, een Labadist, een
Dwaal-geest, een Scheur-maker, een Verachter van de Ordres der Kerke, een ongehoorzame
aan mijne Hooge Overigheden." Maar in een brief aan de predikanten in Nederland (in Res
Judicata) zegt hij: ,,Gylieden weetet, dat ik niet alleen rechtzinnig in de Leere ben, en een
vyandt van scheuring, en afscheiding van de Kerk (gelijk uit myn praktijk en schryven,
byzonder tegen de Labadisten gebleken is) maar ook een onderdrukt Leeraar ben.
Zijn geestverwanten in het streven naar reformatie in de kerk heeft hij altijd hooggehouden,
ook als ze zijn specifieke opvattingen over feestdagen en formuliergebruik niet deelden. Zo
prijst hij herhaaldelijk werken van Ridderus aan, terwijl hij toch met hem in een pennestrijd
verkeerd heeft over de viering van de christelijke feestdagen. Van Voetius' persoonlijke
houding tegenover Koelman na diens verbanning is ons weinig bekend. Daaruit kan geconcludeerd worden dat deze zich distantieerde van Koelmans felheid en in ieder geval van zijn
onbuigzaamheid inzake zijn visie op het preken op feestdagen en het niet gebruiken van
formulieren. Toch heeft Koelman zijn oude leermeester altijd hoog gehouden en kon hij
genoegzame stof vinden in diens werken om zijn eigen standpunt te verdedigen, wat hij dan
ook niet heeft nagelaten.
Wilhelmus a Brakel heeft het uitdrukkelijk voor Koelman opgenomen, toen diens zaak in
1682 diende op de Friese synode te Leeuwarden. Nadat Koelman zelf het woord voerde, heeft
Brakel zijn geval bepleit door te stellen, dat Koelman nooit was gecensureerd of afgezet van de
predikdienst (!) en dat de politieke overheden de macht misten om dit te doen. De aanwezige
commissarissen-politiek kwamen hiertegen in het geweer, maar Brakel, die de voorzittershamer hanteerde, liet zich door hen het zwijgen niet opleggen. Men heeft hem daarvoor later
gedagvaard voor de Gedeputeerde Staten, die hem vier weken hebben geschorst, een straf, die
hij - in navolging van Koelman - niet erkende! Brakel heeft zijn opvatting over wat men
Koelman heeft aangedaan en zijn reactie daarop ook op schrift gesteld, en wel in zijn
Waarachtig Verhaal vande rekenschap, gegeven van Ds. W. a Brakel, wegens zijn E.
verdediging van yt recht der Kerke... Hoe zijn E. de usurperende macht der Hooge Overigheidt in het sy spendeeren, en deporteren van een predikant om kerkelijke zaaken... heeft
toegestaan (Utrecht, 1682).
Maar niemand heeft zich de zaak van Koelman zozeer aangetrokken als zijn vriend uit
Utrecht, Jodocus van Lodensteyn. Deze oud-predikant van Sluis schreef op 1 augustus 1675,
dus kort na de verbanning van Koelman, een ook gepubliceerde Brief aan zijne Godzalige
vrienden te Sluis bij gelegenheid der afzetting van Ds. Koelman (Amsterdam, 1675) om hen te
troosten. En als hem later advies gevraagd wordt inzake het beroepen van een predikant in de
plaats van Koelman, schrijft hij op 23 januari 1676 onder meer: ,,D. Koelman blijft ordinair
herder van de gemeynte tot Sluys; en dat point dunkt my, is van sulken gewichte dat de kerk
daer voor alleen alles moet lijden: want dat opgevend erkent zij het recht uit, de overheden
macht zouden hebben een herder af te zetten''.
Lodensteyn heeft tot tweemaal toe zelfs een meer uitvoerig geschrift gesteld over de zaak
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van Koelman. In 1675 publiceerde hij onder de naam Christianus Alethinus een geschrift,
getiteld f Samen-sprake, nopende de sake der Formulieren van Gebeden en Onderrichtingen,
Ende de Poginge van D. Jacobus Coelman, Predikant tot Sluys in Vlaenderen, daer ontrent.
