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TEN GELEIDE
Op 1 oktober 1983 hield de Stichting Studie der Nadere Reformatie een themadag
in Rotterdam over de vraag Nadere Reformatie, wat is dat?. Enkele onderzoekers
presenteerden toen een concept, waarin een definitie en een samenvatting werd
gegeven van de betreffende kerkhistorische beweging. Precies elf jaar later, op 1
oktober 1994 belegde dezelfde stichting een congres in Gouda onder het motto
Nadere Reformatie: opnieuw een poging tot begripsbepaling. Dezelfde werkgroep,
weliswaar in een grotendeels andere samenstelling, stelde een rapport ter discussie,
dat een vervanging bedoelde te zijn van het concept van 1983.
Achteraf gezien kunnen we stellen dat de begripsbepaling van 1983 verscheen aan
de vooravond van een stormachtige periode in het Nadere Reformatie-onderzoek.
Er werd niet alleen steeds meer over deze beweging gepubliceerd, maar de nieuwe
onderzoekers kwamen ook uit verschillende vakgebieden. We behoeven slechts te
verwijzen naar het overzicht dat de voorzitter van de stichting in 1993 op het
lustrumcongres in Utrecht heeft gegeven van de 115 jaar omspannende bestudering
van de Nadere Reformatie1.
De explosieve ontwikkeling van het onderzoek had zowel kennisverbreding als
begripsverwarring tot gevolg. De bestaande begripsbepaling van de stichting werd
wel steeds serieus genomen, maar in de praktijk kon niet iedereen er mee uit de
voeten. Dit leidde er toe dat de werkgroep Wezen en vertegenwoordigers van de
Stichting Studie der Nadere Reformatie vanaf mei 1992 werkte aan een nieuwe
begripsbepaling. In alfabetische volgorde hebben de volgende personen aan de
werkgroep deelgenomen: dr. T. Brienen, prof. dr. A. Th. van Deursen, prof. dr. C.
Graafland, dr. W.J. op 't Hof, ds. P. van der Kraan, dhr. G.H. Leurdijk, drs. F.A.
van Lieburg, drs. C.J. Meeuse en drs. A. Ros. In totaal werden zestien vergaderingen gehouden ten kantore van boekhandel Lindenberg te Rotterdam. De conceptteksten werden vervaardigd door prof. dr. C. Graafland, dr. W.J. op 't Hof en drs.
F.A. van Lieburg.
In 1994 werd het concept van een nieuwe begripsbepaling gepresenteerd op het
genoemde congres in Gouda, waarbij het oordeel van 'wetenschap en achterban'
werd gevraagd. Vier deskundigen van buiten de stichting gaven hun commentaar in
korte lezingen, terwijl de overige aanwezigen konden deelnemen aan een forumdiscussie. Het verslag van de congresdag is opgenomen in de Nieuwsbrief van de
stichting2. De reflecties op de begripsbepaling van respectievelijk prof. dr. W. van
't Spijker, ds. A. Moerkerken, prof. dr. A. de Reuver en drs. K. Exalto zijn ook
opgenomen in de Nieuwsbrief 3. Schriftelijke reacties op de concept-begripsbepaling werden ontvangen van prof. dr. J. van den Berg, drs. A. Th. Boone en drs.
F.W. Huisman. Ook prof. dr. S. van der Linde heeft, kort voor zijn overlijden, nog
zijn reactie op de begripsbepaling gegeven.
De werkgroep heeft getracht alle reacties te verwerken en tot een eindbalans te
komen. In besef van onvolkomenheid wordt hierbij de definitieve tekst van de
hernieuwde poging tot begripsbepaling gepubliceerd. Zij is niet bedoeld als een

1 W.J. op 't Hof, 'Studie der Nadere Reformatie: verleden en toekomst', 1-50.
2 Nieuwsbrief SSNR, 2, 1994, 3-8.
3 Nieuwsbrief SSNR, 3, 1995, 1-16.
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harnas, maar als een kompas in het voortgaande onderzoek naar de Nadere
Reformatie en haar vertegenwoordigers. Hopelijk kan deze publikatie binnen en
buiten de stichting voor een aantal jaren nuttige diensten bewijzen.
Zoals de begripsbepaling van 1983 gepresenteerd werd met een samenvatting in
één volzin, zo gaat de nieuwe begripsbepaling van 1995 vergezeld van een
weliswaar niet kortere, maar wellicht verhelderende weergave van de inhoud. Deze
definitie luidt als volgt:
De Nadere Reformatie is die beweging binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerk in de zeventiende en achttiende eeuw, die in reactie
op de verflauwing van of een gebrek aan levend geloof de persoonlijke geloofsbeleving en godsvrucht centraal stelde en van hieruit
inhoudelijke en procedurele reformatieprogramma's
opstelde, bij de
bevoegde kerkelijke, politieke en maatschappelijke organen indiende
en/of in aansluiting hierbij zelf een verdere hervorming van kerk,
samenleving en staat in woord en daad nastreefde.
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I. VERANTWOORDING
De Nadere Reformatie is de beweging binnen de Nederduits Gereformeerde
Kerk die, zich tegen algemeen verbreide wantoestanden en misvattingen kerend,
alsmede de verdieping en de verbreding van de doorwerking van de zestiendeeeuwse Hervorming beogend, met profetische bezieling aandringt op en ijvert
voor zowel de innerlijke doorleving van de gereformeerde leer en de persoonlijke levensheiliging alsmede de radicale en totale heiliging van alle terreinen des
levens.
Deze omschrijving van het begrip 'Nadere Reformatie' werd in 1983 opgesteld en
gepubliceerd door de werkgroep 'Wezen en Vertegenwoordigers' van de Stichting
Studie der Nadere Reformatie4. Het doel dat deze werkgroep hiermee voorhad,
was tweeledig. In de eerste plaats beoogde zij een standaardisering van de term
'Nadere Reformatie' te bewerkstelligen. Gezien de uiteenlopende invullingen van
het begrip was zo'n poging geen overbodige luxe. In de tweede plaats wilde de
werkgroep onderzoekers die bij hun studie het fenomeen Nadere Reformatie
tegenkwamen, een beknopte inhoudelijke handleiding bieden.
Men kan zich afvragen of deze begripsbepaling na twaalf jaar niet aan herziening
toe is. Enerzijds hebben gerenommeerde kenners van de gereformeerde5 vroomheid zich, meer of minder instemmend, bij de definitie aangesloten6. Tevens
functioneerde de omschrijving als gids voor onderzoekers die zich van terzijde of
incidenteel met de bedoelde beweging bezighielden7. Anderzijds heeft het bestaan
ervan een diffuus of ruim hanteren van de term in wetenschappelijke publikaties
niet kunnen voorkomen8. Daarbij komt dat de opleving van de bestudering van de
beweging in het achterliggende decennium allerlei nieuwe gezichtspunten heeft
opgeleverd, die het oude beeld verscherpen of bijstellen.
Een manco van de begripsbepaling, dat in de publikatie van 1983 zelf al werd
gesignaleerd, was de beperking tot de zeventiende eeuw. Er werd bewust niet
ingegaan op de vraag in hoeverre het begrip 'Nadere Reformatie' ook toepasbaar is
op de achttiende eeuw - gezien de opgetreden 'verinnerlijking' van de gereformeerde idealen - en of men in dat verband beter alleen van 'gereformeerd Piëtisme' kan

4

5

6

7

8

T. Brienen/L.F. Groenendijk./W.J. op 't Hof/CJ. Meeuse, 'Nadere Reformatie, een poging tot
begripsbepaling'. Voor de aangehaalde secundaire literatuur wordt verwezen naar de toegevoegde
bibliografie.
Over het gebruik van het woord 'gereformeerd' in deze begripsbepaling het volgende. Als het in
internationaal verband wordt gehanteerd, heeft het dezelfde strekking als het woord 'calvinistisch'.
Heeft het betrekking op ons land, dan slaat het formeel op het behoren tot de Nederlandse
Gereformeerde Kerk en materieel op de drie formulieren van enigheid.
C. Graafland, 'De Nadere Reformatie en haar culturele context', 117; W. van 't Spijker, 'De Nadere
Reformatie', in: T. Brienen/K. Exalto/J. van Genderen IC Graafland/W. van 't Spijker, De Nadere
Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme, 5; F.A. van Lieburg, De Nadere Reformatie in Utrecht
ten tijde van Voetius, 15.
L. Strengholt, 'Tekenen van de Nadere Reformatie in de poëzie van Revius, Cats en Huygens?'.
109; A.Th. van Deursen, 'Gereformeerd gemeentelijk leven in Nederland in de tweede helft van de
zeventiende eeuw', 39; P.H. Breuker, It wurkfan Gysbert Japix, II, 236-237.
Een voorbeeld hiervan is de disseratie, waarin het begrip op vrijwel alle gereformeerde scribenten
wordt toegepast: W. Verboom, De catechese van de Reformatie en de Nadere Reformatie.
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spreken. Hiermee schoof de werkgroep een belangrijk en in de praktijk veel
verwarring gevend probleem voor zich uit. De onduidelijkheid werd groter toen in
1987 een van de opstellers van de begripsbepaling het waagstuk ondernam, deze te
gebruiken als definitie voor heel het internationale en interseculaire Piëtisme. Het
begrip 'Nadere Reformatie' kreeg daarbij een meer groepsgebonden invulling9.
Gezien de consequenties hiervan voor de chronologische grenzen en voor de
waardering van het 'bewegingskarakter' van de Nadere Reformatie, is hierop enig
woord en wederwoord gevolgd10.
Het belangrijkste bezwaar dat tegen de eerste poging tot begripsbepaling is
gerezen, was dat deze nauwelijks meer bood dan een beschrijving van de idealen
van de Nadere Reformatie, van wat de vertegenwoordigers der beweging - en dan
vooral haar pioniers - zelf graag wilden. Wat in de begripsomschrijving ontbrak,
was een inkadering van het zich ontwikkelende piëtistische reformatiestreven in de
kerkelijke, sociaal-culturele en politieke situatie ten tijde van de Republiek der
Verenigde Nederlanden11. Men kan zelfs verder gaan en de vraag stellen of de
beweging wel een historische identiteit heeft bereikt. Zou het kenmerkende van
haar zijn, dat zij nooit verder is gekomen dan het koesteren van een utopie?
Al met al heeft de werkgroep - inmiddels in bredere samenstelling - de tijd rijp
geacht voor een nieuwe poging tot begripsbepaling. Als praktisch doel gold daarbij
het orde scheppen in hetgeen er de laatste jaren over de terminologische kwestie is
gezegd. Niet langer vermijdelijk was de behandeling van zowel de zeventiende als
de achttiende eeuw, en het zich rekenschap geven van de relatie tussen de Nadere
Reformatie en het gereformeerd Piëtisme. Ook kan inmiddels meer informatie
worden verstrekt over de betekenis en gebruiksgeschiedenis van deze termen zelf.
Voorts vraagt de definitie om een evenzeer historische als ideologische - zo men
wil: een meer retrospectieve dan introspectieve - uitwerking. Daardoor moesten
vanzelf de vragen rond het begin en het einde, respectievelijk de fasering van de
beweging aan de orde komen.
De bestudering van de Nadere Reformatie is voorheen vooral een zaak van
kerkhistorici en dogmageschiedkundigen geweest. Dit heeft geleid tot een beeld
van deze beweging dat belangrijke historische dimensies mist. De opstellers van de
nieuwe begripsomschrijving hopen dat deze in dat opzicht verhelderend en
stimulerend zal werken, al zal ook het huidige resultaat het kompas niet zijn
waarop men blind kan varen. Tegelijk hopen zij door deze publikatie de voor
beoefenaars van diverse historische disciplines vaak hoge drempel om de Nadere
Reformatie als eigenheid in hun onderzoek te betrekken, weg te nemen. Er zou
veel gewonnen zijn als de rijke verworvenheden van het theologisch onderzoek van
de Nadere Reformatie en het gereformeerd Piëtisme werden geïntegreerd in de
bestudering van de brede complexiteit van de werkelijkheid van het verleden.

9 W.J. op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1588-1622, 23-28 en 619-620.
10 Zie met name F.A. van Lieburg, 'De Voetiaanse kring' en W.J. op 't Hof, Voorbereiding en
bestrijding, 95-98.
11 Een individuele aanzet daartoe is geleverd door F.A. van Lieburg, Levens van vromen, 179-187.
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Het is een feit, dat het begrip 'Nadere Reformatie' veelal in combinatie - hetzij in
onderlinge samenhang, hetzij in onderling contrast - wordt gebruikt met de term
'Piëtisme'. Hieraan ligt het min of meer algemeen geaccepteerde inzicht ten
grondslag, dat de Nadere Reformatie een onderdeel was van de bredere kerkhistorische stroming die het Piëtisme wordt genoemd. Op z'n minst geldt dat in die zin,
dat de Nadere Reformatie als een Nederlandse verschijningsvorm van een internationale piëtistische beweging wordt gezien, en wel naast het Angelsaksische Puritanisme en het Duitse Piëtisme.
Er is een tijd geweest, dat men in wetenschappelijke publikaties voor de vroomheidsbeweging ten onzent de aanduiding 'Nadere Reformatie' niet kende, maar dat
men op gezag van Duitse kerkhistorici de term 'Piëtisme' hanteerde. Het is daarom
nuttig eerst na te gaan hoe en waarom de tegenwoordig gangbare term 'Nadere
Reformatie' de benaming 'Piëtisme' gaandeweg heeft overvleugeld, en wat de
oorsprong van de verschillende uitdrukkingen is. Terwille van de overzichtelijkheid
bespreken we achtereenvolgens het historisch, respectievelijk het historiografisch
gebruik van de term 'Piëtisme' en die van het begrip 'Nadere Reformatie'. Daarna
volgt een verantwoording van de positiekeuze van de werkgroep inzake de
verschillende benoemingsmogelijkheden.
II.l. Historisch gebruik van de term 'Piëtisme'
Omstreeks 1675 kwam in Zuid-Duitsland het woord 'piëtist' (van pietas = vroomheid) in zwang als aanduiding voor een aanhanger van Philipp Jakob Spener. De
oudste vermelding die tot nu toe bekend is, staat in een brief van Spener uit 1680.
Na de beroeringen in Leipzig rondom zijn medestander August Hermann Francke
werden de woorden 'piëtisten', 'piëtisme' en 'piëtisterij' in vrijwel geheel Duitsland gangbaar. Een aanhanger van Francke, de Leipziger hoogleraar retoriek
Joachim Feller, zei in 1689 in een lijkrede: 'De naam van de piëtisten is thans
overal bekend. Wat is een piëtist? Iemand die Gods Woord leest en dienovereenkomstig ook een heilig leven leidt'. Spener stond afwijzend tegenover het begrip
en Francke protesteerde nog in 1706: 'niemand heeft tot op dit ogenblik een waarheidsgetrouwe definitie kunnen geven van wat het Piëtisme is' 12 .
In de Nederlanden kwamen vanaf het begin van de zeventiende eeuw tientallen
scheldnamen voor gereformeerde vromen voor, behalve 'piëtist' 13 . Deze uitheemse
term raakte hier bekend in 1683, en wel in een door de volgelingen van Spener in
luthers Duitsland geïnstigeerde Waarschouwende bestieringe tegen de piëtisten,
quiëtisten en diergelijke afdwalende tot een natuyrlijken en geesteloosen godsdienst, geschreven door Wilhelmus a Brakel en later opgenomen in diens uiterst
populaire handboek De redelijke godsdienst. Door achttiende-eeuwse vertegenwoordigers van de Nederlandse gereformeerde vroomheidsbeweging werd evenzeer

12 J. Wallmann, Der Pietismus, 8.
13 Zie F.A. van Lieburg, Levens van vromen, 8-9.
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gestreden tegen 'piëtisme' en 'piëtisterij' 14 . Zowel in het theologisch spraakgebruik als in de (kerkelijke) volksmond is de term haar negatieve lading nooit
helemaal kwijtgeraakt13.
II.2. Historiografisch gebruik van de term 'Piëtisme'
Tot in de negentiende eeuw verstond men onder het Piëtisme alleen de beweging
van Spener en Francke in de lutherse kerk, en verwante bewegingen in de gereformeerde kerken in Duitsland en Zwitserland. De oudste, terecht vergeten overzichtswerken over het Piëtisme gaan uit van deze beperkte betekenis. Een begripsverruiming werd rond 1880 geïntroduceerd in de samenvattende studies van H. Heppe en
A. Ritschl. Heppe omschreef het Piëtisme als 'het streven naar voltooiing van de
kerkreformatie der zestiende eeuw als een loutere hervorming der leer door
opwekking van vroomheid of door een reformatie des levens' 16 . Hij behandelde
daaronder tevens het Engelse Puritanisme en de Nederlandse vroomheidsbeweging.
Ritschl vatte het Piëtisme op als het mystieke, wereldmijdende christendom, en
paste het begrip eveneens toe op de gereformeerde Nederlanden17.
De internationale uitbreiding die Heppe en Ritschl introduceerden, is voor het
verdere Piëtisme-onderzoek richttinggevend geweest. Het door Heppe voor het
eerst gelegde verband tussen het continentale Piëtisme en het Engelse Puritanisme
is later door A. Lang benadrukt18. Wat de rol van de Nederlandse Republiek
betreft, sprak W. Goeters in 1911 liever over een 'kerkelijke hervormingspartij',
die de voorloper van het - ten tijde van de 'labadistische crisis' in 1670 ontstane Piëtisme zou hebben gevormd19. In de onderzoekspraktijk werden echter de
Engelse, Nederlandse en Duitse vroomheidsbewegingen voortaan onder één noemer
gebracht, onder gelijktijdige aandacht voor de nationale eigenheden, waarvan ten
onzent de opkomst van het begrip 'Nadere Reformatie' getuigt20. Wat Engeland
betreft, wordt in navolging van de Amerikaanse historicus F.E. Stoeffler wel
gesproken van het 'Piëtisme onder de Engelse Puriteinen' of het 'piëtistisch
Puritanisme'21.
In de Duitse onderzoekstraditie bleef de blik lange tijd beperkt tot de stroming in
de eigen lutherse kerk, waarbij Speners reformatieprogramma 'Pia Desideria' uit
1675 als begin werd beschouwd. De waardering van de beweging liep veelal
uiteen; tegenover de betichtingen van mysticisme en wereldvreemdheid stonden

14 Vgl. bijv. J. Verschuir, De zegepralende waarheid, Groningen 1724, voorrede, 162: 'de ware
Godtvrugt te zuiveren van die blaam alsof dat geestdrijverij en piëtisterij was'.
15 Vgl. C. van de Ketterij, De weg in woorden, 13.
16 H. Heppe, Geschichte des Pietismus und der Mystik, 6.
17 A. Ritschl, Geschichte des Pietismus.
18 A. Lang, Puritanismus und Pietismus.
19 W. Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus.
20 Vgl. voor de nevenschikking van de drie nationale hoofdstromen ook W. van 't Spijker, 'De Nadere
Reformatie', in: T. Brienen/K. Exalto/J. van Genderen IC. Graafland/W. van 't Spijker, De Nadere
Reformatie. Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers, 5.
21 F.E. Stoeffler, The rise of evangelical Pietism.
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benaderingen die oog hadden voor de sociale activiteiten van haar aanhangers.
Veel discussie leverde ook de onderscheiding tussen het Piëtisme als religieuskerkelijke hervormingsbeweging en als 'theologische verschijning'. Het jongere
onderzoek richt zich meer op de complexiteit van theologie-, vroomheids- en
sociaal-historische aspecten. Tegenwoordig beschouwt men enerzijds met name
Johann Arndt, wiens Vier Bücher vom wakren Christentum vanaf 1600 de meest
gelezen stichtelijke lectuur was, als grondlegger van het Piëtisme als vroomheidsrichting. Anderzijds ziet men steeds meer het in 1670 door Spener gestichte
Frankfurter 'Collegium pietatis' als het begin van het Piëtisme als engere, meer
sociaal grijpbare vernieuwingsbeweging22.
Algemeen geaccepteerd is de onderscheiding tussen kerkelijk (luthers of gereformeerd) Piëtisme en separatistisch Piëtisme. Voor het laatste is de term 'radicaal
Piëtisme' ingevoerd; in Duitsland worden daaronder diverse losse, meestal mystiek
georiënteerde groeperingen gerekend. Ook de als een afsplitsing van het gereformeerd Piëtisme in de Nederlanden te beschouwen beweging van Jean de Labadie,
die zich tussen 1669 en 1744 vooral manifesteerde in Amsterdam, Herford en
Altona, behoort tot het separatistische of radicale Piëtisme23. Een buitenlandse
beweging die vaak wel in Piëtisme-studies wordt betrokken, maar die toch als een
afzonderlijk fenomeen moet worden beschouwd, betreft de zogenaamde 'Herrnhutters'. Hiervan waren sinds 1738 ook vestigingen in de Nederlanden.
II.3. Historisch gebruik van de term 'Nadere Reformatie'
De uitdrukking 'nadere reformatie' werd reeds gebruikt door zeventiende-eeuwse
vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie, evenals het equivalent 'vorder
reformatie'. Ongetwijfeld gaat het hierbij oorspronkelijk om een letterlijke vertaling
van de onder Engels-puriteinse geestverwanten gangbare term 'further reformation'.
De suggestie is zelfs onderbouwd dat deze begripsovername teruggaat op gesprekken die in januari 1604 in Hampton Court werden gehouden door calvinistische
predikanten ter voorbereiding van een petitie aan koning James I, om de anglicaanse kerk op de nodige punten in overeenstemming met Gods Woord te brengen. Eén
der opstellers, Arthur Hildersam, had toen contact met de in Engeland verblijvende
jonge jurist Willem Teellinck. Als predikant zou hij het piëtistisch-puriteinse
reformatiestreven vervolgens in de Nederlanden introduceren. In verschillende
geschriften repte deze hoofdvertegenwoordiger van de Nadere Reformatie over
'vorder reformatie der dinghen, die onder ons ontstelt zijn'24.
Belangrijke voorbeelden van het gebruik van de uitdrukking 'nadere reformatie'
zijn gevonden in de acta van de gereformeerde kerkeraad van Utrecht. Daarin
wordt in 1660 de Dordtse overwinning van de calvinisten in 1619 aangeduid als
'de naerder reformatie en verlossinge der kercken uyt de remonstrantsche dwaelingen en troublen'. Vijf jaar later vindt men een beschrijving van 'Middelen van

22 J. Wallmann, Der Pietismus.
23 T.J. Saxby, The Quest for the New Jerusalem.
24 L.F. Groenendijk, 'De oorsprong van de uitdrukking "nadere reformatie'".
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nader reformatie der seden in dese gemeinte ontstelt, ter occasie van den swaren
Engelschen oorloog en geleden nederlage'. Een bundeling van dergelijke Zeeuwse
programma's werd in 1682 door de Utrechtse boekdrukker Willem Clerck uitgegeven onder de titel Concept van nader reformatie in de leer, ordre en zeden (..).
Verder verwijst de hoofdvertegenwoordiger van de beweging Jacobus Koelman in
zijn geschriften soms naar voorgangers die een 'verder reformatie' respectievelijk
'nader reformatie' in de Gereformeerde Kerk in Nederland25 hebben nagestreefd26.
De beste historische argumentatie voor het geschiedkundig gebruik van de term
'Nadere Reformatie', ligt in de letterlijk gesuggereerde relatie tot de 'eerste'
Reformatie27. Het adjectief 'nader' staat vooral voor 'verder voortgaande in de
tijd' met een bijgedachte van 'nauwkeuriger, meer in bijzonderheden'28. Het
streven naar 'nadere reformatie' slaat dan op de doorwerking van de beginselen
van de - calvinistische - Hervorming, oftewel de verbetering van misstanden in de
Nederlandse Gereformeerde Kerk. Deze reactionaire verbinding is inderdaad
typerend voor de beweging in haar visie op de (kerk)geschiedenis. De - ambivalente - visie van de Nadere Reformatie op de Reformatie zal nog aan de orde komen.
Uit de hiervoor vermelde gegevens over de oorsprong van de uitdrukking 'nadere
reformatie' blijkt dat de term geen vertaling was van de Schotse term 'second
reformation'. Deze gedachte heeft voorheen bestaan onder verwijzing naar de
sterke oriëntatie van Jacobus Koelman op het kerkelijk streven en theologisch werk
van de Schotse 'Covenanters' 29 . De uitdrukking 'tweede reformatie' slaat hier op
de ombuiging van de Engelse en Schotse Reformatie in presbyteriale en puriteinse
zin, waarbij een concrete confessionele verandering van de staatskerk beoogd werd.
Iets dergelijks kan gelden voor het Duitse fenomeen van de 'Zweite Reformation'.
Met dit begrip wordt gedoeld op de overgang van verscheidene lutherse landskerken tot de gereformeerde belijdenis in de laatste decennia van de zestiende en het
begin van de zeventiende eeuw. Bij deze overgang was het motief van de 'reformatio vitae' minstens zo sterk aanwezig als dat van de 'reformatio doctrinae'.
Tegenwoordig spreekt men overigens liever over 'confessionalisering', opgevat als
het kerkelijke, politieke en sociaal-culturele consolidatieproces van één der
verschillende protestantse richtingen binnen een bepaalde regio30. Een directe
historische relatie met de Nederlandse Nadere Reformatie is er echter niet.
Hoewel er onmiskenbaar allerlei overeenkomsten zijn aan te wijzen tussen de

25 Deze term is aangehouden als benaming van de institutionele kerk in de Nederlanden, waarvoor ook
wel aanduidingen als Nederduitse gereformeerde kerk of gereformeerde gemeenten gehanteerd zijn.
26 L.F. Groenendijk, 'De oorsprong van de uitdrukking "nadere reformatie"' en W.J. op 't Hof,
Voorbereiding en bestrijding, 121.
27 W.J. op 't Hof, Voorbereiding en bestrijding, 120-121.
28 Vgl. Woordenboek der Nederlandsdie taal, IX, 's-Gravenhage/Leiden 1913, 1462. Niet zozeer in:
'later, nieuwer', onder welke betekenis de Nadere Reformatie is geplaatst in Van Dale's Groot
woordenboek der Nederlandse taal, twaalfde herziene druk: Utrecht/Antwerpen 1992, 1904. Zie
over het woord ook nog O J . de Jong in: Het eigene van de Nederlandse Nadere Reformatie, 11.
29 S. van der Linde, 'Nadere Reformatie', in: Christelijke encyclopedie, V, 128.
30 Vgl. H. Schilling, Die reformierte Konfessionalisierung in Deutschland.
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Nadere Reformatie en de diverse gelijktijdige en bijna-gelijknamige bewegingen in
binnen- en buitenland, is het in ieder geval historisch onjuist om de term 'Nadere
Reformatie' te vertalen als 'Second Reformation' of 'Zweite Reformation', zoals
nu en dan wel gebeurt. Met meer recht schrijve men over 'Further Reformation' en
'Nahere Reformation'.
II.4. Historiografisch gebruik van de term 'Nadere Reformatie'
Het tegenwoordig wijdverbreide gebruik van de aanduiding 'Nadere Reformatie'
doet niet vermoeden dat deze term eerst in de jaren na 1950 ingeburgerd is. In het
algemeen hebben Nederlandse onderzoekers vóór de Tweede Wereldoorlog zich
aangesloten bij de door Heppe en Ritschl gebezigde term door te spreken van
'Piëtisme'. Toch was er reeds kort na de eeuwwisseling een tegenstroming op gang
gekomen. Al in 1882 had G.J. Vos in een populair werk over de Nederlandse
kerkgeschiedenis boven een hoofdstuk over het tijdvak 1651-1672 gezet: 'Pogingen
tot 'Nadere Reformatie"31. In 1904 sprak J.C. Kromsigt in zijn proefschrift over
een achttiende-eeuwse vertegenwoordiger zelfs over de beweging der 'nadere
Reformatie'32. A. Eekhof en M. J.A. de Vrijer gingen respectievelijk in 1918 en
1942 in zijn spoor,33 hoewel laatstgenoemde vijf jaar later onder invloed van
publikaties van P.J. Meertens de term 'Nadere Reformatie' inruilde voor 'Piëtisme'34.
Het is vooral S. van der Linde geweest die vanaf 1953 door zijn artikelen de
benaming 'Nadere Reformatie' een vaste plaats in het kerkhistorisch spraakgebruik
heeft gegeven. In 1961 kwam de term voor het eerst voor in de titel van een
wetenschappelijk boek, de dissertatie van C. Graafland35. Beide hoogleraren
hebben de term in de loop der jaren via hun leerlingen die tot onderzoek naar deze
beweging werden gestimuleerd, gangbaar gemaakt. Een bezegeling daarvan
betekende in 1977 de komst van een documentatieblad en in 1983 de oprichting
van een studiestichting, die beide de Nadere Reformatie in hun vaandel voeren.
Ook een viertal boeken waarin gepoogd is de beweging als geheel te beschrijven,
draagt titels waarin die term centraal staat36.
Vanwaar de voorkeur voor 'Nadere Reformatie' boven 'Piëtisme'? Om te beginnen
was er afkeer van de laatste term vanwege de misprijzende, zoniet spottende lading
die deze vanouds heeft gehad, en waarvan hij vooral door de invloed van Ritschl
ook in de wetenschappelijke literatuur niet gevrijwaard bleef. Maar vooral leek de

31 G.J. Vos, Geschiedenis der Vaderlandsche Kerk, II, 57-64.
32 J.C. Kromsigt, Wilhelmus Schortinghuis, 1-35.
33 A. Eekhof, 'Jacobus Koelman te Sluis en de "nadere reformatie" in Zeeland'; M.J.A. de Vrijer,
Schortinghuis en zijn analogieën.
34 M.J.A. de Vrijer, Ds Bernardus Smytegelt en zijn 'Gekrookte Riet'.
35 C. Graafland, De zekerheid van het geloof.
36 T. Brienen/K. Exalto/J. van Genderen/C. Graafland/W. van 't Spijker, De Nadere Reformatie.
Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers', idem, De Nadere Reformatie en het
Gereformeerd Piëtisme', T. Brienen/K. Exalto/C. Graafland/B. Loonstra/W. van 't Spijker, Theologische aspecten van de Nadere Reformatie', O.J. de Jong/W. van 't Spijker/H. Florijn, Het eigene van
de Nederlandse Nadere Reformatie.
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'annexatie' door Duitse kerkhistorici van de Nederlandse vroomheidsbeweging bij
'hun' Piëtisme geen recht te doen aan de zelfstandigheid van 'onze' stroming. Dit
eigene lag behalve in haar gereformeerd karakter in de bijzondere Nederlandse
context, terwijl zij ook ouder was dan althans Speners lutherse Piëtisme in Duitsland. Bovendien bleef de kritische verhouding van de vertegenwoordigers der
Nederlandse stroming tegenover de Duitse piëtisten op gespannen voet staan met
een historische samenbundeling. Het hanteren van het begrip 'Nadere Reformatie'
betekende een alternatieve benaming die het voordeel had uit de stroming zelf te
stammen. Tenslotte geniet het begrip 'Nadere Reformatie' de voorkeur omdat
daarin de directe verbondenheid doorklinkt met de 'eerste', calvinistische Reformatie.
II.5. Positiebepaling
Het probleem van het begrip 'Nadere Reformatie' is dus, dat het enerzijds geaccepteerd is als een betere term dan 'Piëtisme', maar dat het anderzijds niet altijd als
dekkend ervaren wordt voor de gehele Nederlandse vroomheidsbeweging die men
erbij op het oog heeft. Deze incongruentie is zowel chronologisch als diachronisch
bepaald: niet alleen heeft zij betrekking op het algemene karakterverschil tussen de
zeventiende en achttiende eeuw, maar ook op accentverschillen onder afzonderlijke
vertegenwoordigers vanaf het begin tot en met het einde van de gehele traditie.
'Nadere Reformatie' heeft nu eenmaal een bredere, meer theocratische allure dan
het vooral met innerlijke vroomheid geassocieerde begrip 'Piëtisme'.
Een theoretische 'oplossing' van deze terminologische verlegenheid zou kunnen
zijn om de term 'Nadere Reformatie' te verwerpen en weer terug te keren tot het
overkoepelende begrip 'Piëtisme', onder erkenning van allerlei varianten die
daaronder te vatten zijn. Maar deze optie is inderdaad theoretisch, aangezien het
begrip al zo ingeburgerd is dat het, evenals 'Piëtisme', niet meer uit te bannen is.
Het omgekeerde moet gezegd worden naar aanleiding van de gedachte om in
navolging van het Angelsaksische gebruik over 'Nederlands Puritanisme' te
spreken37. Dit zou dan weliswaar recht doen aan het feit dat onze vroomheidsbeweging inhoudelijk veel meer verwant was aan de parallelstroming overzee dan aan
die van onze oosterburen, maar invoering van een nieuwbedachte alternatieve
aanduiding zou de verwarring alleen maar groter maken.
De werkgroep prefereert dan ook de handhaving van het begrip 'Nadere Reformatie' als term voor een zelfstandige Nederlandse, gereformeerde vroomheidsbeweging. Dat is niet zozeer een uiting van persoonlijke, zo men wil door congenialiteit
bepaalde voorkeur, maar van een door het voortgegane onderzoek gegroeid inzicht
dat deze aanduiding teveel typerend is voor het eigen-aardige van de beweging ten
opzichte van het 'algemeen piëtistische' dat er tegelijk ook in zit. Het beste
uitgangspunt lijkt de erkenning, dat de Nadere Reformatie en het Piëtisme twee
verschillende fenomenen waren, die echter een grote historische overlapping
hebben gekend. Dat impliceert dat ook binnen de Nederlandse verhoudingen én

37 J. van den Berg in Geschichte des Pietismus, 58. Eerder bij S. van der Linde, 'Nadere Reformatie',
Christelijke encyclopedie, V, 128 en K.L. Sprunger, Dutch Puritanism.
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binnen de gereformeerde traditie het Piëtisme breder is dan de Nadere Reformatie38.
Om toch rekenschap te geven van de genoemde historische overlapping van de
Nadere Reformatie en het Piëtisme, wordt hierna eerst van het laatstgenoemde
fenomeen een beknopte kenschets gegeven. De functie hiervan is vooral een
gedeelte van de achtergrond van de Nadere Reformatie in kaart te brengen, zoals
vervolgens in hoofdstuk IV met betrekking tot andere historische ontwikkelingen
zal worden gedaan. Tevens moet gewezen worden op de mogelijkheid dat figuren
of verschijnselen die doorgaans wel binnen het historisch bereik van de 'Nadere
Reformatie' zijn gezien, beter in het kader van het Piëtisme kunnen worden
geplaatst. Want daarvoor is ook de Nederlandse, gereformeerde vroomheidsgeschiedenis in veel opzichten te herkenbaar in de beeldvorming over deze internationale
protestantse traditie, dan dat zij in de historiografie van het Piëtisme niet thuis zou
horen.

38 Met de nadruk op de eigenheid van de Nadere Reformatie wordt gepaste afstand genomen van de
ietwat onvruchtbaar gebleken pogingen deze te definiëren in functie van of in contrast met het
'algemene' Piëtisme; vgl. WJ. op 't Hof (1987) en F.A. van Lieburg (1991).
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III. KENSCHETS VAN HET PIËTISME
Zoals de term zelf aangeeft, ging het in het Piëtisme in beginsel om de pietas, de
ware doorleefde vroomheid of godzaligheid: het leven 'voor Gods aangezicht'.
Religie behoorde een zaak van het hart, de geest en het geweten te zijn. Omdat er
zó gezien geen onderscheid is tussen het Piëtisme en levend christendom in het
algemeen, gaat het daarbij wel om een kritisch streven, opgeroepen door een
slapende of dode geloofspraktijk in de kerk en omgeving. Kenmerkend is de
onvrede over een al te gemakkelijk geaccepteerde scheiding van leer en leven,
gevolgd door een serieus streven zelf woord en daad in overeenstemming met
Gods geboden te brengen. Dit reactionaire motief wordt uitgedrukt in het 'isme'
van de bedoelde pietas.
Op zichzelf kan 'piëtisme' als streven naar 'echte' vroomheid binnen een bestaande
maar als verworden ervaren geloofsgemeenschap in elke religie voorkomen, en als
godsdiensthistorisch verschijnsel worden uitgewerkt. Zeker in de geschiedenis van
het christendom keert het motief van innerlijke en uiterlijke vroomheid telkens
terug in deeltradities en bewegingen. Hierbij valt te denken aan de patristische
vroomheid, de mystiek van Bernhardus van Clairvaux, het streven van de Moderne
Devotie en van bepaalde stromingen in de rooms-katholieke spiritualiteit. Men kan
in het algemeen spreken van een interseculaire, internationale en interconfessionele
christelijke vroomheidstraditie.
Historisch gezien moet bij het Piëtisme echter uitsluitend gedacht worden aan de
deelstroming aan het einde van de zestiende, in de zeventiende en vooral in de
achttiende eeuw waarvoor de term is ontstaan. In wetenschappelijk opzicht heeft
het gebruik ook alleen zin in deze specifieke betekenis. 'Piëtisme' slaat dan op de
bevindelijke vroomheidsbeweging die zich openbaarde binnen en vanuit het
Protestantisme, dat wil zeggen in het verlengde van de Reformatie van de zestiende
eeuw. Tegelijkertijd geldt, dat het Piëtisme als tijdsverschijnsel parallel loopt aan
een algemene cultuurtrend van individualisering en privatisering, zoals die zich
vanaf de Renaissance via de Verlichting tot in de moderne tijd heeft doorgezet.
Bovendien maakt het Piëtisme als religieuze beweging deel uit van een vanaf de
zestiende eeuw algemeen opgang makende algemene ontwikkeling van 'verinnerlijking' in de protestantse traditie en theologie. Verder vertoont het gelijkenis met
zeventiende- en achttiende-eeuwse stromingen binnen het Katholicisme (het
Jansenisme en het Quiëtisme) en het Jodendom (het Chassidisme).
Nochtans is het Piëtisme wezenlijk protestants, in zoverre als het een voltooiing en
verdieping wilde zijn van de Reformatie, gegrond op de Bijbel, zoals gepredikt
voor en gelezen door het volk. De hervorming van de leer moest gevolgd worden
door een reformatie van het leven. Niet dat de reformatoren met de zuivering van
de geloofsleer de vroomheidsbeoefening niet op het oog hadden. Maar de doelstelling van de Reformatie lag toch primair in de vernieuwing van de kerk door
'herbronning', en haar kritiek op de traditie eiste al haar aandacht op voor de strijd
tegen het Rooms-katholicisme. Het Piëtisme had daarentegen niet zozeer een
dogmatisch of kerkelijk, maar vooral een ethisch motief. Doel was de praktijk der
godzaligheid, overeenstemmend met de ware leer, welke door de Hervorming in
het licht was gesteld. Het front werd nu gevormd door de religieus-zedelijke
praktijk, daar waar de reformatorische geloofsopvattingen wel politiek en kerkelijk,
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maar cultureel, maatschappelijk en persoonlijk nog onvoldoende beslag hadden
gekregen of al gauw in een proces van verslapping terecht waren gekomen.
Binnen de protestantse wereld kon het Piëtisme, vooral internationaal gezien,
overigens verschillende confessionele en kerkelijke kleuren vertonen. De hoofdstromen waren het gereformeerde (calvinistische) en het lutherse Piëtisme, maar al naar
gelang de kerkelijke ontwikkelingen in de diverse protestantse landen zouden daar
nog andere varianten aan kunnen worden toegevoegd. Voor Engeland, waar het
vroomheidsstreven zich ontwikkelde binnen het Puritanisme, kan men bijvoorbeeld
spreken van anglicaans, presbyteriaans, congregationalistisch, baptistisch en
methodistisch Piëtisme39. In de Nederlanden vertoonden de doopsgezinden vanouds een piëtistisch karakter40, terwijl ook voor de arminiaanse gereformeerden,
later de remonstranten, de praktijk der godzaligheid een aangelegen zaak was41.
Het nationaal dominante Piëtisme ontwikkelde zich hier echter binnen de Gereformeerde Kerk.
Zoals gezegd, was de worteling van het Piëtisme in de Reformatie ambivalent,
aangezien het zowel een positieve, op conservatie en uitbouw gerichte, als een
kritische, op doorwerking en verdieping gerichte kant had. Theologisch gezien
betekende dit streven een accentverschuiving van de rechtvaardiging door het
geloof alleen, naar de daaraan verbonden heiliging van de gelovige mens, met de
uitstraling daarvan naar alle verbanden waarin hij verkeert. De rechte leer vroeg
om de rechte beleving en uitleving. Centraal hierin stond de 'wedergeboorte', de
persoonlijke bekeringservaring, waarbij men afstand nam van het vorige, zondige
leven en het verlangen kreeg met hart en mond, woord en daad zich tot de
navolging van Christus over te geven. In het orthopraktische karakter onderscheidt
piëtisme zich wezenlijk van die mystiek waarbij de godservaring meer een ongenormeerd en spiritueel gebeuren vanuit de mens zelf is.
De pietas was dan ook onlosmakelijk verbonden met precisitas, een nauwgezette
en strenge levenswandel naar bijbels model. Vooral de Tien Geboden, met allerlei
gedetailleerde uitwerkingen die daarvan werden gemaakt, functioneerden hierbij als
richtsnoer. Het Piëtisme had dan ook niet alleen een bibliocratische, maar ook een
wettische inslag. In negatieve zin betekende deze levenshouding vooral de onthouding van de zonde en van het zondige in de omringende wereld, zoals: vloeken,
onkuisheid en overspel, drankzucht, dansen, kaarten, toneelspel, woeker, volksvermaak. In positieve zin bestond het piëtistische levenspatroon uit gebed, meditatie,
lectuur van de Bijbel en stichtelijke werken, een ascetische levenshouding, soberheid, strenge zondagsheiliging, regelmatige kerkgang, ook doordeweeks. In
huiselijk verband ontstond speciale aandacht voor de gezinsgodsdienst, met
bijbellezing, preekbespreking en psalmgezang.
Hoewel de eis van een persoonlijk beleefd geloof zorgde voor een nadruk op
individualiteit, toonde juist het Piëtisme een sterke behoefte aan contact met