Na Lodensteyns overlijden is nog als pamflet uitgegeven Twe Samenspraaken, over 't Geval
van D. Koelman, en de Handelingen der Leeraaren, en Overheden omtrent Hem (Amsterdam,
1679). Ten aanzien van het formuliergebruik verdedigt Lodensteyn de opvatting dat de
formulieren nooit zijn gegeven om een predikant woordelijk te binden. Met dat doel heeft de
Christus ook het ,,Onze Vader" niet gegeven. De predikant mag de formulieren gebruiken
,,als den Schoenmaker synen leest gebruijkt/ niet om die als een schoen aen 't Volck te
verkopen/ maer om schoenen daer nae te maken".
Overzien wij na enkele eeuwen de plaats die Koelman in zijn tijd innam en de indrukwekkende
hoeveelheid geschriften die hij het licht deed zien, dan blijkt overduidelijk, dat hij een
belangrijke plaats innam in de beweging van de Nadere Reformatie. Alle kenmerken die
gewoonlijk genoemd worden, vinden we bij hem terug en wel in die mate, dat hij in
verschillende opzichten verder ging dan anderen, waarvan hij de gevolgen dan ook aan den
lijve moest ondervinden.
In zijn kritiek op de misstanden onder het volk spaarde hij niemand. Zonder aanzien des
persoons - zo moesten overheidsdienaren in Sluis ervaren - gebruikte hij de tucht ook tegen
volkszonden. Hij wees ze niet alleen aan in zijn preken en geschriften, maar liet geen poging na
om ze ook in de praktijk te bestrijden. Hij begeerde dat anderen eenzelfde ijver aan de dag
zouden leggen, en trachtte kerkelijke vergaderingen aan te zetten tot een meer georganiseerde
aanpak in de strijd tegen de misstanden op alle terreinen. Vandaar ook zijn uitgaven van
concepten tot ,,nader reformatie". Dat hij hierbij voluit in de lijn van het gereformeerde
belijden bleef staan, blijkt uit al zijn werken. Graag verwees hij naar wat anderen geschreven
hadden. Hij kon dan ook nooit steekhoudend van onrechtzinnigheid beschuldigd worden. Ook
wilde hij binnen de kerk blijven staan, ongeacht alle pogingen van de overheid om hem van zijn
plaats te verdrijven. Vooral in zijn werken tegen het Labadisme heeft hij blijk gegeven van zijn
kerkelijke opstelling.
Wie Koelmans werken leest en dan met name die werken die spreken over de nodige
reformatie, komt onder de indruk van de profetische bezieling waarmee hij zich van zijn
goddelijke roeping zoekt te kwijten. Hij wordt het niet moe te strijden tegen de laksheid en
schijngodsdienst en roept op tot boete en bekering. Nergens is te bemerken dat hij bevreesd is
zichzelf te benadelen door zijn opstelling. Integendeel, hij cijfert zichzelf weg terwille van de
boodschap, die hij blijft uitdragen tot zijn dood.
Zoals bij alle voorstanders van nadere reformatie krijgt bij Koelman de noodzaak van een
heilige levenswandel de volle nadruk. Daaruit moet immers blijken of het geloof oprecht is!
Koelman geeft er daarbij blijk van het hele leven op het oog te hebben, met alle terreinen
waarop de mensen zich maar bewegen. Men zie slechts zijn actieprogram in zijn Pointen van
nodige Reformatie.
Hoewel Koelman in veel van zijn werken de volle nadruk laat vallen op de noodzaak van de
heiliging van het leven, brengt hij deze oproep nooit als een aanzetten tot werkheiligheid. Ook
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als hij in zijn preken of praktikale voorredes de mensen aanspoort tot plichtsbetrachting in het
geestelijke leven - en dit deed hij dikwijls! - dan wijst hij daarbij altijd op de bron van alle
geestelijke leven: men moet door het geloof gebruik leren maken van Christus' verdiensten. De
plichtsbetrachting moet voortkomen uit een waar geloof, maar dit wordt middellijk gewerkt en
versterkt. En de plichten die voorgehouden worden, hebben op die middelen betrekking.