39 A. Lang, Puritanismus und Pietismus; F.E. Stoeffler, The rise of evangelical Pietism, 24-108.
40 Zie hiervoor P. Visser, Broeders in de geest.
41 Zie hiervoor H.G. van den Doel, Daar moet veel strijds gestreden zijn. Dirk Rafaelsz Camphuysen
en de contra-Remonstranten; W.J. op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften, 608-609.
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gelijkgezinden en tot onderlinge opbouw en stichting. Zo kwamen de vrome
kringen en huiselijke bijeenkomsten tot opbloei: de 'collegia pietatis' in Duitsland,
de 'prophesyings' in Engeland en de 'gezelschappen' of 'oefeningen' in Nederland.
In deze samenkomsten ging het om gemeenschappelijke vormen van gebed, lectuur
en bestudering van de Bijbel, catechismus, preken en tractaten, en om gesprek over
eikaars bekering en geestelijke ervaringen. Niet zelden namen ze de vorm aan van
kleine kerkdiensten, waarin catechiseermeesters en zogenaamde 'oefenaars' of
lekepredikers als voorgangers optraden. In de gezelschappen werden naast het
psalmenboek ook vele bundels met stichtelijke liederen populair.
In de loop der tijd kreeg de piëtistische beoefening van de 'gemeenschap der
heiligen' naast het spontane ook steeds meer een kritisch karakter, met name
tegenover de kerk. Door de sterke aandacht voor bekering en wedergeboorte
ontwikkelde het Piëtisme een nogal dualistische visie op de gemeente. Het merendeel van de kerkleden, maar ook een groot deel van de predikanten, kon men
moeilijk voor ware gelovigen erkennen, omdat er misschien wel verstandelijke
kennis, maar geen bevinding in hart en ziel gevonden werd. Geapprecieerd werd
een prediking die naast exegese veel toepassing gaf, in de zin van een eenvoudige
oproep tot geloof en bekering, gericht tot allerlei verschillende 'standen' onder de
onbekeerden en de wedergeborenen. Tegenover het avondmaalsautomatisme van de
brede gemeente werd door de piëtisten veelal slechts met schroom en na intensieve
voorbereiding aan dit sacrament deelgenomen.
De kritiek op anderen ging inderdaad gepaard met voortdurende zelfbeproeving of
men tot de ware gelovigen behoorde. Enerzijds door de piëtistische prediking,
waarin nauwkeurig de kenmerken van het werk van de Heilige Geest werden
aangewezen, en anderzijds door de persoonlijke gesprekken en uitwisseling van
ervaringen, ontstond er een standaard 'bekeringsdiscours' en op den duur een
bevindelijke 'gezelschapstheologie'. Centraal hierin stond de heilsordelijke weg
waarlangs God zondaren tot geloof in Christus brengt. Eerst wordt via de wet de
droefheid naar God, de verslagenheid over de zonden, ja zelfs heilige wanhoop,
gewerkt. Door middel van het evangelie komt men tot kennis van de verlossing in
Christus, maar het geloof maakt een vaak langdurig groeiproces door, met veel
aanvechtingen, bestrijdingen en perioden van onzekerheid. In het Piëtisme ontwikkelde zich hierdoor een omvangrijke pastorale psychologie. De kleinen in het
geloof werden opgebeurd, en via de minste genadekenmerken getroost en bemoedigd: het ging niet om de mate of volmaaktheid, maar om waarheid en oprechtheid.
Gevorderden werden aangespoord tot standvastigheid en zekerheid.
Juist gezien de wijdverbreide praktijk van de geestelijke zelfcontrole was er,
ondanks de normativiteit die het bestaan van het bekeringsweg-denken met zich
meebracht, bepaald geen eenvormigheid in het piëtistische vroomheidstype.
Verschillen in persoonlijkheid, leeftijd, karakter, opleiding en sociale omstandigheden speelden eerder een grote rol en werden in het piëtistisch discours betrokken.
Wel zijn er wellicht algemene verschuivingen zichtbaar. Zo kreeg het medio
zeventiende eeuw overheersende, nogal wettisch-activistisch georiënteerde Piëtisme
in de latere zeventiende eeuw concurrentie van een meer emotioneel-lijdelijke
vroomheid, terwijl in de achttiende eeuw ook meer 'evangelische', op de wil
appellerende, en 'redelijke', op het verstand gerichte vormen van bevindelijkheid
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veld wonnen.
Kon de angst voor het schijngeloof in het Piëtisme niet worden bedwongen, de
angst voor de wereld werd in toenemende mate onderdrukt door terugtrekking uit
de samenleving via de vorming van een zekere subcultuur. Sommige 'fijnen'
onderscheidden zich van de huns inziens schijnchristelijke massa via ouderwetse
kleding, een gebogen loophouding en religieus taalgebruik met een zalvende stem.
De maatschappelijke spot door die massa uitte zich in allerlei scheldnamen, die de
vromen beschuldigden van overdreven stipte levenswandel, somberheid, ja huichelarij. Ook was het Piëtisme volgens de publieke opinie aantrekkelijk voor mannen
en vrouwen die in de samenleving al of niet vrijwillig achtergesteld of eenzaam
waren en in godsdienstige sfeer geborgenheid zochten en vonden.
Dit alles laat onverlet dat de stroming zeker in de zeventiende eeuw een theocratisch elan ontplooide waar het ging om de doorwerking van het vroomheidsideaal
in alle geledingen van de samenleving en op alle terreinen van het leven. De
piëtisten wensten en streefden naar een bijbelse hervorming van de maatschappij en
de cultuur waarvan zij onderdeel uitmaakten. Ook leefde het besef van de noodzaak van zending onder de heidenen. Wat het Piëtisme betrof, was de winstgevende handel met de overzeese koloniën geen doel op zich, maar een door God
gegeven middel om het evangelie te verbreiden. Opmerkelijk is ook de positieve
aandacht voor Israël. In het Piëtisme dook steeds weer de stellige verwachting op
van een toekomstige bekering van het joodse volk, die echter zou volgen op de
ondergang van het Rooms-katholicisme en de Islam. Ook chiliastische denkbeelden
kwamen in dit verband wel voor.
In dit globale beeld moet rekening worden gehouden met ontwikkelingen door de
tijd heen en individuele en geografische variaties. Samenvattend kan misschien
gesteld worden dat het Piëtisme een vroomheid ontwikkelde, waarvan het positiefkritische karakter tegelijk haar kracht en zwakheid vormde. Haar zwakheid omdat
ze er niet in slaagde een evenwicht te vinden tussen leer, leven en kerkelijkmaatschappelijke haalbaarheid, haar kracht omdat ze juist in haar voortdurend
reageren op de religieuze omgeving én op de door haarzelf opgeroepen reacties,
altijd en iedereen vroeg naar 'waarheid in het binnenste'. Zonder het Piëtisme is
het Protestantisme van de zeventiende en achttiende eeuw ondenkbaar en onkenbaar.
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IV. HISTORISCHE CONTEXT VAN DE NADERE REFORMATIE
Het eigene van de Nadere Reformatie binnen het internationale Piëtisme wordt
bepaald door de nationale en de confessionele factor: de Nadere Reformatie was
typisch Nederlands en typisch gereformeerd. Die dubbele historische context van
de Nadere Reformatie is te ontleden in een aantal ontwikkelingen op diverse
terreinen. Het gaat daarbij om het signaleren van verschijnselen die op zichzelf niet
of niet zozeer tot de vroomheidsbeweging zelf behoren, maar er door historische
vervlechting wel een stempel op hebben gezet, en waarin de Nadere Reformatie op
haar beurt weer een eigen rol heeft gespeeld.
IV. 1. Politieke ontwikkelingen42
De Nadere Reformatie kon niet ontstaan zonder de 'eerste' Reformatie in de
zestiende eeuw, en deze niet zonder de politieke vrijheid waarbinnen een antiroomse hervormingsbeweging kon worden omgezet in een beschermde maar
zelfstandige protestantse kerkgemeenschap. Nu was dat laatste in de Nederlanden
geen gevolg van een vorstelijke keuze, maar juist van de losmaking van een
landsheerlijk gezag, die uiteindelijk zou leiden tot een republiek waarin vrije
gewestelijke statenvergaderingen de gezamenlijke souvereiniteit voerden. Deze
opstand zou wellicht niet geslaagd zijn zonder de hulp van stedelijke kernen
actieve calvinisten, aanhangers van een reformatorische stroming die reeds 'beschikte' over enkele welgefundeerde belijdenisgeschriften, een krachtig model van
gemeentelijke organisatie, en een uitgewerkte orde voor een nationaal kerkverband.
Toen vanaf 1572 gewest op gewest uit Spaanse handen werd bevrijd, werd met
steun van de nieuwe overheden overal de gereformeerde eredienst ingevoerd.
Het Calvinisme werd daarmee behalve de nieuwe godsdienst van het volk, ook de
nieuwe staatsreligie. Het Rooms-katholicisme werd spoedig officieel verboden, en
de Gereformeerde Kerk moest haar religieuze en maatschappelijke functies
overnemen. Dat impliceerde dat in principe alle protestanten lid van de Gereformeerde Kerk moesten kunnen worden. Nu sprak de gereformeerde geloofsbelijdenis
zeer ruim over de taak der kerk voor alle landgenoten, maar ook zeer nauw over de
eisen van Gods Woord aan alle lidmaten. Wie belijdenis deed en ten avondmaal
kwam, mocht dat niet zonder 'een nieuw godzalig leven' te leiden. De calvinistische invulling en handhaving van die eis sprak weinig protestants-gezinden aan.
Dus kon de politiek er terecht aan twijfelen of ze het met de calvinisten wel goed
getroffen had. Maar de Gereformeerde Kerk was er nu eenmaal en moest er maar
blijven, als zij maar het tegendeel deed van het de Nederlanders moeilijk te maken
binnen haar muren onderdak te vinden.
Vanuit dit perspectief achtte men elke ontwikkeling binnen die kerk die tot
verenging van sociaal-religieuze grenzen leidde uit den boze. En uitgerekend in
deze kerk ontstond een twist over een theologisch vraagstuk als de uitverkiezing,
uitgroeiend tot een onverzoenlijke tegenstelling tussen remonstranten en contraremonstranten, tussen 'bavianen' en 'siijkgeuzen'. Een kerkscheuring was onvermijdelijk, terwijl het zwaard van Maurits en de stem van Bogerman nodig waren om

42 Algemene literatuur: A.Th. van Deursen, 'De Republiek der zeven Verenigde Nederlanden'; idem,
Bavianen en slijkgeuzen; F.A. van Lieburg, De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius.
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de crisis in de jonge Republiek der Verenigde Nederlanden te bezweren. Voor de
regenten was het: eens maar nooit weer. Vandaar dat het ondenkbaar was dat ook
de richtingenstrijd die later in de zeventiende eeuw zou ontstaan tussen voetianen
en coccejanen, opnieuw door een nationale synode zou worden beslecht. De
theologische conflictstof is hier ook minder gevaarlijk gebleken, en de politieke
oproep van 1694 tot 'vrede der kerken' lijkt - op allerlei geharrewar bij predikantsbenoemingen na - uiteindelijk te hebben gewerkt.
Dat tegen bovenstaande achtergrond de opkomst van een radicale binnenkerkelijke
beweging als de Nadere Reformatie in politieke ogen een ongelegenheid was, mag
duidelijk zijn. Bedenkelijk vond men de propaganda van allerlei extreme godsdienstige ideeën en regeltjes, die de tegenstellingen binnen de kerken slechts konden
vergroten en die verdacht veel leken op de puriteinse nieuwigheden die overzee tot
sektarisme en revolutie hadden geleid. Men ergerde zich aan de kritiek die, ook
vanaf de kansel, op de levenswandel van de regenten werd geuit, en die soms in
persoonlijke censuur werd uitgedrukt. Hinderlijk werd het door de Nadere Reformatie gestimuleerde verzet tegen allerlei overheidsbemoeienis in kerkelijke zaken
ervaren. Gevaarlijk achtte men in het algemeen de invloed van die calvinistische
dominees op het gewone kerkvolk. Kortom: voor de regenten stond de naderreformatorische optie op gespannen voet met het streven naar orde en rust in een
samenleving met verschillende, deels tegenstrijdige religieus-culturele belangen.
Door dit alles was de politieke ruimte waarbinnen de Nadere Reformatie zich
ontplooide beperkter dan zij in haar theocratisch ideaal misschien geloofde. Op een
aantal plaatsen heeft de beweging in dezen gevoelige klappen opgelopen. De
belangrijkste gevallen zijn de uitwijzing van de predikanten Johannes Teellinck en
Abraham van de Velde in Utrecht in 1660, en in 1675 van Jacobus Koelman in
Sluis, die door de Staten-Generaal aan het lot van een predikend en schrijvend
zwerverschap werd overgelaten. Waren de regenten dan nooit aanspreekbaar op de
belijdenis die zij officieel wel onderschreven? Hun harten leken alleen geraakt te
kunnen worden in tijden van oorlog en rampspoed, zoals in 1672, toen ons land
radeloos, redeloos en reddeloos was. Maar als het erop aan kwam, werd geen van
de ingediende 'reformatieprogramma's' uitgevoerd.
Overigens mogen we niet vergeten, dat er in de Republiek altijd ook wel overtuigde calvinisten onder de politieke gezagsdragers waren, die de kracht en de praktijk
der godzaligheid kenden en aanprezen43. Onder hen waren er zeker wel aanhangers van de Nadere Reformatie, die binnen hun eigen invloedssfeer de idealen van
deze beweging hebben bevorderd zoveel dat mogelijk was. Er is nog veel onderzoek nodig, om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen vroomheid en politieke
activiteit in de ingewikkelde en bewogen geschiedenis van de Republiek, evenals
in de lokale en regionale variaties daarvan.

43 Illustratief daarvoor zijn bijv. Frederick de Vry, vgl. WJ. op 't Hof, 'Frederik de Vry',in: T.Brienen/L.F. Groenendijk/W.J. op 't Hof/G.H. Leurdijk, Figuren en thema's van de Nadere Reformatie,
I, 17-22 en de Delftse regenten uit het geslacht Van Lodenstein, vgl. G.H. Leurdijk, 'De Nadere
Reformatie in Delft', 153-155.
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IV.2. Kerkelijke ontwikkelingen44
Als vroomheidsbeweging opereerde de Nadere Reformatie primair binnen de
Gereformeerde Kerk, zoals die tijdens de Tachtigjarige Oorlog in de Noordnederlandse gewesten haar vrije vestiging had gekregen. In een volgend hoofdstuk wordt
het kerkelijk karakter van de Nadere Reformatie verklaard vanuit de wezenlijke
samenhang die deze beweging zag tussen de ware vroomheid en de ware gereformeerde leer, met alle daaraan verbonden ambtelijke instellingen. De Nadere
Reformatie is echter ook zelf, zowel in haar opkomst als verdere verloop, te
beschouwen als een gevolg van de wijze waarop het Calvinisme zich in kerkelijk
opzicht ontwikkelde.
In haar begintijd voldeed de Gereformeerde Kerk wellicht nog het meest aan het
latere ideaal van de Nadere Reformatie. De gemeenten werden gevormd door
overtuigde calvinisten, wier toetreding door geloofsbelijdenis gold als een keuze
van hart en wandel, en wier leer en levensopenbaring beteugeld werd door het
functioneren van opzicht en tucht door ambtsdragers. De kwaliteit van prediking,
pastoraat en catechese kon door het tekort aan goed-reformatorische, welopgeleide
predikanten nog niet overal stabiel zijn, maar de oprichting van universiteiten met
rechtzinnige hoogleraren en de overheidssteun in de studiefinanciering van vrome
en begaafde jongelingen beloofden veel goeds op langere termijn.
Dat ook een calvinistische gemeente het ideale christendom niet vertegenwoordigde, kon de leer van de zwakheid der menselijke natuur en de onvolmaaktheid der
kinderen Gods voorspellen. Maar afgezien daarvan, trad er in de loop der generaties meer gewoontevorming op in de keuze voor de Gereformeerde Kerk. Intussen
kwamen er wel meer academisch gevormde predikanten, maar de weg tot de kansel
werd door allerlei niet-religieuze, maatschappelijke factoren gekruist, wat er toe
leidde dat niet elke plaatselijke pastor automatisch ook een voorbeeld in godzaligheid mocht heten. Verder is het de kerk decennia lang niet gelukt overal tot een
behoorlijk aanbod van gereformeerd godsdienstonderwijs te komen. Met dat al
waren al spoedig na de Reformatie de aandachtspunten gevormd voor een beginnende 'nader-reformatorische', ook op de eigen kerk gerichte kritiek: lauwheid,
onkunde, traagheid, zedeloosheid.
De sociale reikwijdte van deze misstanden was in eerste fase beperkt door het
betrekkelijk hoge niveau waarop de kerkelijke censuur over openbare zonden werd
uitgeoefend. Deze tucht was mogelijk omdat de gereformeerde gemeenten klein
van omvang waren, en zodoende overzichtelijk voor de ambtsdragers, en omdat zij
als minderheid een relatief sterke sociale controle van de niet-gereformeerde
omgeving ondergingen. Maar juist de omvang-beperkende kracht van het Calvinisme, gevolg van de strenge eis van eenheid in leer en leven, stond van het begin af
onder sterke politieke druk. De overheid wilde in de nieuwe Noordnederlandse
staat een open protestantse volkskerk, welker ontwikkeling de calvinisten door hun
tucht-drempel juist tegenhielden. Het gevolg van deze spanning was het bestaan
van een grote groep ex-katholieken die in alles met de officiële kerk meeleefden,

44 Algemene literatuur, behalve het in de vorige noot genoemde: R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam; A.Th. van Deursen, 'Gereformeerd gemeentelijk leven'; F.A. van Lieburg, Levens van vromen.
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met uitsluiting van de deelname aan het Heilig Avondmaal: de weifelaars of
'liefhebbers van de gereformeerde religie'.
Het was de tragiek van het Nederlandse Calvinisme, dat juist de overwinning van
de gereformeerde orthodoxie in 1618-1619, de teloorgang van het 'zuivere-kerkideaal' heeft bewerkt. Voor de politiek was de Dordtse kerkscheuring de wal die
het schip moest keren, en de groeiende stabiliteit van de Republiek betrok de
Gereformeerde Kerk steeds sterker in haar publieke en maatschappelijke functies.
De 'liefhebbers' wilden volwaardige lidmaten worden, en de enige voorwaarde die
de kerk tot een huis voor vele gewone zondige mensen kon maken, was een
verlaging van de religieus-ethische drempel bij belijdenis en avondmaal. Deze
verslapping van de toelatingsnormen inzake de leer en vooral de levenswandel
heeft zich dan ook - gezien de sterke stijging van lidmatenaantallen - min of meer
geruisloos voltrokken. Met name de tuchtoefening boette door de overmacht van
het getal aan kracht in, en de inmiddels op gang gekomen intensivering van de
catechese kon de geestelijke en zedelijke kwaliteit van de nieuwe instroom
nauwelijks ten goede beïnvloeden.
Deze ontwikkeling, die zich gedurende de zeventiende eeuw - uiteraard met allerlei
lokale en regionale variaties en ritmeverschillen - binnen de Gereformeerde Kerk in
Nederland heeft voltrokken, is een belangrijke verklaring voor de opbloei van de
Nadere Reformatie. Met kracht riepen haar vertegenwoordigers op tot bekering en
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hervorming en wekten zij vooral politieke en kerkelijke gezagsdragers op het
kerkelijk verval tegen te gaan. Zij produceerden tevens een stortvloed aan lectuur
die het volk tot een algehele verandering in levenswandel moest instrueren. De
radicaliteit van dit reformatiestreven leidde hier en daar zelfs tot politiek ingrijpen,
dat het sein voor de gehele beweging op rood zette (Utrecht 1660, Sluis 1675,
Rotterdam 1688). Maar inmiddels werd de Nadere Reformatie naar de rand van het
Calvinisme zelf gevoerd. Het vrome alternatief van Jean de Labadie: afscheiding
van de hopeloos verwereldlijkte volkskerk, moest - ondanks aanvankelijke sympathie - ook door haar als separatisme worden afgewezen.
Sindsdien was de kerkelijke marge van de beweging even smal als stabiel. De
meerderheid van het zich meer en meer verburgerlijkende en professionaliserende
predikantenkorps liet haar rechts liggen, en de algemene koers van kerk en
theologie, met geheel andere aandachtspunten dan de persoonlijke vroomheid,
maakte haar stem tot een roep in de woestijn. Activiteiten met een 'nader-reformatorisch' doel bleven voortaan in het algemeen beperkt tot het niveau van plaatselijke, individuele gebruikmaking en intensivering van kerkelijke en ambtelijke
middelen. Er groeide een kloof tussen predikanten onderling, maar ook tussen kerk
en kerkvolk waar het ging om de aard en inhoud van geloof en levensheiliging, en
het elkaar verstaan in de taal waarin men een en ander verwoordde. Tal van
kerkelijke procedures, rondom personen of boeken, zijn tot frustraties op dat gebied
te herleiden.
Veel pastorale energie van de Nadere Reformatie ging vanaf de tweede helft der
zeventiende eeuw op aan het in woord en geschrift leiding en stichting geven aan
dat deel der gereformeerden dat zich wél door het puriteinse vroomheidsideaal liet
aanspreken. Zo is ook de opkomst van de subcultuur der 'fijnen', die zich van het
gros der gereformeerde 'naamchristenen' onderscheiden achtte, een kerkelijke
ontwikkeling geweest die het verloop van de Nadere Reformatie ingrijpend heeft
meebepaald. Georganiseerd in godsdienstige gezelschappen, ontstond er een
binnenkerkelijk alternatief voor het lekepastoraat, waarin vooral 'oefenaars' voor
een eigen, anti-intellectualistische, bevindelijke prediking zorgden. Op lokaal
niveau kon dit leiden tot spanningen met de predikant, groepsvorming binnen de
gemeente, mijding van het avondmaal en bezoek van kerkdiensten in de regio.
Wellicht heeft het landelijk bloeiende conventikelwezen wel als buffer gewerkt
tegen collectief separatisme.
Een niet te vergeten aspect van de kerkelijke context van de Nadere Reformatie is
de confessionele pluriformiteit die het Nederlandse protestantisme kenmerkte43.
De Reformatie heeft ten onzent te langzaam gewerkt om het Rooms-katholicisme
de gelegenheid tot herleving te ontnemen. Zijn aanhang bleef dermate groot, dat
oogluikende godsdienstvrijheid een politieke noodzaak was. Het oude geloof
ontleende zijn kracht aan zijn veelvoudige rituele vormgeving, die het nieuwe maar
zeer ten dele wist of wenste te vervangen. Gereformeerden hoorden wel het
verwijt, te weinig oog voor de vroomheidspraktijk te hebben. Deze kritiek kwam

45 Vgl. L.F. Groenendijk, 'De gereformeerde proeve van de kracht der godzaligheid'; W.J. op 't Hof,
'Gereformeerde piëtisten. Opposanten èn geestverwanten van de doopsgezinden', 106-128.
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ook van de doopsgezinden, als appellanten op rijpe geloofskeuze en wereldmijdende levenshouding, en van de remonstranten, als hoeders van de menselijke geloofsverantwoordelijkheid.
Van een en ander maakte de Nadere Reformatie gebruik in haar aandrang bij haar
mede-gereformeerden op ontzenuwing van deze kritiek, door alle aandacht op de
eigen calvinistische 'praktijk der godzaligheid' te richten. Zolang in de Republiek
de religieuze verhoudingen niet waren gestabiliseerd - tot ver in de zeventiende
eeuw bleef er een 'middengroep' tussen de verschillende confessies - heeft deze
concurrentie rondom de daad van het Woord aan de Nadere Reformatie een alibi
en stimulans gegeven.
Speciale aandacht binnen de kerkhistorische context van de Nadere Reformatie
vraagt de invloed van het overzeese Puritanisme op de Nederlandse beweging46.
De gereformeerde Hervorming was ten onzent inhoudelijk grotendeels op het
Franstalige Protestantisme georiënteerd. Tekenend hiervoor is dat de Nederlandse
gereformeerden voornamelijk calvinisten waren en dat de Nederlandse Geloofsbelijdenis niet slechts nauw aansloot bij de Franse Geloofsbelijdenis, maar oorspronkelijk ook in de Franse taal opgesteld en uitgegeven is. Bovendien kwam met
ingang van de jaren tachtig van de zestiende eeuw een massale stroom Frans- en
Nederlandstalige geloofsvluchtingen uit de Zuidelijke Nederlanden op gang, die
zijn toevlucht in de noordelijke provincies zocht. Hier versterkten de Vlamingen de
meestal nog kleine calvinistische Nederlandse gemeenten, terwijl de Walen hun
eigen Franstalige gemeenten stichtten, die werden ondergebracht in een aparte
Waalse synode. De meeste piëtistische uitingen van het eerste uur kwamen uit de
hoek van deze immigranten.
Al vrij snel daarna, zo rond de eeuwwisseling, begon het gereformeerde Piëtisme
in de Nederlanden een overheersend puriteins accent te vertonen. Deze ontwikkeling was - hoe schijnbaar tegenstrijdig ook - eveneens aan de Zuidnederlandse
geloofsemigratie te danken. Vóór de jaren tachtig had immers een groot deel van
de Zuidnederlandse gereformeerde geloofsvluchtelingen een veilig onderkomen in
Engeland gevonden. Het vormde daar het grootste deel van de Nederlandse
vluchtelingengemeenten.
Toen in de Noordelijke Nederlanden de politieke, godsdienstige en economische
omstandigheden steeds beter daarvoor werden, lieten de meesten van die Zuidnederlandse vluchtelingen Engeland achter zich en vestigden zij zich in de noordelijke provincies. Diversen van hen waren in Engeland zo onder de bekoring van de
puriteinse vroomheid geraakt, dat zij, eenmaal in de Noordelijke Nederlanden
aanbeland, als propagandisten daarvan optraden. Het uitdragen van deze boodschap
nam concrete gestalten aan. Zo staan de meeste van de zo invloedrijke Nederlandse
vertalingen van puriteinse geschriften uit de eerste decennia van de zeventiende
eeuw op naam van vertalers die een Zuidnederlandse-Engelse achtergrond hebben.
Engelse puriteinen hebben ook zelf een groot aandeel gehad in de verbreiding van
hun gedachtengoed in de Nederlanden. Grote aantallen Engelsen en Schotten

46 Zie voor het volgende: W.J. op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften, 583-635; K.L. Sprunger,
Dutch Puritanism; idem, Trumpets from the Tower.
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hebben vanaf 1572 als militair in het Staatse leger gediend. Onder hen bevonden
zich vele puriteinen. Ditzelfde gaat op voor de relatief kleinere groep Engelse
kooplieden in de Nederlanden. Hier zochten bovendien die puriteinen voor wie de
kerkelijke en politieke grond in Engeland te heet onder hun voeten werd, een goed
heenkomen. Zij waren veelal krachtige persoonlijkheden die sterk tot de verbeelding van de meest serieuze Nederlandse calvinisten spraken. Vooral van puriteinse
predikanten en uitgevers is een sterke geestelijke uitstraling uitgegaan. Tenslotte
was een kortstondig verblijf van Nederlanders aan de overkant van de Noordzee in
de vorm van een studiereis soms van zo grote betekenis dat hun gehele verdere
geestelijke ontwikkeling door het Puritanisme werd gestempeld.
Het is niet verwonderlijk dat het Puritanisme zo'n grote aantrekkingskracht heeft
uitgeoefend. Het in vele opzichten halfslachtige reformatorische karakter van de
anglicaanse kerk was er debet aan dat het gereformeerd Piëtisme in Engeland veel
eerder ontstond dan in de landen waar de gestalte van een Gereformeerde Kerk
verrees. Vergeleken met het ontluikende Piëtisme elders was het Puritanisme in
Engeland veel volwassener. Het vond dan ook bij vrome gereformeerde Nederlanders veel meer ingang dan het Franse of Duitse Piëtisme.
Het is opmerkelijk dat die afhankelijkheidspositie de tijd door gebleven is. Van
vrijwel alle ontwikkelingen binnen de Nadere Reformatie kunnen binnen het
Puritanisme eerdere verschijningsvormen worden gesignaleerd.
IV.3. Sociaal-culturele ontwikkelingen47
De Nederlandse bevolking waar de Nadere Reformatie zich op richtte, was in
sociaal opzicht een divers geheel met verschillende lagen. We kunnen denken aan
een pyramide, die van boven naar beneden de volgende onderdelen kende: de adel,
het patriciaat, de gegoede stand, de burgerlijke middengroep, de kleine burgerij en
het arme 'grauw'. Al die groepen hadden hun eigen gedragspatronen, mede
gevormd door variaties in lokale en regionale achtergrond, terwijl hun levenswijzen
ook steeds in ontwikkeling waren, zoals we bijvoorbeeld zien in het proces van
'aristocratisering' in en rond de regentenstand. Alle groepsgebonden ideeën en
gewoonten samen zijn te verdelen in de cultuur van de 'elite' en die van het 'volk'.
In de praktijk is het dan, behalve de tegenstelling tussen stad en platteland, vooral
de scholing die scheiding maakt. Velen kregen wel basisonderwijs, niet zo velen
ook vervolgonderwijs gericht op burgerlijke beroepsuitoefening. Weinigen, en dan
alleen jongens, bezochten de Latijnse school en de academie, om toegang te
krijgen tot de geleerdenstand.
De beeldbepalende groep onder de vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie
wordt gevormd door predikanten. Zij waren meestal afkomstig uit kringen van
lagere ambtenaren, kooplieden, gegoede winkeliers, en hadden vaak dankzij een
studiebeurs van de overheid een theologiestudie kunnen volgen. Door deze

47 Algemene literatuur: de artikelen van A.Th. van Deursen en W.T.M. Frijhoff in: G. Rooijakkers/T.
van der Zee, Religieuze volkscultuur, A.Th. van Deursen, Mensen van klein vermogen; F.A. van
Lieburg, Levens van vromen.
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intellectuele vorming trad men toe tot de culturele elite, terwijl vooral stadspredikanten via huwelijk en verzwagering ook in sociaal opzicht wisten te stijgen. Meer
in het algemeen bestond er tussen kerk en overheid niet direct een grote sociaalculturele kloof. Het stadhuis participeerde meestal in het consistorie: (oud-)vroedschapsleden waren vaak ouderling van de gereformeerde gemeente. Ook op de
dorpen werden overheids- en kerkeraadsfuncties tot ver in de achttiende eeuw door
dezelfde groep mensen vervuld. Weliswaar bleven er het machtsoverwicht en de
fundamentele belangentegenstelling, terwijl de kerk veelal gebukt ging onder
inmenging in 'geestelijke' zaken. Maar over het algemeen waren kerk en overheid
samen de hoeders van de sociale orde en vooral de publieke moraal.
Wat die zedelijke kant betreft, onderkennen historici een gelijkgezindheid vanuit
kerk en overheid in de richting van de samenleving als geheel. In geheel Europa
kreeg de 'volkscultuur' - die voorheen geen aparte status, noch enige eenheid had te maken met een 'offensief' van de politieke, kerkelijke en dus culturele machthebbers, die een bepaalde hervorming van het alledaagse leven op het oog had. Dit
'publieke beschavingsoffensief' kon zowel een humanistische als religieuze
invulling hebben - het wordt ook wel 'kersteningsoffensief' genoemd - maar het
streefde in elk geval naar een zekere disciplinering en puritanisering van het
volksleven. Kerk en overheid wilden de ruwe volkszeden en allerlei volksculturele
gebruiken in buurten en op het platteland verdringen door een nieuw, bovenlokaal,
uniform patroon van normen en waarden, met het oog op een geordende, christelijke samenleving. De gereformeerden deelden dit streven in het kader van de
'ontroomsing' van de volkscultuur, maar ook bij katholieken en protestantse
dissenters vinden we een streven naar een nieuwe soberheid, vroomheid en
levensstijl.
Is dit publieke beschavingsoffensief, wat Nederland betreft, geslaagd? Het antwoord kan niet anders dan genuanceerd zijn. Enerzijds is er geen sprake van
mislukking: er ontstond een gemeenschappelijk, burgerlijk-christelijk normen- en
waardenpatroon als grondslag voor geregelde samenleving. Civilisatie- en privatiseringstheorieën vertellen ons dat de mensheid langzamerhand 'netter' is gaan leven,
of zijn zonden en buitensporigheden in de schaduw heeft weten te stellen. Anderzijds bleek de kracht en weerstand van de volkscultuur en haar rooms-katholieke
overblijfselen zo groot, dat het offensief langzaam maar zeker aan kracht heeft
ingeboet; denk aan de verslapping van de kerkelijke tucht. De 'publieke' Gereformeerde Kerk kende kleinere of grotere volksdelen in de stad en op het platteland
die verstoken bleven van prediking, sacrament, godsdienstonderwijs en pastoraat.
Op die werkelijkheid zouden eind achttiende eeuw nieuwe beschavingsoffensieven,
zoals van de nutsmaatschappijen en zendingsgenootschappen, inspelen.
De betekenis van de sociaal-culturele ontwikkeling van de Nadere Reformatie is,
dat de beweging gezien haar religieus-ethische doelstelling, deelde in een vrij
algemene, multi-confessionele cultuurtrend van haar tijd. De eigen variant die zij
daarop maakte, wordt bepaald door factoren die wij als karakteristieken van de
beweging kennen. Behalve de radicaliteit van haar calvinistische grondslag, betreft
dat vooral de piëtistische overtuiging dat de bekering van hart en leven vooraf
moet gaan aan de hervorming van de samenleving. Typerend voor de Nadere
Reformatie als 'beschavingsoffensief' is ook de methodische opbouw van de
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voorgestane vroomheid, waarbij zowel de bekering tot als de praktisering van het
dagelijkse, godegewijde leven een gefaseerd, gereguleerd en geritualiseerd karakter
draagt.
Het ging de Nadere Reformatie om 'het volk'. Haar vertegenwoordigers mochten,
zoals gezegd, sociaal tot de middengroepen en cultureel tot de geletterden behoren,
met openingen naar de meer aanzienlijke standen én naar de 'hogere' geestesuitingen van kunst, literatuur en wetenschap, het programma van de Nadere Reformatie
was er echter één van een culturele elite die bepaalde welgefundeerde en welomschreven levensidealen in de lengte en breedte van de bevolking trachtte te
verbreiden. Met goed recht kan men hen ook tot de zogenaamde 'culturele
bemiddelaars' rekenen, die door de aard van hun functie deze normen gemakkelijk
konden overdragen aan de gewone man en vrouw in dorp en stad. De vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie waren immers vooral predikanten, die niet
alleen krachtens hun beroep mobiel waren, maar die ook vanaf de kansel een grote
invloed op de luisteraars hadden en via de ambtelijke praktijk intensieve omgang
met de gemeenteleden hadden. De populaire gerichtheid van de beweging blijkt
ook duidelijk uit het streven om in de prediking en in de stichtelijke lectuur de
'volkstaal' te hanteren, en wars van allerlei stilistische opsmuk zo dicht mogelijk
bij de alledaagse leefwereld aan te sluiten.
De aanhangers van de Nadere Reformatie vonden, behalve door de inhoud van hun
denkbeelden ook door hun geringe aantal, in de loop van de zeventiende eeuw hun
plaats aan de rechterflank van de Nederlandse samenleving. Die samenleving was
in de achttiende eeuw al min of meer 'verzuild': gereformeerden, katholieken en
dissenters hadden zo hun eigen zelfstandige werelden opgebouwd. Onder hen
genoten de gereformeerden, dankzij hun bevoorrechte positie in het staatsbestel,
duidelijk een overwicht. Binnen die 'zuil' vormden de piëtisten of 'fijnen' weer
een apart segment. In die wereld nu bleef het klassieke programma van de Nadere
Reformatie - grotendeels via reproduktie van zeventiende-eeuwse geschriften gehoor vinden. Dat kan niet zo geweest zijn omdat buiten eigen kring de oproep
tot bekering van hart en wandel minder noodzakelijk was geworden, integendeel.
In feite was de adressering gewijzigd: de theocratische signalen werden nu
opgevangen in de subcultuur, waar die idealen juist wel weerklank en navolging
hadden gevonden.
Deze versmalling van de Nadere Reformatie had wel tot gevolg, dat de sociale
scheidslijnen tussen vertegenwoordigers en aanhangers kleiner werden. De piëtistische predikanten in de achttiende eeuw die zich verwant wisten met de zeventiende-eeuwse vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie kwamen steeds verder
van de 'middenmoot' van overheden en ambtsdragers, en steeds dichter bij het
vrome kerkvolk te staan. De ontmoeting tussen beide verliep in de eredienst, maar
vooral ook in de conventikels en schriftelijk via de te koop zijnde preken en
tractaten, alsmede via briefwisseling over individuele geloofservaringen en problemen. De bovenlokale eenheid van deze wereld werd bevorderd door preektoerisme (het beluisteren van geliefde predikers in de omgeving), correspondentie,
en de mobiliteit van reizende oefenaars en bevindelijke schippers. In de zich
uitbreidende piëtistische subcultuur kregen mannen en vrouwen, ouderen en
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jongeren, of ze nu hoog of laag op de sociale ladder stonden, een vrij gelijkwaardige positie. De 'stand' in het genadeleven was belangrijker. Wel is het in het
algemeen zo, dat de Nadere Reformatie in haar beginfase duidelijk ook aanhang
had in hogere milieu's, terwijl haar sociale basis in de loop der tijd steeds meer
aan verburgerlijking en popularisering onderhevig is geweest, en haar idealen
'gezonken cultuurgoed' zijn geworden.
De genoemde sociale homogenisering neemt niet weg dat er een cultureel spanningsveld is blijven bestaan, en wel op het intellectuele vlak. Hoewel de geletterdheid onder leken - door hun grote 'gehoorervaring' en belezenheid - niet klein was,
hadden de predikanten door hun exclusief academische, filosofisch-theologische
vorming toch een ander denkpatroon. Dit heeft in theologie en vroomheidsbeleving
doorgewerkt. Men had enerzijds de theologische en schriftelijke, aan preken en
boeken verbonden traditie; anderzijds een populaire en mondelinge traditie, die
vooral te associëren is met de gezelschappen, de gesprekken over en de beeldvorming rond het bevindelijke geloofsleven. Tussen beide lijnen bestond in zoverre
een wisselwerking, dat de vrome ervaringswereld uiteraard sterk beïnvloed werd
door prediking en lectuur, maar dat die prediking, het pastoraat en de stichtelijktheologische literatuur op hun beurt gevormd werden door de vragen en problemen
die men in de gemeente en het gezelschap tegenkwam. Bij achttiende-eeuwse
bevindelijke schrijvers als Alexander Comrie en Theodorus van der Groe zien we
ook een steeds kritischer wordende visie op de geloofspraktijk.
Het klinkt geforceerd om tegen deze achtergrond over 'officieel piëtisme' te
spreken, maar termen als 'volkspiëtisme' en 'lekepiëtisme' zijn bruikbaar in
zoverre zij attenderen op een stroming binnen de gehele bedding, die onderbelicht
blijft zolang het onderzoek zich hoofdzakelijk - en deels noodgedwongen oriënteert op de normatieve literatuur van de Nadere Reformatie, die de idealen van
geletterde vertegenwoordigers weerspiegelen. Deze eenzijdigheid begint opgeheven
te worden door het verwerken van bronnen als kerkeraadsnotulen en (autobiografieën, die iets van de overdracht en receptie van de Nadere Reformatie documenteren.
IV.4. Theologische ontwikkelingen48
Al is de Nadere Reformatie in de eerste plaats een beweging geweest die de
vernieuwing van de vroomheid in al haar aspecten heeft nagestreefd, dat neemt niet
weg dat zij ook is bepaald geweest door de dogmatisch-theologische, kerkelijke
context van haar tijd. Die context is goeddeels beheerst door wat genoemd wordt
de gereformeerde orthodoxie. Deze is opgekomen in de tweede helft van de
zestiende eeuw, toen de calvinistisch-reformatorische leer zich steeds meer moest
verdedigen tegen de aanvallen vanuit andere leeropvattingen, zowel van buiten als
binnen de reformatorische beweging.
Niet alleen ging het rooms-katholieke denken met vernieuwde kracht tot de
tegenaanval over (het concilie van Trente), maar ook vanuit de humanistische en