Hebben sommigen gemeend, dat Koelman een ontwikkeling heeft doorgemaakt van een
wettische opstelling naar een meer evangelische, de eerste vertalingen die er van zijn hand
verschenen, met de pastorale inleidingen aan zijn aanstaande vrouw en aan zijn zuster,
bewijzen de onwaarheid van deze bewering.
Veel van de tegenstand die Koelman bij zijn streven naar reformatie heeft ondervonden,
kwam van de zijde van medepredikanten, dikwijls op ambtelijke vergaderingen. Men zou zich
kunnen afvragen of dit niet ingegeven is door de zware kritiek die Koelman dikwijls had op de
wijze waarop veel predikanten zich van hun plichten kweten. Niet voor niets heeft hij
herhaaldelijk de studenten in de theologie aangesproken over de noodzaak van een persoonlijk
doorleefd geloof. Een beschouwelijke kennis, zo wist hij uit eigen ervaring, maakt opgeblazen. Alleen de zaligmakende kennis van God en van zichzelf vernedert en maakt dienstbaar
en vruchtbaar. Dit heeft hij ook vooropgesteld bij alle werk dat hij ook later deed, na zijn
verbanning. Niet voor niets hadden vooral de praktikale werken van Engelse en Schotse
puriteinen zijn belangstelling. Daarin ontmoette hij de persoonlijke geloofsbeleving, die hij
onmisbaar achtte voor iedereen. Bijzondere aandacht had Koelman ook voor de nodige opwas
in het geloof. Hij wist dat de heiligmaking daarmee gelijke tred houdt en schreef daarom
ook herhaaldelijk over de wijze waarop men verzekering kon verkrijgen van zijn staat voor
God.
Op grond van deze gegevens kunnen we concluderen dat Koelman één van de voornaamste
en duidelijkste vertegenwoordigers is van de beweging van de Nadere Reformatie. Hij was een
, frontsoldaat'', schrok niet terug voor de strijd, maar zocht deze zelfs, en wist van geen wijken
als het om de macht van Christus over Zijn Kerk ging. Zowel uit zijn leven als uit zijn vele
publicaties is gebleken dat hij nooit de gereformeerde belijdenis verlaten heeft. Hij was wars
van sektarische neigingen, hoe graag sommigen hem daar ook van wilden beschuldigen. De
moeilijkheden die hij heeft gehad, kwamen voort uit een verdediging van de beginselen die de
beweging van de Nadere Reformatie in het algemeen ook voorstond. Waar anderen zich wel
eens soepeler opstelden, wist hij van geen wijken. Konden anderen zich soms neerleggen bij
wat ,,haalbaar" was, Koelman bleef onverzettelijk staan bij het ideaal. Dit heeft zich gewroken bij zijn opvattingen betreffende de feestdagen en het formulier-gebruik. Hoewel hij
hierin niets anders voorstond dan wat de puriteinen in Engeland in hun strijd tegen de
Anglicaanse Kerk niet minder fel verdedigd hadden, gelukte het Koelman niet deze strijd naar
Nederland te verplaatsen. Zijn medestrijders voor nadere reformatie konden hier niet verder
komen dan een dulden van zijn opvattingen. Toch kwam hij hierdoor niet buiten de beweging
te staan, zoals in zijn laatste levensjaren in Utrecht overduidelijk gebleken is. De bijzondere
positie die hij hierdoor kreeg, heeft hem niet meer monddood kunnen maken dan de verbanning
van de apostel Johannes naar Patmos deze heeft gedaan. Na zijn verbanning heeft hij zijn tijd en
talenten niet alleen gebruikt om door zijn geschriften zijn gemeente in Sluis te stichten, maar
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ook om vele duizenden lezers met zijn vertalingen en de daarbij gevoegde uitvoerige inleidingen te beïnvloeden.
Hoe diep deze beïnvloeding ging en over hoe lange tijd ze zich uitstrekte is moeilijk aan te
geven. Ze zal echter vooral liggen op het terrein van het persoonlijke geestelijke leven, en wat
daarin gebeurd is, wordt in de eeuwigheid geopenbaard. Zeker is, dat verschillende van de
door Koelman uitgegeven werken vele malen herdrukt zijn en gelezen worden tot in onze tijd
toe.