48 Zie voor het volgende publikaties van C. Graafland, met name: De zekerheid van het geloof,
'Gereformeerde scholastiek'; Van Calvijn tot Barth; Van Calvijn tot Comrie.
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doperse traditie kwam men tot een confrontatie met de calvinistisch-gereformeerde
leer (Remonstrantisme, Socinianisme). Dat had tot gevolg dat de kerkelijke en
geestelijke aandacht bijna volledig door de aan de orde zijnde theologische
conflicten werd opgeëist. Dat bracht weer met zich mee, dat die aspecten van het
reformatorisch belijden, die zich richtten op de praktijk van de vroomheid zowel
naar binnen als naar buiten, in de knel kwamen.
Deze ontwikkeling werd nog versterkt door het feit, dat de verdediging van de
rechte leer (ortho-doxie) werd gedaan met behulp van het in die tijd gangbare
wetenschappelijke instrumentarium. Concreet betekende dit, dat men de scholastieke denkmethoden aanwendde om de leer duidelijk en aannemelijk te maken. Dat
bracht met zich mee, dat men streefde naar een logisch opgebouwd leersysteem,
dat anderen vooral in rationele zin moest overtuigen. Hoe inzichtelijker de leer
voor het verstand was, des te geloofwaardiger kwam ze over. Het gevolg daarvan
was echter dat daardoor de inhoudelijke beleving van de leer in het hart en de
uitleving ervan in een vroom leven nog meer in de schaduw kwamen te staan.
Nu zien wij dat de Nadere Reformatie op tweeërlei wijze op deze gereformeerde
orthodoxie heeft ingespeeld. Aan de ene kant heeft ze ingezien, dat de eenzijdige
nadruk op de rechte leer het gevaar inhield, dat de vroomheid werd verwaarloosd.
Men zag het als een voor de kerk gevaarlijke ontwikkeling, dat vele gemeenteleden
steeds meer van de gedachte uitgingen, dat het aanhangen van de goede gereformeerde leer voldoende was om christen te zijn. De Nadere Reformatie heeft daarop
gereageerd door met klem aan te wijzen, dat dit onjuist en misleidend is. Niet
alleen de rechte leer maar ook de rechte bevindelijke beleving en waarlijk vrome
uitleving zijn nodig en kenmerkend voor de ware christen.
Anderzijds hield deze reactie niet in, dat men de gereformeerde orthodoxie zelf
afwees. Integendeel. Wat het onderschrijven en verwerken van de gereformeerde
leer betreft, sloot de Nadere Reformatie zich geheel bij de bovengeschetste
ontwikkeling aan. De speciale aandacht voor de vroomheid in de Nadere Reformatie was dan ook niet bedoeld als een kritiek op of een correctie van de gereformeerde orthodoxie als zodanig, maar (slechts) als een noodzakelijke aanvulling
ervan vanuit het besef, dat leer en leven een eenheid (dienen te) vormen.
Wel zien wij, dat de verlegging van het accent van de leer naar het leven in de
Nadere Reformatie ook gevolgen heeft gehad voor een verlegging van accenten
binnen de leer zelf. Bij sommige vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie
(W. Teellinck, J. van Lodenstein) zien wij de aandacht verschuiven van de (in de
Reformatie centraal gestelde) rechtvaardiging naar de heiliging, al blijft ook bij hen
de reformatorische overtuiging staande, dat de eerste het fundament vormt van de
laatste.
Daarnaast constateren wij echter, dat de voortgaande ontwikkeling van het reformatorisch belijden in de richting van de gereformeerde orthodoxie juist het eigene van
de prediking en de vroomheidsbeleving van de Nadere Reformatie in positieve zin
heeft gestempeld. Zo zien wij, dat de toenemende accentuering van de verkiezingsleer in de gereformeerde orthodoxie (Dordtse Leerregels) in de Nadere Reformatie
verwerkt wordt in de vorm van een meer separerende visie op de gemeente dan tot
dan toe gevonden werd. Deze visie hing nauw samen met de pastorale zorg over de
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invloed die de gereformeerde belijders ondergingen van de verwereldlijking en de
tolerante ontwikkelingen binnen de volkskerk. Men maakte in de prediking een
diepgaand onderscheid tussen bekeerden en onbekeerden. Dit vond zijn grond in de
predestinatie, die niet alleen eeuwige verkiezing maar ook eeuwige verwerping
inhield. Wel werd aan de onbekeerden niet alleen het (eeuwig) oordeel van God
aangezegd, maar ging er in de prediking van wet en evangelie ook een appèl uit
om zich te bekeren tot God en zo alsnog het oordeel te ontvlieden. Het spanningsveld dat zich hierin manifesteert, heeft te maken met het feit dat niet alleen de
verkiezing maar ook het verbond van God zijn plaats in de theologie en prediking
der Nadere Reformatie bleef behouden. Hierdoor konden de accenten verschillen,
waarin nu eens meer de predestinatiaanse, dan weer de verbondsmatige component
overwoog, maar toch altijd zo, dat de ene nooit zonder de andere was.
De toenemende beklemtoning van de predestinatie na de Dordtse Synode kwam
ook tot uiting in het feit, dat in de gemeenten waartoe de prediking van de Nadere
Reformatie zich richtte, een groeiende worsteling werd gevonden om te komen tot
de zekerheid van het geloof en van het heil. Het antwoord dat de Nadere Reformatie daarop gaf, was niet nieuw. Men trachtte door het noemen van 'kenmerken' de
gelovigen een maatstaf in handen te geven, waarmee men eigen geloof in zijn
oprechtheid en waarheid kon toetsen. Deze kenmerken werden ontleend zowel aan
de innerlijke beleving van het hart als aan de uitleving in de dagelijkse levenspraktijk. Hetzelfde gegeven komen wij vrijwel vanaf het begin der Reformatie (Calvijn)
of in ieder geval vlak daarna (Beza) reeds tegen.
Door de toenemende accentuering van de verkiezing valt er in tweeërlei opzicht
een ontwikkeling te constateren. In de eerste plaats krijgen de kenmerken als
criterium voor de geloofszekerheid een steeds belangrijker rol. In de tweede plaats
constateren wij, dat om de waarheid van het geloof te toetsen en zodoende tot
zekerheid te komen de innerlijke kenmerken (syllogismus mysticus) in belangrijkheid het steeds meer gaan winnen van de uiterlijke (syllogismus practicus). Het
gevolg daarvan is, dat in de prediking steeds meer de toetsing plaatsvond van de
innerlijke geloofservaring, die ten doel had om middellijkerwijs de niet ware
gelovigen te ontmaskeren en tegelijk de kleingelovigen tot zekerheid te brengen.
Een derde met het reeds genoemde samenhangend gevolg van het toenemend
overwicht van de verkiezing in de theologie en prediking van de Nadere Reformatie is de steeds bredere uitwerking van de zogenaamde heilsorde. In aansluiting op
de gereformeerde orthodoxie gingen ook de predikers van de Nadere Reformatie
ervan uit, dat de eeuwige verkiezing zich in de tijd openbaarde en tot uitvoering
werd gebracht in de geloofsgeschiedenis, die de uitverkorenen, of Gods kinderen,
doormaakten. Deze persoonlijke geschiedenis kenmerkte zich door een voortgang
in de geloofservaring, die zich concentreerde rondom een aantal hoofdmomenten in
de toepassing van het heil door Woord en Geest. Het normatieve karakter daarvan
wordt aangegeven door het begrip 'orde', dat men hierbij toepaste: de orde des
heils. Niet alleen het feitelijke maar ook het maatgevende van de geloofsweg lag
daarin opgesloten. Had in de gereformeerde leer deze 'orde' een vooral logische
structuur, omdat men meende, dat het een het 'logisch' gevolg was van het andere
en dus logischerwijs daarop moest volgen, in de prediking van de Nadere Reformatie zien wij, dat dit 'logische' steeds duidelijker een 'chronologische' invulling
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krijgt. Het voorafgaande en het navolgende krijgen dan hun plaats binnen de
(chronologische) geschiedenis van het geloof, waarin het een eerst moest worden
beleefd voordat men aan het andere toekwam (mocht komen).
Deze chronologisch bepaalde heilsorde spitste zich aanvankelijk op een aantal
kernzaken toe. Vanaf het begin werd het van het grootste belang geacht, dat de
rechtvaardigmaking in orde vooraf ging aan de heiliging. Zelfs bij diegenen in de
Nadere Reformatie die het sterkst de heiliging beklemtoonden, stond deze orde vast
(W. Teellinck, J. van Lodenstein). Min of meer hetzelfde kan worden gezegd van
de orde die vereist werd bij de beleving van de zonde en de genade. Ook hierin
ging men uit van de onomkeerbaarheid van deze orde.
In de verdere voortgang van de Nadere Reformatie kwam ook de (volg)orde van
wedergeboorte en geloof steeds meer centraal te staan. Calvijn wist nog ervan te
spreken, dat een christen door het geloof wordt wedergeboren. Hij kon dat doen,
omdat hij de wedergeboorte vooral zag als de levensvernieuwing, die uit het geloof
in Christus opkomt en gedurende het hele bestaan van de christen op aarde aan de
orde blijft. In de prediking van de Nadere Reformatie wordt de aandacht echter
vooral gericht op de wedergeboorte als het begin van de levensvernieuwing, die
noodzakelijk voorafgaat aan het geloof in Christus.
In deze verdere ontwikkeling treffen wij ook een voortgaande specificering van de
heilsorde aan, waardoor de geloofsweg steeds gedetailleerder in allerlei 'stadia'
wordt onderverdeeld. Daarmee ging een toenemende onzekerheid gepaard, omdat
het steeds moeilijker werd om vast te stellen, of men zich wel op deze geloofsweg
bevond en zo ja, waar men zich ergens op die weg ophield. In het verlengde
daarvan laat het zich verstaan, dat concrete, individuele bekeringsgeschiedenissen
steeds meer de ronde gingen doen en voor menigeen als een vademecum gingen
functioneren, waaraan men eigen geloofsweg meende te kunnen en moeten toetsen.
Al hebben wij hiermee de algemene gang van zaken in de dogmatische ontwikkelingen binnen de Nadere Reformatie getekend, dit betekent niet, dat er geen nevenof zelfs tegenstromingen zich hebben voorgedaan. Wij wijzen allereerst op het
gegeven, dat vrijwel aan het begin van de Nadere Reformatie in theologisch
opzicht een onderscheiding tussen twee stromingen valt waar te nemen. De
hoofdstroom wordt bepaald door Gisbertus Voetius, die we als dé theoloog van de
Nadere Reformatie kunnen kwalificeren. Maar naast hem merken wij ook de
invloed van W. Amesius op, die hoewel niet van Nederlandse maar van Engelspuriteinse afkomst, een tijdlang in Nederland heeft gedoceerd en vanuit deze
positie grote invloed heeft uitgeoefend.
Zien we bij Voetius meer het rationeel-scholastieke element naar voren komen,
waarin de ware theologie vooral als de levende kennis van God wordt gezien, bij
Amesius komt meer het voluntaristische element in het geloof aan de orde, waarin
waar geloven vooral het leven uit, met en voor God is. Hoewel beide uitgangsposities als sub-onderscheidingen moeten worden gewaardeerd, die toch vooral in hun
eenheid in de praxis van de Nadere Reformatie werden gehanteerd, hebben beide
toch een eigen stempel gedrukt op de voortgang van de Nadere Reformatie. We
zien namelijk, dat die stroming van de Nadere Reformatie, die vanuit een primaire
verbondenheid met Voetius en zijn school toch ook het gedachtengoed van
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Coccejus en de zijnen willen honoreren, een verwantschap met de amesiaanse lijn
laten zien. Naar de wortels zoekend, zien we bij Voetius de thomistisch-scholastieke traditie vooral vertolkt, terwijl we achter de amesiaanse stroming de invloed van
P. Ramus schuil zien gaan (Theologia est doctrina Deo vivendi = theologie is de
leer om voor God te leven).
Het kan in het verlengde van bovengenoemd intern-theologische spanningsveld
worden beschouwd, wanneer in de achttiende eeuw een reactie opkomt, die uit de
door de vele heilsordelijke onderscheidingen veroorzaakte geloofsproblematiek een
weg wil wijzen, die afziet van een scholastiek geaarde ordening van het geloofsleven en terug wil buigen naar de eenvoud van een in haar ogen schriftuurlijke
bevinding. Zij kenmerkt zich als een evangelisch-bevindelijke stroming (met onder
anderen W. Peiffers), die een positieve, direct-bijbelse prediking voorstaat en de in
haar ogen ingewikkelde en daardoor verwarrende, dogmatisch-scholastiek-bevindelijke prediking afwijst. In hoeverre deze stroming zich binnen het achttiendeeeuwse, gereformeerde Piëtisme heeft kunnen doorzetten, vraagt nog om nader
onderzoek.
Een tweede reactie treffen wij aan in het laatste deel van de achttiende eeuw,
wanneer Th. van der Groe op zijn wijze retireert van de steeds meer gestaltelijk
georiënteerde bevindelijkheid van de wedergeboorte naar de in zijn ogen authentiek-reformatorische klaarheid van de (bevindelijk beleefde) rechtvaardiging van de
goddeloze. Daarmee beoogde hij een eerherstel van de centrale positie van de
rechtvaardiging boven die van de wedergeboorte zoals deze in de oorspronkelijke
Reformatie naar voren was getreden.
Samenvattend constateren wij, dat het gereformeerd-dogmatisch gehalte van de
Nadere Reformatie, met name in vergelijking met de Reformatie en de daarop
volgende gereformeerde orthodoxie een ambivalent karakter draagt. Enerzijds was
er van de kant van de Nadere Reformatie sprake van een aanvullende en ook
enigszins corrigerende reactie zowel op de Reformatie als de gereformeerde
orthodoxie. Anderzijds heeft met name de gereformeerde orthodoxie het geloofsklimaat van de Nadere Reformatie juist in belangrijke mate gestempeld, en streefden
binnen deze traditie voorkomende reactie-bewegingen naar een bijbels-reformatorische vernieuwing.

DNR XIX (1995) 136

V. KENMERKEN VAN DE NADERE REFORMATIE
Nu de diverse contouren van deze begripsbepaling zijn getrokken, komen we in dit
hoofdstuk tot de kern van de zaak: de karakterisering van de Nadere Reformatie
zelf. Hierin komt het aan op de vernieuwde uitwerking van de vroeger omschreven
definitie, door een poging te wagen de belangrijkste positieve kenmerken van de
beweging vast te stellen en in onderlinge samenhang onder woorden te brengen.
De werkgroep is gekomen tot een tiental hoofdpunten, die in het volgende op een
rij worden gezet en worden toegelicht. In punt 1 komt aan de orde dat de Nadere
Reformatie primair een vroomheidsbeweging was, die als zodanig niet meer dan
een verbijzondering van het gereformeerde Piëtisme in de Nederlanden vormde.
Vervolgens worden in de punten 2 en 3 de gereformeerde leer en het kerkelijk
karakter als twee absolute voorwaarden voor de Nadere Reformatie omschreven. In
punt 4 wordt aandacht geschonken aan de door de term 'Nadere Reformatie'
gesuggereerde relatie met de Reformatie. Het bijzondere van de Nadere Reformatie
komt in punt 5 aan de orde, namelijk het streven om via programmatische werkzaamheden de beoogde hervorming te bereiken. De inhoud van het reformatieprogram wordt in de punten 6-9 onder woorden gebracht. Hierin staan achtereenvolgens centraal: de reformatie der zeden, de kerkelijke tucht, de theocratische
houding en de sabbatvisie en -praktijk. Tenslotte wordt in punt 10 aandacht
gevraagd voor het puriteinse karakter van de bedoelde vroomheidsbeweging.
Voordat overgegaan wordt tot de beschrijving van de tien kenmerken, moet eerst
nog iets gezegd worden over (het gebruik van) de term 'nadere reformator'.
Hoewel aan deze uitdrukking een taalkundig bezwaar kleeft, hanteren wij haar om
een praktische reden. Zij is immers heel wat korter dan wat wij ermee bedoelen,
namelijk een vertegenwoordiger of representant van de Nadere Reformatie.
V.l. Vroomheidsbeweging
De Nadere Reformatie vormde een loot aan de stam van het Piëtisme, wiens
vroomheid een innerlijke en een uiterlijke zijde kende. De bron van waaruit de
gewenste vroomheidsuitingen konden ontspringen, was een vroom hart in de zin
van een wedergeboren en gelovig gemoed. Logisch gezien waren bekering en
geloof dan ook de eerste zaken die aan de orde gesteld werden. Een mens moest
eerst in geestelijke zin van dood levend gemaakt zijn, wilde hij goede werken
kunnen voortbrengen. Bovendien bleef daarna de werkzaamheid van het ware
geloof een onmisbare voorwaarde daarvoor.
Aangezien de nadere reformatoren als echte piëtisten veel christenen ontwaarden
die zich enerzijds op hun geloof lieten voorstaan, maar anderzijds onbijbels,
werelds of onverschillig in hun levensuitingen waren, onderscheidden zij scherp
tussen een waar en een ingebeeld geloof. Eigen ervaringen van ongestalten van het
leven des geloofs vormden een tweede en meer nabije reden. Als vanzelf bracht dit
alles hen tot een voortdurende oproep tot zelfonderzoek. Hierbij ging hun aandacht
uit naar de beleving van de Heilige Geest in het innerlijk van een mens. De Geest
past de twee onderdelen van het Woord des Heeren, wet en evangelie, op een
heilsordelijke wijze toe aan het hart. Er ontstonden beschrijvingen van de bekeringsweg en van allerlei geestelijke ervaringen en ontwikkelingsgangen, waarbij de
gevoelige zijde van het geestelijke leven naar voren werd gehaald.
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Gisbertus Voetius (1589-1676) - centrale figuur van de Nadere Reformatie
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De separatie en de descriptie kenden een pastorale achtergrond en dienden een
identiek doel. De nadere reformatoren zagen het als hun roeping de geveinsden te
ontmaskeren, de beginnelingen voorzichtig voort te leiden, de aangevochtenen te
vertroosten, de gevallenen te vermanen en op te richten en de ware gelovigen aan
te sporen tot meer standvastigheid en meer kennis van Christus. In de prediking
kwam het zo tot het onderscheiden van geestelijke klassen en standen en tot het
afzonderlijk behandelen en aanspreken hiervan.
De Nadere Reformatie beleefde sterk de betrekkelijkheid van de tijd in het licht
van de eeuwigheid. De dood, het laatste oordeel, de hel en de hemel waren
veelbesproken onderwerpen. Voor de ware gelovige ligt de bestemming in de
hemel. Hij voelt zich dan ook in de aardse werkelijkheid op doorreis naar een beter
vaderland.
De innerlijke beleving van de bijbelse boodschap vormde de basis voor een heilige
en Gode welgevallige levenswandel. Deze laatste is niet slechts het gevolg, maar
ook het criterium van de authenticiteit van de eerste. Aan de vruchten wordt de
boom gekend.
Talloos waren de nader-reformatorische voorschriften voor het leven van de
heiliging. De middelen als het horen en het lezen van het Woord, de sacramenten,
het gebed, de meditatie, de samenspraak, het zingen, het vasten en de zondagsheiliging namen daarin een belangrijke plaats in. In toenemende mate is er een concentratie van de aandacht op het Heilig Avondmaal waarneembaar. Van de drie
onderdelen voorbereiding, bediening en nabetrachting, werd in de regel het eerste
het uitvoerigst behandeld.
Het heiligingsideaal van de gereformeerde piëtisten hield niet halt bij de grens van
het persoonlijk bestaan. Van wedergeborenen moest zoveel uitgaan dat ook de
sociale kaders waarbinnen zij leefden en werkten, een zuiverende werking zouden
ondergaan. Op deze wijze kwam de hervorming van het gezin, de kerk, de
maatschappij en de staat in het vizier.
V.2. Gereformeerde leer
De Nadere Reformatie mag dan primair een vroomheidsbeweging geweest zijn,
onverschilligheid ten opzichte van de leer was haar volledig vreemd. Zij was een
voluit gereformeerde, in de zin van calvinistische, beweging. Terwijl haar confessionele aard van meet af al was bepaald door de Nederlandse Geloofsbelijdenis en
de Heidelbergse Catechismus, kwam hier in 1618 het derde formulier van enigheid
in de vorm van de Dordtse Leerregels bij. Het is tekenend voor het gereformeerde
karakter van de Nadere Reformatie dat haar centrale figuur, de Utrechtse hoogleraar in de theologie Gisbertus Voetius, als een der kampioenen van de gereformeerde leer in de trant van de Synode van Dordrecht gezien werd en wordt.
In de loop van de zeventiende eeuw en daarna zijn de nadere reformatoren met
name in de gelederen van de voetianen te vinden. Op dogmatisch en filosofisch
terrein stelden zij zich dan ook te weer tegen of hielden zij zich in elk geval afzijdig van vernieuwingsbewegingen als het Coccejanisme en het Cartesianisme.
Tegen het einde van de zeventiende eeuw vonden zij zich bovendien in een nieuw
confessioneel ijkpunt: de Walcherse Artikelen, gericht tegen de van de gerefor-
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meerde orthodoxie afwijkende inzichten van H.A. Röell, B. Bekker en J. Vlak. Dit
vormt een van de vele indicaties dat de Nadere Reformatie rond de overgang van
de zeventiende naar de achttiende eeuw dogmatischer georiënteerd was dan ooit
tevoren. Ongetwijfeld hangt dit samen met de steeds penibeler wordende positie
van de gereformeerde leer in de theologie en de kerk van die dagen.
Had de Nadere Reformatie een duidelijke dogmatische kleur, naar haar diepste
wezen was zij evenwel een vroomheidsbeweging. In haar accentuering van de
praktijk der godzaligheid attaqueerde zij de gedachte en de praktijk dat de gereformeerde leer op zichzelf reeds zaligmakend was. Als de leer niet tot uiting kwam in
een godvruchtig leven, was zij bijbels gezien onder de maat. Zoals een vroom
leven ondenkbaar was zonder de voedingsbodem van de gereformeerde leer, zo
moest het ook onbestaanbaar zijn dat deze leer niet werd vertaald in een bevindelijke beleving van de dogmatiek en in godzalige levensuitingen.
Door hun kritische en reactionaire opstelling kwamen de nadere reformatoren er
zelfs toe om aan het leven een zekere meerwaarde toe te kennen boven de leer.
Deze verhield zich tot de praktijk als de weg of het middel tot het doel. Het
grotere gewicht dat hierbij aan het leven werd toegekend, kwam vooral tot uiting
in een waardering van belijders van een andere dan de gereformeerde leer. Het inen uitwendige leven functioneerde daarbij als een gewichtiger criterium dan de
confessie. Achteraf handhaafden de desbetreffende nadere reformatoren de principiële betekenis van de gereformeerde leer door te stellen dat het vrome leven van
andersdenkenden zonder dat zij zich dit bewust waren, van hun orthodox-gereformeerde positie getuigde49.
V.3. Kerkelijk reformatiestreven
De Nadere Reformatie was een kerkelijke beweging. De nagestreefde hervorming
moest in de Gereformeerde Kerk beginnen en van daaruit via de maatschappelijke
invloed van haar leden alle levensgebieden zuiveren overeenkomstig het Woord
van God. Het kerkelijk aspect was zo fundamenteel dat het een kritische grens van
de Nadere Reformatie vormde. De geschiedenis van Jean de Labadie laat zien dat
wie in zijn reformerende ijver en radicaliteit de Gereformeerde Kerk opgaf, door de
nadere reformatoren niet langer als een medestander werd begroet, maar veel meer
als een tegenstander werd bestreden.
Deze sterk kerkelijke opstelling was een voortvloeisel van het gereformeerde
karakter van de Nadere Reformatie. Naar gereformeerde opvatting was het genadeverbond inclusief de Doop als een teken en zegel daarvan het bepalende principe
van de (zichtbare) kerk.
Toch had het kerkelijk standpunt van de Nadere Reformatie ook een historisch
motief, dat overigens eveneens algemeen onder Nederlandse gereformeerden
aanwezig was. Naar haar stellige overtuiging had de Heere bij de Reformatie de
Gereformeerde Kerk aan de Nederlanden geschonken. Deze kerk werd als een
bijzondere weldaad van de Heere beschouwd. Een breuk met haar was in de ogen

49 Vgl. voor deze alinea: W.J. op 't Hof, 'Gisbertus Voetius' evaluatie van de Reformatie'; idem,
'Rooms-katholieke doorwerking binnen de Nadere-Reformatie'.
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der nadere reformatoren een ontkenning en verwerping van wat de Heere aan de
Nederlanden had verleend.
Deze bijzondere waardering van de Gereformeerde Kerk ging samen op met het
inzicht en de erkenning dat de Heere de Nederlanden op spectaculaire wijze had
gezegend in de strijd tegen Spanje. Het was Gods persoonlijke ingrijpen in de geschiedenis dat ervoor had gezorgd dat de vrijheidsstrijd in de Nederlanden was
uitgebroken en had geresulteerd in de vestiging van de Gereformeerde Kerk en in
de vorming van de Nederlandse natie. Het zicht op de bijzondere bemoeienis van
de Heere met de Nederlanden werkte het in de hand dat de nadere reformatoren als
vanzelf een parallel trokken tussen het oudtestamentische Israël en het Nederlandse
volk. De identificatie vond altijd plaats in het kader van de toepassing van bijbelteksten en -gedeelten en was als zodanig immer analogisch bedoeld. Zij stoelt op
een historische vervangingsgedachte noch op een nationalistisch superioriteitsgevoel. Het Nederlandse Israël was voor de Nadere Reformatie niet het enige. Er
bestond voor haar ook bij voorbeeld een Engels en een Schots Israël50.
Gezien het strikt kerkelijke karakter van de Nadere Reformatie ligt het voor de
hand dat de Gereformeerde Kerk, zowel in lokale als in provinciale en landelijke
zin, alsmede de predikanten en andere ambtsdragers daarin van meet af een deihoofddoelen van haar reformerend streven hebben uitgemaakt. Zij zag voor de
dienaren des Woords de sleutelrol bij de hervormingen weggelegd. Dezen moesten
zich beijveren in het prediken, het catechiseren en het bezoeken van gemeenteleden. Deze middelen waren naar haar mening de wegen die het snelst en het
effectiefst naar het doel van de eliminering van de misstanden leidden. De prediking was hierbij van het allereerste belang. Zij behoorde zonder vertoon van
geleerdheid en hoogdravendheid te geschieden. De uitleg en de hieruit getrokken
leringen van de tekst moesten uitlopen op de toepassing, waaraan gewoonlijk de
meeste aandacht werd besteed en waarbij de geestelijke classificatiemethode werd
gehanteerd.
Van ambtsdragers werd gevraagd dat zij onberispelijk en derhalve voorbeeldig
leefden, niet alleen in uiterlijk levensgedrag, maar ook in nauwe geloofsgemeenschap met de Heere. Deze eis rustte ook op de lidmaten in het algemeen. Het
christelijk bestaan behoorde een aan God gewijd leven te zijn. Met name rondom
het avondmaal functioneerde het facet van de praktijk der godzaligheid als een
voorwaardelijke factor. Positief werd steeds gesteld dat een godvruchtig leven in
een gemeente en in de kerk ervoor zou zorgen dat ketterijen geen voet aan de
grond zouden kunnen krijgen.
V.4. Relatie tot de Reformatie
Bij haar streven sloot de Nadere Reformatie bewust nauw aan bij de gereformeerde
Reformatie uit de zestiende eeuw51. Bij deze constatering moet men zich wel
realiseren dat de nadere reformatoren evenals hun mede gereformeerden de Refor-

50 Zie voor het historisch motief: R. Bisschop, Sions Vorst en volk.
51 Over het volgende bestaat een overzichtsartikel: C. Graafland, 'De verhouding Reformatie en
Nadere Reformatie'.
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matie niet zagen als een afgesloten hoofdstuk. De historische werkelijkheid van
zeker de eerste helft van de zeventiende eeuw bracht de Nederlandse gereformeerden ertoe om de Reformatie op te vatten als een proces dat tot in hun tijd doorging. In de Nadere Reformatie werd deze visie versterkt door de kritische evaluatie
die zij had op de uitwerking van de Hervorming. Naar het oordeel van de nadere
reformatoren was er sinds de consolidatie van de Reformatie eerder sprake van
deformatie dan van verdergaande reformatie.
Allereerst stelde de Nadere Reformatie bij haar poging om de zeden te hervormen
zichzelf en anderen de bezieling en de ijver van de zestiende-eeuwse hervormers
ten voorbeeld. Tevens werkte zij toe naar de uitbouw van het Reformatieproces,
zowel in geografische als in qualitatieve zin. De Gereformeerde Kerk was dan wel
de officiële kerk in de Nederlanden geworden, maar dit verhinderde niet dat het
grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking geen belijdend lid van deze Kerk
was en dat er vele plaatsten en streken waren waar het Rooms-katholicisme of
sectarische opvattingen de boventoon voerden. De Nadere Reformatie wilde heel de
Nederlanden en alle Nederlanders reformeren. Nu zullen alle oprechten en ernstigen onder de gereformeerden van die tijd deze wens hebben gedeeld en aan de
realisering hiervan hun beste krachten hebben gegeven. Wat de nadere reformatoren van die ernstige gereformeerden onderscheidde, was dat zij met een beroep op
de Reformatie tevens de uitwerking van de Reformatie onder de gereformeerden
onder kritiek stelden. Zij verweten vele gereformeerden dat zij de principes van de
Hervorming niet totaal en radicaal in hun leven toepasten. De Gereformeerde Kerk
behoorde steeds opnieuw te worden gereformeerd.
Nu was er binnen de Nadere Reformatie niet alleen sprake van een positieve
aansluiting bij de Reformatie, maar ook van een zekere relativering van de
Hervorming. Deze relativering kende een historische en een inhoudelijke dimensie.
Diverse van de voornaamste vertegenwoordigers der Nadere Reformatie waren er
vast van overtuigd dat de reformatoren, die door de omstandigheden van hun tijd
waren genoopt zich primair op het herstel van de rechte leer te richten, zich in de
nareformatorische tijd meer en zelfs vooral op de praktijk der godzaligheid zouden
hebben toegelegd. Veranderde tijdsomstandigheden vereisten andere prioriteiten en
aandachtspunten. Inhoudelijk relativeerde de Nadere Reformatie de Hervorming in
deze zin dat zij aangaf dat de hervormers noodgedwongen niet hun gehele reformatieprogram ten uitvoer hadden kunnen brengen. Op ethisch gebied hadden zij niet
geheel kunnen bewerkstelligen wat zij wilden, terwijl zij aan het afzonderlijk
behandelen van de vroomheid in het geheel niet hadden kunnen toekomen. In dit
opzicht wilde de Nadere Reformatie bewust complementair ten aanzien van de
Hervorming werken. Men versta deze relativeringen echter goed: ze werden door
de nadere reformatoren niet bedoeld als kritiek op de hervormers.
Bij het opvullen van de leemten die het reformatorische erfgoed vertoonde, ging de
Nadere Reformatie te rade bij voorreformatorische devotietradities. Zo stond bij
voorbeeld de Moderne Devotie in de persoon van Thomas a Kempis met zijn De
Imitatione Christi hoog bij haar aangeschreven. Zij ontdeed allerlei motieven en
methoden uit de middeleeuwse tijd van hun typisch rooms-katholieke inhoud en
context en integreerde die in haar eigen, gereformeerde kader. Dit geldt voor
devotionele modellen en technieken zoals meditatie, geestelijke alleen- en samenDNR XIX (1995) 142

KENMERKEN VAN DE NADERE REFORMATIE
spraak en gebeden, voor bevindelijke motieven als geestelijke verlatingen en de
vier uitersten, en voor ethische voorschriften in de trant van gedragscasuïstiek.
V.5. Programmatische concretisering van het reformatiestreven
Het feit dat de Nadere Reformatie in wezen niet anders dan een verbijzondering
van het Nederlandse gereformeerde Piëtisme was, geeft al aan dat de overeenkomsten tussen beide bepalend zijn. Beide beoogden de bevordering van de gereformeerde vroomheid, niet slechts in persoonlijke zin, maar ook in gezin, kerk,
maatschappij en staat. Toch was er ook sprake van een dusdanig onderscheid
tussen Nadere Reformatie en Nederlands gereformeerd Piëtisme, dat het alle zin
heeft om de eerste niet in de tweede te laten opgaan.
Wie de gereformeerde vroomheidsbevorderaars in de zeventiende-eeuwse Nederlanden met elkaar vergelijkt, ontdekt een intrigerend onderscheid. Uitgerekend zij die
termen als "vorder reformatie" of "nader reformatie" hanteerden, stelden hervormingsprogramma's op, die als leidraad dienden bij hun streven om de door hen zo
gewenste reformatie te verwerkelijken. Deze samenhangende hervormingsvoorstellen dienden zij in bij de bevoegde kerkelijke en politieke organen, in de hoop dat
ze aangenomen en gerealiseerd zouden worden. Het ligt voor de hand om in deze
programmatische hervormingsactiviteiten het eigene van de Nadere Reformatie te
zien.
Zoals reeds aangegeven beoogde het gereformeerde Piëtisme in de Nederlanden in
reactie op het gebrek aan en/of de verflauwing van een levend geloofsleven niet
alleen de bevordering van de persoonlijke godsvrucht, maar ook van de vroomheid
in samenlevingsverbanden. Het gaf hiertoe aan wat verkeerd was en wat men in
plaats daarvan moest doen. De Nadere Reformatie nu ging nog een stap verder op
deze weg. Zij stelde procedurele en inhoudelijke reformatieprogramma's op. Met
behulp van de procedurele programma's gaf zij de wegen aan waarlangs de
gewenste hervorming in kerk, politiek, maatschappij en gezin werkelijkheid moest
worden. In de inhoudelijke reformatieprogramma's werden alle zaken die hervorming behoefden, systematisch aan de orde gesteld. Alle bevoegde personen en
organen in kerk, politiek en maatschappij moesten tot hervormingsinspanningen
overgaan. De publikatie van reformerende actie beogende programma's, hetzij in
alomvattende hetzij in fragmentarische zin, vormt het eerste niveau van het eigene
van de Nadere Reformatie in onderscheid van het gereformeerde Piëtisme in de
Nederlanden.
Het tweede niveau van het eigene van de Nadere Reformatie bestaat daarin dat zij
de daad bij het door haar geschreven woord voegde door zelf zowel bij kerkeraden,
classes en synoden als bij allerlei burgerlijke overheidsorganen en maatschappelijke
organisaties hervormingsvoorstellen in te dienen en krachtig aan te dringen op
volledige realisatie daarvan. Die voorstellen konden betrekking hebben op een
algeheel reformatieprogram, maar evengoed op onderdelen hiervan. Voor zover de
bevoegdheden van de Nadere Reformatie reikten, gaf zij aan dat laatste uiteraard
zelf ook haar beste krachten.
Zo'n onderneming had alleen maar kans van slagen als de reformerende actie door
velen werd gedragen. Vandaar dat de nadere reformatoren samenbundeling zochten,
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om gezamenlijk de gewenste doelstellingen te verwerkelijken. Het de Nadere
Reformatie typerende actie-element impliceert van meet af derhalve de trek van
een beweging. Omdat de actie in feite reactie was, kreeg de Nadere Reformatie als
vanzelf de contouren van een groepering, die zowel voor medestanders als buitenstaanders herkenbaar was.
Welbeschouwd ligt het eigene van de Nadere Reformatie hierin dat zij ter hand
namen wat andere gereformeerde piëtisten onbewust of bewust lieten liggen,
namelijk het tot in de uiterste consequentie doortrekken van de lijn van het streven
naar zichtbare vroomheid. Bleven andere piëtisten soms teveel steken in de
persoonlijke vroomheid en/of hadden zij het er niet voor over om allerlei organen
ongunstig te stemmen, de nadere reformatoren durfden met het oog op de ere van
hun Heere zich niet te onttrekken aan de publikatie en de indiening van verstrekkende hervormingsvoorstellen of in het bewust aansluiten hierbij. In zekere zin
mogen zij beschouwd worden als de radicalen onder de gereformeerde piëtisten
voor wat de praktische realisering van de vroomheid betreft.
Het gebrek aan relevant bronnenmateriaal in combinatie met de complexiteit van
de historische werkelijkheid pleit ervoor om de grenzen tussen de Nadere Reformatie en het Nederlandse gereformeerde Piëtisme niet al te scherp te trekken. In
werkelijkheid kunnen veel meer gereformeerde piëtisten in de Nederlanden naderreformatorischgezind zijn geweest dan wij nu denken.
V.6. Reformatie der zeden
De Nadere Reformatie heeft de theocratische gedachte als een brandende fakkel uit
de handen van Calvijn ontvangen en heeft er een laaiend vuur van gemaakt. Zij
wist zich van Godswege geroepen om behalve de persoonlijke levens alle verbanden van kerk, staat en maatschappij grondig en totaal te hervormen. Alle zonden en
zondige toestanden moesten met wortel en tak worden uitgeroeid. De leefwijze van
de Nederlanders en ook van de gereformeerden onder hen was vaak erg onheilig.
Intensief richtte de bestrijding zich op zonden als onkunde, misbruik van Gods
Naam, overdaad in maaltijden en kleding, opschik, dansen, kaarten, dobbelen,
toneelspelen, dronkenschap, woeker, onkuisheid, overspel, ontheiliging van de dag
des Heeren, verzuim van de middelen der zaligheid en alle bedenkelijke overblijfselen uit de rooms-katholieke tijd als vastenavond, kermis en heiligenfeesten.
In positieve zin was het de Nadere Reformatie erom begonnen om alle levensgebieden en -verbanden zodanig onder het beslag van Gods Woord te brengen dat
Gods eer daaruit zou oplichten. De nadere reformatoren hebben dan ook handleidingen voor diverse beroepen geschreven, waarin zij aangaven op welke wijzen bij
voorbeeld een boer, een zeeman, een visser, een handelaar, een soldaat en een
schoolmeester het meest Gode aangenaam zouden zijn bij het uitoefenen van hun
beroep.
Afzonderlijke aandacht ging uit naar het gezinsleven. Het gezin werd gezien als
een kleine gemeente, waarin de Heere op analoge wijze als in een kerkelijke
gemeente moest worden gediend. De nadere reformatoren bepleitten een gezinsgodsdienst, met het oog waarop zij gedetailleerde voorschriften gaven. Het
dagelijks gezinsleven behoorde een religieuze vormgeving te ontvangen. Als gezin
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moest men op gezette tijden bijeenkomen om de heilige Schrift te lezen en te
bespreken, om Gods Naam aan te roepen en om psalmen te zingen. Minstens
wekelijks moest er gezinscatechese worden gegeven. Verder behoorde het vasten in
gezinsverband te functioneren. Het ligt in het verlengde van dit alles dat er ook
bijzondere aandacht voor een christelijke opvoeding was. De nader-reformatorische
visie op het christelijke gezin en alles wat hiermee te maken heeft, vindt men het
meest compleet onder woorden gebracht in het tweedelige omvangrijke standaardwerk van de Amsterdamse predikant Petrus Wittewrongel Oeconomia Christiana
ofte christelicke huyshoudinge (1662)52.
V.7. Kerkelijke tucht
Het typeert de Nadere Reformatie dat zij niet slechts de ene sleutel van het
Koninkrijk der hemelen, namelijk de verkondiging van het heilig evangelie serieus
nam, maar dat zij evenzeer aandrong op het toepassen van de tweede sleutel, en
wel de christelijke tucht. De ambten zijn onder andere daartoe door Christus
ingesteld, dat zij zouden waken over de heiligheid van de gemeente als lichaam
des Heeren. De Nadere Reformatie wilde het bij de tucht niet bij woorden laten.
Overeenkomstig haar actiebereidheid ging zij over tot daden. Belijdende leden die
in zonden leefden, werden vermaand, van het avondmaal geweerd en bij blijvende
ongehoorzaamheid afgesneden van de gemeente. In het algemeen kan worden
gesteld dat de nadere reformatoren veel sterker op tuchtoefening aandrongen en die
ook realiseerden dan overige gereformeerde ambtsdragers. Bovendien waren dezen
ook veel minder dan hun hervormingsgezinde broeders geneigd om de tucht te
handhaven als het ging om een maatschappelijk en/of politiek hooggeplaatste.
Door de historische ontwikkelingen verwerd de Gereformeerde Kerk steeds meer
tot een volkskerk, waarbinnen de ruimte voor tuchtoefening navenant minder werd.
Dit had niet alleen tot gevolg dat voor sommige aanhangers van de Nadere
Reformatie de aantrekkingskracht van het separatisme toenam, maar ook dat voor
anderen uit hen de gang naar het avondmaal steeds problematischer werd. Dezen
kwamen namelijk met hun geweten in de knel om geloofsgemeenschap te hebben
met personen die door hun aanstootgevende leefwijze duidelijk lieten blijken het
ware geloof te missen.
V.8. Theocratische houding
De theocratische visie en houding van de Nadere Reformatie, zoals onder punt 6
onder woorden gebracht, profileerden zich het scherpst in haar verhouding tot de
politieke overheden. Op gepaste, maar niettemin vastberaden wijze stelde zij het
beleid van overheden onder de kritiek van Gods Woord. Zij wees hun op hun
plicht om de ware godsdienst te beschermen en te bevorderen en om valse religies,
zoals de roomse en de joodse, alsmede allerlei vormen van atheïsme tegen te gaan.
Haar klacht was dat zij oogluikend allerhande ongerechtigheden en andere godsdiensten tolereerden. De woorden van de uitgevaardigde plakkaten luidden vaak

52 L.F. Groenendijk, De nadere reformatie van het gezin.
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wel goed, maar het ontbrak aan de praktische uitvoering daarvan.
Met de Bijbel in de hand volgden de nadere reformatoren de landspolitiek en
geselden met striemende slagen alles wat daarin openbaar kwam als menselijke
berekening en machtsdenken. Zij beschouwden dat als verloochening van de Heere
Die in het verleden de Nederlanden in. analogie met het oudtestamentische Israël
Zijn bijzondere gunst had willen betonen en Die in de toekomst dat ook zou
blijven doen, als de Nederlanden tenminste in het spoor van Zijn geboden zouden
willen blijven gaan.
De overheden werden door de Nadere Reformatie aangesproken op hun verantwoordelijkheid om de zending actief ter hand te nemen. De grootscheepse overzeese handel moest benut worden om de heidenen het evangelie te verkondigen. De
soms enorme winsten behoorden gedeeltelijk te worden geïnvesteerd in de opleiding en de financiering van capabele zendingspredikanten. Nederlanders brachten
aardse schatten uit verre landen. Het was goddelijke opdracht voor hen om dan de
schat van het evangelie daar te brengen.
Onverschrokken wezen de nadere reformatoren de overheid terug wanneer deze
zich inliet met zuiver kerkelijke aangelegenheden. Zij mocht voedsterheer van de
Gereformeerde Kerk zijn, maar moest deze haar eigen terrein en haar eigen rechten
laten. Een punt waarop het vaak botste, was het recht van beroepen van predikanten. De Nadere Reformatie wees vergaande overheidsinvloed daarop af en was ook
fel gekant tegen het collatie- of patronaatsrecht. Bovendien stond zij erop dat de
overheden de inkomsten van zogenaamde geestelijke goederen ten goede van de
Gereformeerde Kerk en niet ten goede van de regentenaristocratie liet komen.
In haar aanspraak daarop en in haar verzet tegen overheidsbemoeienis in strikt
kerkelijke aangelegenheden was zij zo onverzettelijk dat breuken tussen stadhuis en
kerk niet uitbleven. Zo werden Johannes Teellinck en Abraham van de Velde
wegens hun houding in de zaak van de geestelijke goederen in 1660 op smadelijke
wijze de stad Utrecht uitgezet. De verbanning van Jacobus Koelman als predikant
te Sluis in 1675 had wel diens weigering om formulieren in de eredienst te
gebruiken en om de christelijke feestdagen te onderhouden als directe aanleiding,
maar het ging hem hierbij evenzeer om de kwestie dat de overheid die zaken
verplicht stelde. Omdat de Staten-Generaal, maar niet de Gereformeerde Kerk hem
veroordeeld hadden, is hij zich altijd als wettig predikant van Sluis blijven zien.
V.9. Sabbatvisie en -praktijk
Uit de eerste gedrukte bestrijding van de Nadere Reformatie, Threnos door de
Thoolse gereformeerde predikant Jacobus Burs, blijkt dat haar sabbatvisie en praktijk door doorsnee-gereformeerden als het voornaamste verschilpunt met de
gereformeerde orthodoxie werd gezien53. Naar haar inzicht dateerde het sabbatgebod van de schepping en was het vierde van de Tien Geboden moreel van aard, dat
wil zeggen eeuwigdurend van kracht. Op gezag van Christus Zelf hebben de
discipelen de zevende dag van de week verzet naar de eerste dag der week. De