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Jan Willemsz. Eswijler (ca.1633-ca.1719)
F.A. van Lieburg

1. Levensloop
Over de afkomst, opvoeding en opleiding van Eswijler is weinig bekend. We weten dat hij
omstreeks 1633 in Duitsland is geboren en minstens een deel van zijn jeugd heeft doorgebracht
in de stad Wesel, waar diverse familieleden woonden en lid waren van de plaatselijke
gereformeerde kerk. Als jongeman vestigde hij zich in Enkhuizen, waarna hij eind 1662
voorgoed in Hoorn ging wonen. Meerdere bloedverwanten zijn hem vanuit het Rijnland naar
West-Friesland gevolgd. Welk beroep Eswijler aanvankelijk in Holland uitoefende is niet
bekend, maar per 1 mei 1668 werd hij benoemd tot binnenvader van het Burgerweeshuis in
Hoorn. Kort daarna trouwde hij met Jannetje Jansdr. van Amersfoort uit de Noord-Beemster,
die hem zeven kinderen schonk. Slechts drie van hen (Willem, Maarten en Arckje) bereikten
de volwassen leeftijd. Als weduwnaar hertrouwde Eswijler in 1683 met Antje Alberts.
De weeshuismeester had de dagelijkse leiding over het personeel en over een aantal
weeskinderen dat in de loop der jaren terugliep van ongeveer 180 tot 80. Zelf was hij
verantwoording verschuldigd aan de speciaal door het stadsbestuur aangestelde regenten en
regentessen. Gedurende de eerste tijd van zijn ambtsuitoefening schijnt de toestand in het
weeshuis zorgwekkend te zijn geweest. Geruchtmakend was in 1674 een passie of beroering
die zich vooral onder de baldadige jongeren zou hebben voorgedaan, met verschijnselen als het
neervallen op de grond, het schudden en beven van buik en lichaam en het maken van
geschreeuw. Een nieuwe, verscherpte overheidsordonnantie moest in 1675 de orde in het
weeshuis herstellen. Als binnenvader behoorde Eswijler tot de sociale groep van lagere
ambtenaren en kleine ondernemers, de laag waartoe bijvoorbeeld ook de schoolmeester
behoorde. Hij onderhield overigens nauwe contacten met de stadspredikanten, met wie hij bij
toerbeurt ook catechisaties verzorgde voor de weeskinderen. Verder bezocht zijn zoon Wilhelmus (1672-1747) in Hoorn de Latijnse school en studeerde vervolgens theologie in Utrecht,
waarna hij in 1697 predikant werd in het Noordhollandse dorpje Harenkarspel.
Jan Eswijler stond bekend als een vroom man. Zijn bekering maakte hij door tussen 1655 en
1662, in de periode dat hij nog in Enkhuizen woonde en Guilielmus Saldenus (1627-1694) daar
gereformeerd predikant was. Hem noemde hij later altijd zijn geestelijke vader, die hem,
, ,door het Woort des evangeliums geteelt had, en welke heer Saldenus oock nogh geduurigh de
hant aan hem hield, als aan sijn geestelijk kint". In Hoorn was Eswijler in gezelschappen van
gereformeerde vromen door zijn begaafdheid in het spreken een vooraanstaand gast en
gastheer en fungeerde hij als een vraagbaak in geestelijke zaken. Hij onderhield intieme
contacten met de plaatselijke predikanten Florentius Costerus (ca. 1640-1703) en Martinus van
Harlingen (1643-1721, zwager van de eerdergenoemde Saldenus). Maar ook met bekende
kerkelijke figuren elders in den lande heeft hij meermalen over geloofszaken gesproken of
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gecorrespondeerd. Tot hen behoorden de predikanten Jodocus van Lodenstein (1620-1677),
die hij in Utrecht heeft ontmoet, Wilhelmus a Brakel (1635-1711), Johannes Muntendam
(ca. 1660-1698), Johannes van der Kemp (1664-1718), Herman Witsius (1636-1708) en in het
bijzonder ook Jacobus Koelman (1631-1695). Laatstgenoemde ijveraar voor de ,,nadere
reformatie'' kwam na zijn verbanning uit Sluis in 1675 tot ergernis van de kerkeraad regelmatig in Hoorn om in conventikels het Woord te voeren, onder meer ten huize van Maarten
Pietersz. Es wijier, een familielid van de weeshuismeester.