53 W.J. op 't Hof, Voorbereiding en bestrijding, 59-161.
DNRXIX (1995) 148

KENMERKEN VAN DE NADERE REFORMATIE

term 'zondag' werd door de nadere reformatoren als heidens verworpen. In plaats
daarvan spraken zij bij voorkeur van 'sabbat'. Op deze dag moest men zich
onthouden van alle beroepswerkzaamheden. Ook uitbundige ontspanningsactiviteiten als publieke spelen en uit rijden gaan werden resoluut van de hand gewezen.
Met het oog op de rust vonden de nadere reformatoren ingetogen vermaak op
kleine schaal wel verantwoord, mits dat uiteindelijk gericht was op de bevordering
van het geestelijke. Voorts moest men werken van noodzakelijkheid en barmhartigheid uitvoeren.
De vertegenwoordigers van de vroomheidsbeweging stonden niet slechts een strikte
rust op de dag des Heeren voor, maar propageerden ook met alle ernst een program
van allerlei geestelijke werkzaamheden. Zij schreven allerlei middelen voor die op
de sabbat behoorden te worden waargenomen. Feitelijk begon het al op zaterdagavond. Men moest zich met behulp van heilige meditaties voorbereiden op de dag
des Heeren die aanstaande was. 's Zondagsmorgens had men vroeg op te staan en
moest men zich voorbereiden op de kerkgang. Het was de plicht van ieder mens
om, zo het hem mogelijk was, twee keer op Gods dag op te gaan naar Diens huis.
Thuisgekomen behoorde men als gezin de preek te bespreken. De overige tijd had
men door te brengen met geestelijke overdenking, met geestelijke gesprekken of
met het bezoeken en vertroosten van zieken en ellendigen. Met het oog op al deze
godsdienstige werkzaamheden werd de dag des Heeren wel de marktdag der ziel
genoemd. Nadrukkelijk stelde de Nadere Reformatie dat de dag des Heeren evenals
alle andere dagen 24 uren telde.
V.10. Puriteinse aard
In de zeventiende eeuw hebben tegenstanders van de Nadere Reformatie haar
gedurig verweten dat zij de haar kenmerkende zaken aan het Engelse Puritanisme
had ontleend54. De hiervóór beschreven eigenaardigheden van de bewuste vroomheidsbeweging zagen zij dan ook als nieuwigheden, die in strijd waren met de
gereformeerde traditie zoals die zich tot dan toe in de Nederlanden had gemanifesteerd. Anderzijds kwamen de representanten van de Nadere Reformatie ruiterlijk uit
voor de voorbeeldfunctie die het Puritanisme voor hun vroomheid had.
De nader-reformatorische sabbattheorie en -praktijk zijn overduidelijk aan de
gelijkgezinde vroomheidsbeweging aan de overzijde van de Noordzee ontleend.
Ook voor wat andere zaken betreft was de Nadere Reformatie daaraan in grote
mate schatplichtig. Hierbij kan men denken aan de bestrijding van bepaalde vigerende zonden zoals bij voorbeeld het toneel, aan de bevordering en de invulling
van de gezinsgodsdienst, aan de methode van preken waarvan de toepassing met de
geestelijke classificatie het hoofddeel vormde, aan het zware accent op de kerkelijke tucht, aan de afwijzing van formuliergebeden en van liturgische formulieren in
het algemeen, aan die van de christelijke feestdagen en aan bevindelijke onderwerpen als de geestelijke verlatingen.
Men zou echter de historische werkelijkheid geweld aandoen wanneer men de

54 Zie voor deze paragraaf: W.J. op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften.
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oorsprong en de aard van de Nadere Reformatie op zou vatten als exclusief
puriteins. Daarvoor is geschiedenis te complex. Met betrekking tot de bronnen van
de bedoelde beweging mag gewezen op de middeleeuwse devotie en mystiek, op
het Frans(talig)e gereformeerde Piëtisme en - in veel mindere mate - op het Duitse
Piëtisme zowel van gereformeerde als van lutherse signatuur55.
Met het oog op de aard van de Nadere Reformatie moet worden gesteld dat zij een
Nederlandse beweging is geweest, die voornamelijk de puriteinse ideeën en idealen
geïntegreerd heeft in haar eigen situatie. Zo hebben de nadere reformatoren de
vroomheid van het Puritanisme dat in ecclesiologisch opzicht erg divers was, dan
ook getransponeerd in hun eigen kerkelijke kader, dat van de Gereformeerde Kerk.
Bovendien hebben zij bij alle overname die puriteinse vroomheid toch niet
eenvoudig gecopieerd. De bewuste acceptatie ging gepaard met een zelfstandige
verwerking, die kritische momenten niet uitsloot.

55 W.J. op 't Hof, 'Geïmporteerde vroomheid?'
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VI. GRENZEN EN WEGEN VAN DE NADERE REFORMATIE
De poging tot bepaling van het begrip 'Nadere Reformatie' door middel van het
formuleren van de belangrijkste kenmerken van deze beweging, houdt tevens de
pretentie in om aan de hand daarvan de chronologische grenzen ervan te bepalen.
In feite moet dit aan het onderzoek zelf worden overgelaten, maar er is de laatste
jaren wel zoveel over gezegd, dat de werkgroep moeilijk om een (voorzichtige)
positiekeuze heen kan. Een min of meer 'theoretische' definitie is immers ook niet
los te maken van een toepassing en toetsing ervan aan de historische ontwikkeling.
Het voornaamste probleem daarbij is, afgezien van het aanwijzen van het 'begin'
van de beweging, het bekende inzicht dat er in de loop van haar bestaan een
'omslag' (in de zin van een 'verinnerlijking') is geweest. Behalve de vraag
wanneer dat zich heeft voorgedaan, kan men erover van mening verschillen of juist
hiermee de beweging in wezen voorbij was, of in een andere gedaante tot een
nader te bepalen 'einde' bleef voortbestaan. Bij de laatste opvatting is men gewend
te spreken over de 'eerste' en 'tweede fase' of de 'begintijd' of 'natijd' van de
Nadere Reformatie, of ook wel haar bloei- en vervalperiode.
Behalve een bezinning op de grenzen van de Nadere Reformatie zal in dit hoofdstuk ook aandacht worden geschonken aan wat er tussen ligt: een beknopte
geschiedenis van het verloop van de beweging zelf. Uiteraard zal dit onderdeel,
gezien onze zeer onvolledige kennis van de feitelijke ontwikkelingen, een voorlopig en fragmentarisch karakter moeten dragen.
VI.1. Begin van de Nadere Reformatie
Wie heeft in de gereformeerd Nederlanden voor het eerst opgeroepen tot reformerende acties in kerk, gezin, staat en maatschappij? Een veel gehoord antwoord op
deze vraag zegt dat dit de Waals-gereformeerde predikant Jean Taffin is geweest.
Hij zou als eerste de noodzaak van een nadere reformatie hebben ingezien, en
tevens een program hiervoor hebben opgesteld56. Wie evenwel Taffins geschriften
leest, kan niet meer constateren dan dat de genoemde in het derde boek van Grondich bericht vande Boetveerdicheyt des Levens (1595) de gevolgen van de onmisbare bekering voor de relaties man-vrouw, ouders-kinderen, overheid-onderdanen
en predikant-gemeente behandelt. Een samenhangend en met het oog op allerlei
kerkelijke en diverse maatschappelijke geledingen uitgewerkt program van concrete
hervormingen zoekt men daarin tevergeefs.
Intussen kan Taffin niet de eerste 'nadere reformator' zijn geweest in het licht van
zijn nationale achtergrond. Hij was de Nederlandse taal niet machtig en was
uitsluitend in Franstalige kringen en gemeenten werkzaam. Derhalve dient hij als
een representant van het Franse Piëtisme in plaats van de Nadere Reformatie te
worden beschouwd57. Daarbij komt nog, dat het vanuit een historisch zinvolle
onderscheiding tussen de Reformatie en de Nadere Reformatie niet aangaat, beide
bewegingen chronologisch kort op elkaar te laten volgen. Om die reden zien wij
ook geen 'begin van de Nadere Reformatie' in een gezamenlijk request uit 1575

56 S. van der Linde, 'Jean Taffin: eerste pleiter voor "nadere reformatie" in Nederland', i.h.b. 26.
57 W.J. op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften, 44.
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van Taffin en zijn Delftse collega A. Croese ter verbieding van zondagse toneelvoorstellingen. De feitelijke Nederlandse Reformatie - die óók het terrein der zeden
omspande - dateert tenminste van 1572, zodat we zeker een generatie verder
moeten denken om over de opkomst van een nader-reformatorische beweging te
spreken, hoe vloeiend de grenzen ideologisch gezien geweest mogen zijn.
De beste papieren voor het 'vaderschap' van de Nadere Reformatie vertoont zonder
twijfel de Zeeuwse predikant Willem Teellinck. Alleen al door zijn enorme literaire
produktie op het gebied van de 'praktijk der godzaligheid' in alle levensverbanden
werd hij reeds in de zeventiende eeuw ook door vooraanstaande vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie zelf beschouwd als de man die in dezen als eerste
de bazuin aan de mond had gezet, waarvan allerlei latere stemmen en noodkreten
in feite niet meer dan echo's waren. Maar zijn primaat is, in aansluiting op onze
begripsbepaling, even goed aantoonbaar vanuit zijn kerkelijk en 'programmatisch'
optreden. Hierin is een ontwikkeling aanwijsbaar, die gemarkeerd wordt door drie
jaartallen: 1604, 1608 en 1627.
Opgegroeid in een overtuigd calvinistisch milieu, was Teellinck tijdens zijn
studietijd in Engeland begin 1604 aanwezig bij een particuliere biddag van
piëtistische puriteinen, welke ervaring een belangrijke rol speelde in zijn bekering.
We noemden deze gebeurtenis al in verband met de herkomst van het begrip
'nadere reformatie', aangezien genoemde biddag waarschijnlijk een voorbereidingssamenkomst was met het oog op de Hampton Court-conferentie, waarop aan
koning James I werd gevraagd om verdere zuivering van de Anglicaanse kerk58.
Hoe dit ook zij, Teellinck heeft zich toen in Engeland opgehouden in kringen die
direct betrokken waren bij de 'Millenary Petition', waarin duizend geestelijken een
scala van concrete voorstellen tot kerkelijke hervorming aan de koning deden.
Deze hervormingsgezindheid en -activiteit hebben een blijvend stempel op Teellinck gezet. Terug in de Nederlanden en in 1607 predikant geworden, voelde hij
zich geroepen om in zijn vaderland een dergelijke reformatie na te streven. Zo
gezien heeft de Nadere Reformatie haar eigen aard van programmatische actie, aan
het piëtistisch Puritanisme te danken.
De Nederlandse echo van het puriteinse actiemodel vinden we in Teellincks
vroegste geschriften. In het werkje Philopatris uit 1608 publiceerde hij een
dringende oproep aan het adres van de overheden om de reformatie der zeden ter
hand te nemen, waarbij hun in grote lijnen een inhoudelijk program daarvan wordt
gepresenteerd. In hetzelfde jaar - in oktober 1608 - nam de Zeeuwse classis
Schouwen het besluit dat een request over de sabbatheiliging moest worden
opgesteld ter overhandiging aan de magistraat van Zierikzee. Dit stuk is opgesteld
door Teellinck en zijn collega-predikant Godefridus Udemans59. Het trekt de
aandacht dat de gelijktijdige eerste geschriften van deze geestverwant van Teellinck, de typisch nader-reformatorische trek van het in werking zetten van een
hervormingsactie ontberen. Dit bevestigt impliciet de puriteinse herkomst van het

58 L.F. Groenendijk, 'De oorsprong van de uitdrukking "nadere reformatie1", 132.
59 W.J. op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften, 620.
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idee via de levensloop van W. Teellinck.
Het groflijnige reformatieprogram dat Teellinck in Philopatris de overheden
voorhield, kan dus als de eerste uiting van de beweging der Nadere Reformatie
worden gezien. In zijn volgende geschriften hamerde hij niet alleen steeds weer
opnieuw op de noodzaak van een nadere reformatie, maar kwam hij ook telkens op
deelgebieden met concrete voorstellen. In enkele geschriften uit 1626 hield hij zich
vervolgens diepgaand bezig met een algeheel actieplan voor kerkelijke reformatie.
In Geestelijcke couranten schetste hij de eerste contouren van zo'n onderneming,
terwijl hij in Christelijcke Aensprake in concreto aangaf welke voorbereidingen
voor die hervorming moesten worden getroffen en op welke wijzen die moest
worden uitgevoerd. Het resultaat van zijn denkwerk publiceerde Teellinck in 1627
in zijn Noodwendigh vertoogh aengaende den tegenwoordighen bedroefden staet
van Gods volck. Dit werk kan gelden als de eerste alomvattende programmering
van concrete hervormingen op kerkelijk, maatschappelijk en politiek vlak en kent
een rijpheid die in het vervolg van de Nadere Reformatie nauwelijks is geëvenaard.
Intussen was het verlangen naar een tweede reformatie niet tot Teellinck beperkt
gebleven. In zijn geschriften uit 1626 komen uitlatingen voor die erop wijzen dat
voorstanders van een nadere reformatie van gedachten wisselden over hun gezamenlijke reformatiedoelstellingen en over de wijzen waarop deze moesten worden
nagestreefd. Vermoedelijk geschiedde dit wanneer zij elkaar ontmoetten in kerkelijke vergaderingen. Ook allerlei apologetische passages in de publikaties van de
gebroeders W. en E. Teellinck betreffen veelal geen verdediging van persoonlijke
inzichten, maar van opvattingen die ook door anderen worden gedeeld. Verder kan
worden gewezen op het anti-nader-reformatorische geschrift Threnos van J. Burs
uit 1626. Het front dat hij bestreed, wordt door hem getekend als een groep
predikanten en gemeenteleden die elkaar weliswaar niet in een formeel verenigingsverband hadden gevonden, maar die wel zodanige contacten met elkaar onderhielden dat hij ze als een eenheid kon beschouwen. En inderdaad zijn er praktische
en schriftelijke contacten en samenwerkingen van nader-reformatorische aard
tussen diverse personen uit de voorgaande periode aantoonbaar.
In het bijzonder de zaak van een stringente sabbatviering vormde in die periode
een aanleiding om de hoofden bij elkaar te steken. De voorzichtige behandeling
van het sabbatconflict op de Synode van Dordrecht, de sabbatverklaring van de
Zeeuwse synode van 1620 en de veroordeling van de nader-reformatorische
sabbatsinzichten en -praktijken door verschillende Zuidhollandse synoden in de
jaren 1620 geven te kennen dat de Nadere Reformatie reeds ten tijde van de
Dordtse synode als een voor buitenstaanders identificeerbare groepering van een
zekere importantie werd gezien en dat zij, naar mate zij in het decennium daarna
aan aanhang en kracht won en zodoende de contouren van een nationale beweging
begon te vertonen, heviger werd bestreden60. Dat de Nadere Reformatie al spoedig
minstens een interprovinciale vorm had aangenomen, bleek wel tijdens de Zuidhollandse synode te IJsselstein in 1626. Daar trad Teellinck, predikant uit Zeeland,

60 W.J. op 't Hof, Voorbereiding en bestrijding, 107-113, 140-143.
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samen met twee collega's die onder Zuid-Holland ressorteerden, namelijk G.
Voetius en J. Spiljardus, op als driemanschap om de kwestie van de strenge
sabbatviering te verdedigen.
VI.2. Verbreiding van de Nadere Reformatie
Het begin van de Nadere Reformatie is dus nauw verbonden met de figuur van W.
Teellinck, maar kan niet los worden gezien van anderen die zijn inzichten deelden
en voorzover mogelijk ook propageerden en in praktijk brachten. Teellinck zelf
heeft na zijn terugkeer uit Engeland en beroeping als predikant niets nagelaten om
de vonk van het ideaal van een - geprogrammeerde - verdergaande reformatie over
te brengen. Het gevolg van zijn optreden in woord en geschrift was dat velen op
allerlei niveau's zich bij hem aansloten: familieleden, gemeenteleden en collega's.
Voor sommigen hield het optreden van Teellinck iets volkomen nieuws in, voor
anderen was het de verwoording van wat al lang bij hen sluimerde.
Eén van de eersten die Willem onder de bekoring van zijn nieuwe inzichten wist te
brengen was zijn oudste broer Eeuwout, die in het begin van de zeventiende eeuw
in de Zeeuwse hoofdstad Middelburg de hoge post van ontvanger-generaal van de
Staten van Zeeland bekleedde61. Willem vond en/of kreeg in zijn eerste gemeente
Haamstede en Burgh in zijn naburige collega's Godefridus Udemans en Josias van
den Houte geestverwanten, die in kerkelijke verbanden schouder aan schouder met
hem streden voor een verdere hervorming en die zich ook in geschrifte aangesloten
hebben bij zijn streven. De classis Schouwen-Duiveland is dan ook vaak - terecht de bakermat van de Nadere Reformatie genoemd. Later in de zeventiende eeuw
oefenden hier geestverwanten als Johannes van Heyst en Willem Teellincks zoon
Theodorus hun ambt uit.
In analogie met de Reformatie lag het zwaartepunt van het optreden en de invloed
van de Nadere Reformatie als beweging veelal in stedelijke centra. In de classis
Schouwen-Duiveland was die rol voor de Stad Zierikzee weggelegd. Behalve de
reeds genoemde Udemans en Van den Houte zijn hier diverse vertegenwoordigers
van het predikantengeslacht Bruynvisch, Willem Teellincks zoon Maximiliaan en
Petrus Wittewrongel in nader-reformatorische zin actief geweest.
In 1613 verwisselde de vader van de Nadere Reformatie zijn eerste gemeente
Haamstede-Burgh voor die van de Zeeuwse hoofdstad Middelburg. Hier vond hij in
de kerkeraad een fervente medestrijder in zijn broer Eeuwout, die zich even later in
vele pamfletten ontpopte als een vurig pleitbezorger. Een tweede Middelburgse
representant die onder directe invloed van Teellinck stond, was de schoolmeester
Johannes de Swaef, die door zijn opvoedkundig handboek de pedagoog van de
beweging werd. Na het overlijden van de gebroeders Willem en Eeuwout Teellinck
in 1629 werd de traditie van de Nadere Reformatie in Middelburg voortgezet door
predikanten als Willems opvolger Carolus de Maets, Isaacus Horenbekius en
Maximiliaan Teellinck.
Buiten Middelburg werd Willem Teellinck in de classis Walcheren bij zijn streven

61 Zie voor de geschiedenis van de Nadere Reformatie in Zeeland: W.J. op 't Hof, 'De Nadere
Reformatie in Zeeland'.
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onder anderen gesteund door drie vertegenwoordigers van het predikantengeslacht
Van Laren: Joos senior, Daniël en Joos junior, alle drie dienaar des Woords te
Vlissingen, het tweede centrum van de Nadere Reformatie op Walcheren. Na
Teellincks dood werd de nader-reformatorische actie er niet minder op, getuige het
program van reformatie der zeden dat de classis in 1637 bij de Staten van Zeeland
indiende.
In Zeeland werkten de activiteiten van de voorstanders der Nadere Reformatie
meer door op classes en synoden dan in enige andere provincie. Met het oog op de
Synode van Dordrecht stelde de provinciale synode van Zierikzee in 1618 dertien
gravamina op, waarvan er zes typisch nader-reformatorisch van aard waren. Een
hiervan betrof de opleiding van theologische studenten, wat op de Dordtse Synode
zelf van doorslaggevend gewicht bleek te zijn. Bovendien kwam op deze synode
de tweespalt onder de Zeeuwen openbaar omtrent een strenge sabbatviering,
waarbij de Middelburgse ouderling Josias van Vosbergen tegenover de nadere
reformator Udemans en diens ouderling Adrianus Hofferus stond. In reactie hierop
kwam de Zeeuwse synode als enige van alle Nederlandse provinciale synoden tot
uitspraken die veel nader-reformatorischer waren dan het compromis dat in
Dordrecht tijdelijk was gesloten.
De grote weerklank die Willem Teellinck met zijn optreden ondervond, resulteerde
tevens in een evenredige tegenwerking en bestrijding, lokaal, classicaal, provinciaal
en landelijk. Met name de laatste tegenstand bracht hem ertoe om ook op het
hogere niveau van de universiteit coöperatie te zoeken en te stimuleren. In de jaren
twintig had hij in de personen van zijn Gorinchemse collega Johannes Spiljardus
en zijn Heusdense collega Gisbertus Voetius trouwe en invloedrijke volgelingen in
Zuid-Holland62. In deze zelfde tijd werkte hij nauw samen met de Engelse puritein Guilielmus Amesius, die als hoogleraar in de theologie aan de universiteit van
Franeker een nadere reformatie aldaar probeerde door te zetten. Door Amesius'
invloed zijn vele studenten in de theologie uit Friesland, maar ook uit de overige
gewesten voor de idealen van de gereformeerde vroomheidsbeweging gewonnen.
Het is aan Amesius te danken dat een paar reformatiegeschriften van Teellinck van
de Franeker theologische faculteit een approbatie ontvingen. Het gelukte Teellinck
zelfs om een goedkeuring van de Leidse theologische faculteit voor nota bene zijn
hoofdwerk los te krijgen. Hij zal die vooral te danken hebben gehad aan zijn
voormalige collega te Middelburg, Antonius Walaeus, die sympathieën voor
Teellincks streven koesterde.
In Friesland ontwikkelde zich een groep predikanten die nader-reformatorisch
gezind waren en die nauwe geestelijke banden met elkaar onderhielden. Tot deze
vriendenkring behoorden de Franeker hoogleraar in de godgeleerdheid Meinardus
Schotanus en de predikanten Rippertus Sixtus, Theodorus a Brakel, Paulus
Mensonis en Philippus Koeller. In publikaties kwamen zij openlijk voor hun
voorliefde voor de praktijk der godzaligheid uit.
Intussen waren er ook in Noord-Holland nadere reformatoren opgestaan. De