Tot op hoge leeftijd is Eswijler in zijn functie actief gebleven. In 1709 nam hij na 41 jaar
trouwe dienst afscheid als binnenvader van het Burgerweeshuis in Hoorn. Hij trok daarna in bij
zijn zoon en diens gezin in de pastorie van Harenkarspel, waar hij ook temidden van de
gemeenteleden een goede levensavond genoot. Hij is er 86 jaar oud, waarschijnlijk in 1719,
gestorven.
2. Geschriften
Eswijler las en schreef graag en veel. Zijn lectuur en boekenbezit bestonden voornamelijk uit
,,praktikale" werken, waaronder de vertalingen van angelsaksische auteurs een bijzondere
plaats innamen. Zijn schrijfactiviteiten hielden geen enkel verband met een pretentie om zelf te
publiceren. Hij had slechts de gewoonte om de losse uurtjes tussen zijn beroepsbezigheden
door aantekeningen te maken van zijn godsdienstige overpeinzingen. Op deze wijze ontstonden in de loop der tijd vele manuscripten die Eswijler voor zichzelf bewaarde om als een
soort geestelijk testament aan zijn kinderen na te laten. Een ,,stichtelijk geschrift", alsmede
een brief aan zijn Zeeuwse vriend P. van Poel aan wie hij genoemde pennevrucht in 1696 ter
kennisneming toezond, zijn in de achttiende eeuw in druk uitgegeven. Eswijler hield trouwens
sinds 1668 ook een register bij van alle kinderen die in het weeshuis werden opgenomen. Dit
register bevat tevens een curieus verslag dat de binnenvader maakte van zijn ervaring van de
aardbeving die ons land op 18 september 1692 trof.
Dat Eswijler de auteur werd van een tijdens zijn leven verschenen stichtelijk tractaat, was
ook voor hemzelf een verrassing. Het geval was dat hij een hoeveelheid aantekeningen van zijn
meditaties aan een goede vriend had uitgeleend, die van mening was dat ze een ruimere
verspreiding waard waren. De manuscripten kwamen waarschijnlijk ook in handen van
dominee Koelman, die zelf als publicist en vertaler nauwe contacten onderhield met Johannes
Boekholt, een voornamelijk in piëtistische lectuur gespecialiseerde boekdrukker in Amsterdam. Deze bleek bereid de beschikbare geschriften van Eswijler uit te geven. De schrijver
maakte een voorrede waarin hij verwonderd uiteenzette dat God kennelijk zijn aantekeningen,
hoewel ze in een gebrekkige stijl geschreven waren, tot nut van de gelovigen wilde gebruiken.
Uiteindelijk rolde in de zomer van 1685 het bijna vijfhonderd pagina's tellende boekwerkje van
de pers, onder de titel Zielseensame meditatiën over de voornaemste waerheden des evangeliums, vertoonende hoedanigh een ziele op vrije genade, door den geloove op den Heere Je sus
sal leven. Achterin was nog een gezang opgenomen voor twijfelmoedige avondmaalgangers,
dat echter vermoedelijk niet door Eswijler maar door uitgever Boekholt is vervaardigd.
Zoals de schrijver zelf aangaf kwamen zijn meditaties voort uit een persoonlijke , evangelische koersverandering''. Dankzij innerlijke verlichting door de Heilige Geest was hij gered uit
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een maalstroom van wettische zelfwerkzaamheid en gekomen tot een berustend vertrouwen op
de zekerheid van Gods beloften. Volgens Eswijler ontbrak het vele gereformeerden aan troost
omdat zij zichzelf beoordeelden naar het oude, door de zonden verdorven „vleselijke deel'' in
de gelovige mens. Deze had echter ook een wedergeboren,,,geestelijke deel", waarin hij door
Christus vrijgemaakt was van alle plichten en geboden van de wet en van de letter van Gods
Woord: hij hoefde nog slechts op een lijdelijke of hoogstens biddende wijze, in het besef van
totale geestelijke onmacht, te wachten op de genadegaven van de Heilige Geest. Maar in
hoeverre is dit de taal van een Calvinist? Spreekt hier geen antinomiaan die zegt dat de gelovige
de wet, de zonde en de duivel ,,seer licht en van geender weerde" mag achten? Eswijler wist
van dergelijke kritiek, en benadrukte dat hij slechts uit pastorale bewogenheid de betekenis van
Gods geboden relativeerde:
lek segge dit tot moetgevinge, niet om een spoor van lossigheydt te geven, van stoutelijk
de sonde te doen, gelijk sommige van mij seggen, alsof ick met de sonde speelde. Neen,
maer ick segge soo om de sonde te stellen in haer order en te brengen op haer plaets, om de
suckelende zielen met haer sonde, als haer swaerste last, couragie te geven, om kloeckelijck te strijden, en door de sonde als met een slagorden met bannieren, geloovighlijck
met Christi kracht doorheen te slaen om de sonde te verduren, en eyndelijk als Goliad
terneer te stellen. Daerom soo wilde ik wel dat men mij in desen recht verstond, en mij
doch niet misduyde (382).
Eswijler werkte zijn ideeën op breedsprakige wijze - met weinig textuele orde en veel
herhalingen - uit tot een mystieke theologie van een vereniging van de gelovige ziel met God.
Hij ging daarbij zo ver dat hij de geschapen werkelijkheid met Gods wezen scheen te
vereenzelvigen, reden waarom hij later als pantheïst zou worden bestempeld. Een hierop
betrekking hebbend citaat kan dienen om een indruk te geven van de schrijfstijl en de
gedachtenwereld van Eswijler; wellicht maakt het tegelijk begrijpelijk waarom latere generaties theologen, ondanks de goede bedoelingen van de Zielseensame meditatiën, vanwege
allerlei ongebruikelijke inzichten en uitdrukkingen toch liever zagen dat het kerkvolk stichtelijke lectuur ter hand nam die in dogmatisch-ethisch en taalkundig opzicht meer verantwoord
mocht heten.
Bij exempel: neemt uyt alle verscheydentheden der dingen eens de bloemen, ja de leliën
des velts, en siet hoe dat se wassen, en onsen Zalighmaker sal daervan seggen en getuygen
dat Salomon in alle sijn heerlijckheydt niet en is bekleet geweest gelijck een van dese
(Mattheus 6 vers 28 en 29). Neemt nu bijeen al het geblomte van de aerde, en in 't
besonder eens de tulpen onder deselve in al haer soorten en veelvuldige verscheydentheydt, stelt se u in haer schoonheyt, glans en luyster soo kostelijck voor als ghij wilt, en
seght mij eens: waerin is doch hare uytnemende heerlijckheydt boven Salomons gelegen?
Is 't in die uyterlijke hoedanigheden en cieragiën van haer couleuren gelegen? Neen,
daerin is geen bestendige heerlijkheyt te vinden, want dat vertoont hem maer eenen
kleynen tijdt, en vallen dan oock met al haer opgestelde bladeren weder af; daer leyt dan
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alle cierlijckheyt en heerlijck[heid] ter aerden, soodat se daer niet in bestaet. Maer gelijck
hem in de bloemen, planten, bomen, kruyden, ja tot het minste grasjen op der aerden een
besondere wesentlijke almachtigheyd, wijsheyd, goetheyd, ordentelijkheyd, glans en
heerlijkheyd vertoont, hetwelcke alles wat den mensch, gelijk als Salomon door sijn
wijsheyd, macht, rijckdom, kunst of arbeydt had mogen willen nabootsen of t'samenhalen, ver te boven gaet. Doordien dat iets besonders wesentlijcks daerin verborgen en
opgeslooten is, dat niemant daerin brengen kan als alleen Diegene die aller heerlijckheyts
en wesentlijke schoonheyts oorsaek is, 't welcke als geseyt de Heere Godt selver is, die
boven alles en in alles en door alles uytlucht, waerin de wesentlijcke heerlijckheyt bestaet,
die waerdij en 't gewicht van alle heerlijckheydt aen alle en in alle verscheyde dingen
brengt en aen deselve geeft (429-430).
De auteur van de Zielseensame meditatiën is niet zonder reden wel „één van de meest
aangevochten en eenzijdigste figuren uit de Nadere Reformatie'' genoemd (S. van der Linde).
We zullen echter Eswijler niet moeten beoordelen in het kader van de schriftelijke traditie van
het gereformeerde Piëtisme, vertegenwoordigd door theologen en predikanten, maar binnen de
mondelinge traditie van de bevindelijke vroomheid, gedragen door ,,leketheologen", autodidacten en eenvoudige gemeenteleden die in conventikels gemoedsbevrediging zochten.
Eswijlers kritiek op een wettische geloofsbeleving en zijn pleidooi voor een evangelische
heroriëntatie op de zekerheid van Gods beloften had rond 1685 een actuele betekenis in het
gemeenteleven. Het lijkt erop dat het vroomheidsoffensief van de Nadere Reformatie - waarin
de strenge puritanisering van de levenswandel en de zelftoetsing aan de hand van zondenregisters, gewetensgevallen en geloofskenmerken centraal stond - in de praktijk tal van „sukkelende zielen" en onzekere, ongetroost levende gelovigen had opgeleverd. Bij zulken vielen
Eswijlers geloofsinzichten gemakkelijk in goede aarde. De betrokkenheid van Jacobus Koelman - destijds de leider van de piëtistische beweging in de Republiek, die door het hele land
persoonlijke banden onderhield met groepen vromen - bij de publicatie van het bewuste
boekje, doet vermoeden dat het ging om een meer algemene pastorale reactie op de ,, Voetiaanse fase" in de geschiedenis van het Nederlandse Piëtisme. Zo kan de verschijning en de inhoud
van de Zielseensame meditatiën worden gezien als een weerspiegeling van een ontwikkeling
van de volksvroomheid binnen de vaderlandse gereformeerde kerken.
3. Post mortem
De geschiedenis van het boekje van Eswijler heeft een turbulent vervolg gekregen in het
tweede kwart van de achttiende eeuw, toen een grote opleving van de populariteit ervan leidde
tot een confrontatie met de kerkelijke orthodoxie. In 1734 bracht de Rotterdamse boekdrukker
Hendrik van Pelt (1704-1773) het werkje twee maal opnieuw op de markt. Daarbij was vooral
de derde druk inhoudelijk en redactioneel verkort en aangepast door een geestverwante
stadgenoot, de koopman Jacobus Boutkan (1687-1759). In korte tijd gingen honderden
exemplaren grif van de hand. Eind 1737 verscheen voor het eerst een geschrift waarin het
gereformeerde predikantenkorps werd geattendeerd op vermeende heterodoxe elementen in
het boekje. Het jaar daarop werd een uitvoerige theologische bestrijding ervan gepubliceerd
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door de Rotterdamse predikant Johannes du Vignon (1693-1763). Deze stelde dat de voor hem
en vele tijdgenoten geheel onbekende Eswijler een rechtstreekse volgeling moest zijn geweest
van de pantheïstische filosoof Spinoza (1632-1677) en van de wegens antinomianisme afgezette predikant Pontiaan van Hattem (1645-1706).
Op instigatie van Du Vignon trok de classis Schieland in april 1738 de eerder gegeven
approbaties van het boekje in. In hetzelfde jaar verscheen er overigens bij Johannes Evelt in
Utrecht een vierde druk (een nadruk van de derde) van de Nuttige samenspraak van een
heilbegerigen en een evangelist, zoals de titel van de Zielseensame meditatiën inmiddels
luidde. Naast een mislukte tuchtprocedure tegen de Rotterdamse betrokkenen bij de heruitgave
kwam er een verhitte pennestrijd op gang over de al of niet rechtzinnige inhoud van het boekje
van Eswijler. Aan deze polemiek tussen vertegenwoordigers van de kerk en van het bevindelijke kerkvolk werd onder meer deelgenomen door de Oudshoornse oefenaar Jacob Groenewegen (1710-1780) en de Groningse hoogleraar Antonius Driessen (1684-1748). Over de
persoon en godsdienstige identiteit van de auteur zelf deden de wildste geruchten de ronde,
welke dominee Wilhelmus Eswijler te Harenkarspel trachtte te bezweren in een Klaagbrief,
waarin de eere van enen overledenen gehoonden vader verdedigt wordt door zijnen zone.
De belangrijkste bijdrage tot de polemiek was echter het verdedigingswerk van in totaal drie
delen: De oude orthodoxe leer der ware gereformeerde kerke. Hierin werd het omstreden
boekje (waarvan in 1739 nog een vijfde druk verscheen, die een kopie was van de eerste uit
1685) tegenover de bestrijding van Du Vignon op uitvoerige en zeer gedegen wijze in het
historische en dogmatische kader van de gereformeerde theologie geplaatst. Als centraal
gegeven daarbij functioneerde de door Eswijler nog aangehangen, maar bij de meeste achttiende-eeuwse gereformeerden ondergesneeuwde opvatting van de zekerheid als wezen van
het geloof. Het genoemde werk verscheen in afleveringen gedurende 1739 en 1740 op naam
van een viertal Rotterdamse kooplieden; de eigenlijke auteur was Theodorus van der Groe
(1705-1784), destijds gereformeerd predikant in Rijnsaterwoude. De kerkelijke besluitvorming in deze zaak kreeg intussen een zodanig beloop, dat de Staten van Holland en het
stadsbestuur van Rotterdam vreesden voor een kerkscheuring. Zij maakten daarom in de zomer
van 1740 door middel van een vergader- en publicatieverbod een einde aan de kerkelijke en
publieke hetze tegen de ,,Eswijlerianen", hoewel de nasleep ervan zich op plaatselijk niveau
en binnen Zuidhollandse conventikelkringen nog enkele jaren liet gevoelen.
Opmerkelijk is dat de Zielseensame meditatiën ook in de negentiende eeuw een klein
,,revival" hebben beleefd. In 1864 verscheen bij J.J.H. Kemmer te Utrecht een nieuwe
uitgave, verzorgd door Jean Louis Bernhardi (1811-1873). Deze behoorde tot de kring rond de
predikant Hermann Friedrich Kohlbrügge (1803-1875), een theoloog die bekendheid kreeg
door zijn min of meer uitgesproken opvatting dat de heiligmaking van de (,,vleselijke" en
onmachtige) gelovige mens van ondergeschikte betekenis is ten opzichte van de rechtvaardigmaking door het geloof. Deze geestelijke ligging verklaart de belangstelling van
Bernhardi voor het werkje van Eswijler. Dat laatste was in zekere zin een spirituele interpretatie van de ook bij Kohlbrügge zo'n grote rol spelende Romeinenbrief. Bernhardi nam
overigens wel de vrijheid om de tekst van 1685 ingrijpend te wijzigen en aan een typisch
,,kohlbrüggiaanse" terminologie te conformeren.
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Zelfs in de jaren tachtig van onze eeuw vielen Eswijlers meditaties een heruitgave te beurt,
maar verschenen er tevens verschillende wetenschappelijke studies rond de geschiedenis van
het beruchte boekje. Daardoor is een meer genuanceerde plaatsbepaling mogelijk geworden
van deze vaak verguisde figuur in het kader van de Nadere Reformatie. De Hoornse weeshuismeester onderhield contacten met toonaangevende vertegenwoordigers van de gereformeerde vroomheidsbeweging, maar nam hierin tegelijk - mede of misschien juist doordat hij
even intensieve banden had met vromen onder het gewone kerkvolk - een eigen, kritisch
standpunt in. Tegenover bepaalde wettische tendenzen wees hij de zoekers van geloofszekerheid met bezieling een ,,evangelische koers" aan. Dat hij er in godgeleerde ogen niet in
geslaagd is zijn visie op heldere én evenwichtige wijze voor een breder lezerspubliek te
verwoorden, doet aan zijn persoonlijkheid niets af en heeft de populariteit van zijn geschrift
onder meerdere generaties gelovigen niet verhinderd. Dat maakt het spoor van Es wijier door de
Nederlandse kerkgeschiedenis juist zo boeiend, ook al hadden zijn Zielseensame meditatiën
misschien beter nooit in druk kunnen verschijnen!
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