62 WJ. op 't Hof, 'Gisbertus Voetius en de gebroeders Willem en Eeuwout Teellinck', 92-108.
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belangrijke figuur van de Amsterdamse burgemeester Frederick de Vry heeft
tevergeefs gepoogd om in de politiek de doelstellingen te verwezenlijken. Zijn
overtuigde opstelling leidde - veelbetekenend! - tot zijn eliminatie uit het staatkundige centrum. Door middel van publikatie van eigen pennevruchten en via instigatie van anderen, onder meer tot het vertalen van soortgelijke lectuur, bleef hij
betekenis voor de vroomheidsbeweging behouden. Het is welhaast zeker dat er
contact heeft bestaan tussen deze Noordhollandse voorman van de Nadere Reformatie en de Middelburgse vader van de beweging63.
Het zal geen toeval zijn dat een jaar nadat Willem Teellinck zijn omvangrijkste
reformatietraktaat het licht had doen zien, zijn collega Johannes Velthusius in het
Noordhollandse Wognum een hervormingsprogram door zijn kerkeraad aangenomen wist te krijgen. Velthusius profileerde zijn inzichten tevens via geschriften.
Ook in Overijssel schaarde zich een collega aan de zijde van Willem Teellinck.
Het was de Zwolse predikant Everhardus Schuttenius, die in vele vertalingen en
geschriften uiting aan zijn gevoelen gaf. Hij maakte in de Overijsselse hoofdstad
deel uit van een netwerkje dat onder sterke beïnvloeding van in de Nederlanden
wonende Engelse en Schotse puriteinen stond64. Een andere Overijsselse nadere
reformator was de Zwartsluise predikant Johannes Costerus.
In de provincie Gelderland is de uit Zeeland afkomstige Daniël van Laren van
1625 tot 1651 als predikant in de hoofdstad Arnhem in nader-reformatorische geest
werkzaam geweest.
Bij de provincie Utrecht valt allereerst te denken aan de figuur van Arnoldus
Oortcampius, van 1592 tot 1632 predikant in Amersfoort. Hij was een streng
calvinist en actief contra-remonstrant, die in 1618 was afgevaardigd naar de
nationale synode. Naderhand schreef hij een traktaatje over de "domestieke
oefeningen", de huisgodsdienst, hoewel dit werkje spoedig door het opus magnum
van Teellinck overvleugeld werd. Op de Dordtse synode zal Oortcampius zijn
jonge collega Voetius hebben ontmoet, aan wie het beschoren zou zijn de Nadere
Reformatie in de stad Utrecht tot opbloei te brengen, en daar tevens voor lange tijd
het centrum van de gehele beweging te vestigen. Deze periode valt samen met het
ongeveer veertigjarige professoraat en predikantschap van Voetius in Utrecht:
1634-1676.
Het gelukte Voetius om de Nadere Reformatie voor het eerst echt op academisch
niveau te tillen. Als hoogleraar heeft hij in zijn praktisch-theologisch en pastoraal
onderwijs grote aantallen studenten in nader-reformatorische zin toegerust, waardoor die beweging een van de belangrijkste richtingen binnen de Gereformeerde
Kerk werd. Dankzij zijn inzet werden er te Utrecht aanvankelijk hoogleraren in de
theologie benoemd die zijn voorliefde voor de praktijk der godzaligheid deelden:
De Maets, Schotanus, en Voetius' leerlingen Johannes Hoornbeeck en Andreas
Essenius. Met de overgang van Hoornbeeck in 1654 naar de Leidse universiteit
kreeg ook deze onderwijsinstelling met de Nadere Reformatie te maken.

63 Zie voor De Vry: W.J. op 't Hof, 'Frederick de Vry', in: T. Brienen/L.F. Groenendijk/WJ. op 't
Hof/G.H. Leurdijk, Figuren en thema's van de Nadere Reformatie, I, 17-22.
64 WJ. op 't Hof, 'Everhardus Schuttenius (±1595-1655)' en 'Johan Fargharson'.
DNR XIX (1995) 157

NADERE REFORMATIE - BEGRIPSBEPALING

Nog meer dan op universitaire benoemingen heeft Voetius in zijn Utrechtse tijd
zijn stempel op predikantsverkiezingen kunnen drukken. Dankzij zijn invloed heeft
een keurkorps van nadere reformatoren de gereformeerde gemeente van de
Domstad gediend. Behalve de genoemde hoogleraren waren dat Abraham van de
Velde, Jodocus van Lodenstein, Justus van den Bogaart, Cornelis Gentman en
Johannes Teellinck. Voetius en de zijnen wisten wel wat voor medestanders zij
beroepen konden: drie van de vijf waren Zeeuwen. In dit licht is het veelbetekenend dat Voetius' opvolger als professor en predikant wederom een nader-reformatorische Zeeuw was: Melchior Leydekker.
In Utrecht zijn ook diverse lekenijveraars actief geweest. Vier bekende zijn de
uitgever en veelschrijver Simon de Vries, de uitgever Willem Clerck, de wereldberoemde Anna Maria van Schurman en haar broer Johan Godschalk. De laatste is de
belichaming van de contacten der Nadere Reformatie met een analoge Zwitserse
gereformeerde beweging in de personen van de Baselse hoogleraar in de godgeleerdheid Lukas Gemier en van de bevlogen Geneefse predikant Jean de Labadie.
Bovendien heeft hij ook een diepgaande ontmoeting gehad met de vader van het
Duitse lutherse Piëtisme, Philipp Jakob Spener6\
Met de komst van Voetius naar Utrecht nam deze stad de rol van epicentrum van
de Nadere Reformatie van Middelburg over. In de periode 1658-1674 zijn niet
minder dan acht reformatieteksten in de vorm van programma's en requesten door
de kerkeraad opgesteld. Zo ergens de Nadere Reformatie kerkelijk lokaal tot
gelding is gebracht, dan in Utrecht!66 Toch is aan deze stad ook de oorzaak van
het falen van haar streven af te lezen: de onwillige houding van de overheid. In
1660 verbande de magistraat de - oorspronkelijk Zeeuwse - predikanten Van de
Velde en Teellinck uit de stad wegens hun onverzettelijke, theocratische houding in
de zaak van de geestelijke goederen.
Van deze gebeurtenis ging een verlammende uitwerking op de nadere reformatoren
uit. Toen zij van Johan van Schurman hoorden van het imponerende optreden van
De Labadie, zagen zij in hem de aangewezen man om de impasse te doorbreken en
de beweging nieuw elan te geven. Voetius wist hem in 1666 de predikantsplaats
van de Waalse gemeente in Middelburg te bezorgen. Hoewel De Labadie aanvankelijk een enorme opgang maakte, bracht zijn profetisch zelfbewustzijn hem
voortdurend in botsing met kerkelijke en tenslotte ook met de politieke autoriteiten,
wat in 1669 resulteerde in zijn afzetting. Sindsdien bewandelde hij welbewust de
weg van het separatisme, waarin hij door weinigen, onder anderen Anna Maria van
Schurman, werd gevolgd. Het schokeffect dat dit voor de Nadere Reformatie met
zich meebracht, hield overigens wel in dat zij zich terdege van haar kerkelijk
karakter bewust werd.
Dit werd zichtbaar aan de uit Utrecht afkomstige Jacobus Koelman, die sinds hij in
1662 gereformeerd predikant te Sluis was geworden, zich een nadere reformator in

65 Zie voor J.G. van Schurman: F.A. van Lieburg, 'Johan Godschalk van Schurman (1605-1664)', in:
J.B.H. Alblas/T. Brienen/W.J. op 't Hof/G.H. Leurdijk/F.A. van Lieburg, Figuren en thema's van de
Nadere Reformatie, III, 55-68.
66 Zie voor de Nadere Reformatie te Utrecht: F.A. van Lieburg, De Nadere Reformatie in Utrecht.
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optima forma had betoond67. Hij produceerde een stroom van puriteinse vertalingen en van eigen hervormingsgerichte geschriften. Zowel in zijn gemeente als op
de classis Walcheren deed hij bewonderenswaardige pogingen om de door hem
gewenste hervorming te effectueren. Koelman smaakte het genoegen velen van zijn
collega's en in het rampjaar 1672 zelfs de meerderheid van hen mee te krijgen.
Drie van de vier Zeeuwse classes concipieerden toen reformatieprogramma's. Ook
buiten de kring van predikanten vond Koelman navolging. Zo stelden de Vlissingse
uitgever Abraham van Laren en de Goese schoolmeester Abraham Cuylenburg
reformatiegeschriften op respectievelijk voor ouderlingen en onderwijzend personeel.
Koelman vervreemdde zich enigszins van de meesten van zijn medestanders door
zijn extreme houding ten aanzien van het gebruik van formulieren in de eredienst
en van het onderhouden van christelijke feestdagen. Ook hij liep uiteindelijk vast
tegen de muur van politieke tegenkanting. In 1675 bewerkstelligden de StatenGeneraal zijn uitzetting uit Sluis. Ondanks alles bleef hij in tegenstelling tot De
Labadie de Gereformeerde Kerk trouw. Hij bezweek niet voor de verleiding van
separatisme.
Met het oog op de zo noodzakelijk geachte verdergaande hervorming onderhield
Koelman contacten met collega's elders in het land die er dezelfde opvattingen op
nahielden en die weer eigen vergelijkbare relaties met anderen hadden. Te denken
valt aan Van Lodenstein in Utrecht en Wilhelmus a Brakel en Herman Witsius in
Friesland. Dat in het rampjaar 1672 behalve in Zeeland in Utrecht en Friesland
reformatieprogramma's tot stand zijn gekomen, is in dit licht geen toevalligheid.
Na zijn verbanning vestigde Koelman zich na enig omzwerven te Amsterdam, waar
hij zijn vertaal- en schrijfactiviteiten intensiveerde en van waaruit hij vijftien jaar
lang stad en land afreisde om voor te gaan in conventikels, aangezien de kerk
doorgaans de kansel voor hem gesloten hield. Geestverwanten van hem waren daar
de uitgever Johannes Boekholt en de ziekenbezoeker Hendrik Uylenbroek. Hij
onderhield nauwe geestelijke vriendschapsbanden met naar de Nederlanden
uitgeweken Engelse en vooral Schotse dissenters. Zijn laatste levensjaren bracht hij
in zijn geboortestad Utrecht door. Hier was het hem vergund om in pais en vree
met de predikanten te leven.
Hoewel zijn vele kerkelijke medestanders van weleer Koelman niet in alles
volgden, hebben zij ook na 1675 zijn inspiratie niet verloochend. Zo ontwierpen de
gedeputeerden van de classis Zuid-Beveland nog in 1682 een concept van nadere
reformatie.
Door middel van zijn veelvuldige activiteiten is Koelman verantwoordelijk geweest
voor de vorming van een landelijk netwerk van uiterst kerkkritische conventikels,
dat nochtans afkerig was en bleef van kerkscheuring. De deelnemers aan die
gezelschappen bleven oprecht verbonden aan het steeds kleiner wordende aantal
predikanten dat zich op hoop tegen hoop op ambtelijk niveau inzette voor de
verwezenlijking van de nader-reformatorische idealen. In Zeeland ging zijn vriend

67 Zie voor Koelman: A.F. Krull, Jacobus Koelman.
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en samensteller van een geestelijke liederenbundel Adriaan van Loo vaak op zulke
samenkomsten voor. Koelmans uiteindelijke betekenis voor de Nadere Reformatie
is derhalve ambivalent. Aan de ene kant heeft hij door zijn polariserend optreden
de beweging geradicaliseerd en in niet-ambtelijke banen geleid. Het gevolg hiervan
was dat de Nadere Reformatie langzaam maar zeker kerkelijk en dogmatisch steeds
meer in het isolement kwam. Aan de andere kant heeft hij zo een binnenkerkelijke
buffer gecreëerd waardoor velen voor de Gereformeerde Kerk behouden zijn
gebleven.
Het grootste gedeelte van de Nadere Reformatie bleef in de cruciale jaren zestig en
zeventig zich in de lijn van Voetius bewegen, iets minder radicaal en onverzettelijk
dan Koelman en vooral ook officieel kerkelijk. De beweging was vooral in de
provincies Zeeland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Friesland sterk vertegenwoordigd. Wel slonk tegen het einde van de zeventiende eeuw haar omvang onder
professoren en predikanten gaandeweg. Hieraan waren nieuwe geestesbewegingen
als Coccejanisme en Cartesianisme debet. Binnenshuis wreekten zich de opgelopen
desillusies. Het theocratisch ideaal verwerd langzaam maar zeker tot utopie. De
aandacht ging zich concentreren op het innerlijke geloofsleven. Daardoor kreeg de
Nadere Reformatie meer het karakter van gereformeerd Piëtisme, maar dan wel in
de verinnerlijkte gestalte van de achttiende eeuw.
In Zeeland hebben vanaf omstreeks 1660 de volgende nog niet genoemde predikanten in de geest van de vroomheidsbeweging gewerkt: Georgius de Raad, Adrianus
Cocquius, Johannes van Dorth, Nicolaus Barenzonius, David Montanus, Abraham
van de Velde, Johannes Thilenus, Hermannus Witsius, Pieter en Bernardus
Smijtegelt, Melchior en Jacobus Leydekker, Wilhelmus Eversdijk, Jacobus Fruytier,
Carolus Tuinman en Henricus de Frein. Velen van hen kenden behalve geestelijke
vriendschap ook familiebanden. De urbane centra waren in die tijd Middelburg,
Vlissingen, Sluis en Goes. De Nadere Reformatie heeft zich in deze provincie
zeker op het platteland tot ver in de eerste helft van de achttiende eeuw doen
gelden.
In de provincie Utrecht heeft de Nadere Reformatie zich geconcentreerd in de
gelijknamige stad. Na het wegvallen van Voetius zetten hoogleraren als Leydekker
en Witsius diens vroomheidstraditie voort. Op het platteland waren Guiljelmus
Saldenus en Montanus werkzaam. Ook in Utrecht is de vroomheidsbeweging tot
ver over de eeuwgrens heen te traceren.
In Noord-Holland hebben vele predikanten, meest leerlingen van Voetius, getracht
het nader-reformatorische ideaal vorm te geven. In Amsterdam waren Wittewrongel, Otto Belcampius en Laurentius Homma actief, in Hoorn Petrus de Witte,
Jacobus Hondius en Florentius Costerus, en in Enkhuizen Homma en Saldenus.
Een nog grotere concentratie nadere reformatoren was in Zuid-Holland te vinden.
Hier waren onder anderen werkzaam Jacobus Borstius (achtereenvolgens te
Dordrecht en Rotterdam), Saldenus en Thaddeüs de Lantman (beiden achtereenvolgens te Delft en Den Haag), De Witte (achtereenvolgens te Delft en Leiden),
Simon Simonides (achtereenvolgens te Rotterdam en Den Haag), Franciscus
Ridderus, Wilhelmus a Brakel, Fruytier en Eversdijk (allen te Rotterdam). Het was
met name in de laatste stad dat de Nadere Reformatie onder het predikantenkorps
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tot ver in de eerste helft van de achttiende eeuw vertegenwoordigers kende. De
theologische faculteit te Leiden heeft tweemaal een nadere reformator uit Utrecht
weten weg te krijgen: Hoornbeeck en Witsius.
Ook Friesland is in de tweede helft van de zeventiende eeuw het werkterrein van
diverse vooraanstaande vertegenwoordigers van de vroomheidsbeweging geweest.
Witsius, Wilhelmus a Brakel en Sixtus Brunsvelt hebben door middel van hun geschriften en activiteiten een nader-reformatorisch stempel op het Friese kerkelijke
en godsdienstige leven van die tijd gezet. A Brakel heeft eens als voorzitter van de
provinciale synode met succes de eigen rechten van de kerk tegenover de Staten
verdedigd!
In de provincie Overijssel heeft de Nadere Reformatie enige sporen getrokken. Zo
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valt het op dat Johannes Teellinck en Oomius lange tijd in Kampen hebben
gestaan, terwijl Belcampius de Deventer gemeente heeft gediend.
Voor wat Gelderland betreft kunnen de namen worden genoemd van Michael
Spranger, predikant te Gameren, en Johannes Quintius, predikant te Herwijnen, beiden werkzaam in de classis Bommel. Een andere geestverwant was de Tielse
lakenkoopman Cornelis van Niel.
Voor de provincie Groningen komt in de zeventiende eeuw de Groningse predikant
Johannes Martinus in aanmerking, terwijl Koelman in de jaren tachtig een overtuigde medestander te Lettelbert vond in de plaatselijke predikant Meinhard Thomas
Hamrich. In de achttiende eeuw heeft de Nadere Reformatie haar uitloop nergens
zo krachtig gekend als in Groningen. Waar elders in de Nederlanden de geest van
deze beweging het universitaire veld moest ruimen, kreeg zij aan de theologische
faculteit te Groningen in de persoon van Cornelis van Velzen een invloedrijke
bevorderaar. Exponenten van de door hem beoogde vroomheid waren de predikanten Leonardus Blom, Johannes Verschuir, Sicco Tjaden en Wilhelmus Schortinghuis. Gewoonlijk worden deze figuren als piëtisten beschouwd, die geheel of
vrijwel geheel op het innerlijke geloofsleven gericht waren. Een van de hoofdwerken van Verschuir laat evenwel zien dat dit niet terecht is. Van deze predikant
verscheen in 1724 De zegepralende Waarheid, vergezelschapt met Godvruchtigheid. Dit werk bestaat uit negen samenspraken. De eerste vier hiervan hebben
betrekking op de waarheid die tegenover de dwaling verdedigd wordt. In de
overige samenspraken roept de auteur zijn lezers hartstochtelijk op om te werken
aan het herstel van de diep vervallen Gereformeerde Kerk in de Nederlanden.
Bovendien geeft hij op programmatische wijze de wegen en de middelen tot dat
herstel aan. Het is niet te boud om dit geschrift als een typisch nader-reformatorisch traktaat te typeren68.
Het wezenlijke, programmatische en actieve element van de Nadere Reformatie
heeft op heel bescheiden schaal zelfs internationale doorwerking gekend. De in
1668 te Franeker tot doctor in de rechtsgeleerdheid gepromoveerde Duitser Philipp
Erberfeld vertaalde W. Teellincks hoofdwerk in het Duits. Hij, die geboortig was
van Bremen en in Keulen woonde, had hiermee een reformatie van het ingezonken
kerkelijk leven in Duitsland voor69. Via Nederlandse immigranten werden de
idealen van de Nederlandse vroomheidsbeweging geëxporteerd naar NoordAmerika. Hier heeft Koelman aanzienlijke invloed uitgeoefend. Hij ontving in 1682
zelfs uit die kolonie een beroep, waarvoor hij overigens bedankte70.
Uit het voorgaande blijkt dat de geschiedenis van de Nadere Reformatie veeleer
historie van een ideologische beweging is dan dat zij weergave is van de kerkelijke, maatschappelijke en staatkundige beklijving van de desbetreffende inzichten.

68 Vergelijk het oordeel van J. van Genderen: De denkbeelden van de strijders voor een nadere
reformatie, die we uit de zeventiende eeuw kennen, vinden we er in belangrijke mate in terug: J. van
Genderen, 'Johan Verschuir (1680-1737)', in: T. Brienen/ K. Exalto/J. van Genderen/C. Graafland/W. van 't Spijker, De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme, 218.
69 G. van den End, Guiljelmus Saldenus, 265.
70 A. Eekhof, 'Jacobus Koelman'.
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Gezien de wezenlijke doelstellingen van die beweging kan dit ook niet anders.
Haar inzet was zo hoog dat het eigenlijk niet hoger kon. Hier komt bij dat waar zij
kerkelijk haar voorstellen aangenomen kon krijgen, de politiek de echte realisatie
verhinderde. Desondanks heeft de Nadere Reformatie de levens van velen, de huishouding van talloze gezinnen en het beleid van een groot aantal kerkelijke gemeenten aantoonbaar en veelal grondig gewijzigd en bepaald. Haar inwerking op de
literatuur is onloochenbaar. Kleine lokale en incidentele successen in haar strijd
tegen onwillige overheden kunnen haar evenmin worden ontzegd. Het overtuigendste bewijs van haar historiciteit is wellicht haar enorme boekenproduktie, die over
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de gehele periode een inhoudelijke eenheid te zien geeft71.
VI.3. Einde van de Nadere Reformatie
Wanneer kwam de Nadere Reformatie feitelijk 'ten einde'? Zoals gezegd, is dit
probleem in de beeldvorming over de beweging tot op heden sterk verbonden met
de visie op de 'verinnerlijking' van haar vroomheidsstreven, die in ieder geval als
een vrij wezenlijke omslag wordt beschouwd. Als consequentie hiervan wordt het
begrip 'Nadere Reformatie', gelet op haar theocratische associatie, voor de latere
periode met reserve gebruikt, met als suggestie dat daarvoor misschien alleen het
begrip 'gereformeerd Piëtisme' gerechtvaardigd is. Meestal blijft het bij die
suggestie of twijfel en wordt de knoop niet doorgehakt. Ook de tijdsbepaling blijft
vaak in het vage: men gebruikt daarvoor de markering tussen de zeventiende en de
achttiende eeuw, zonder dat iemand aan oudejaarsdag 1700 zal mogen denken72.
De enige poging tot historische analyse van de bedoelde periode signaleert een
viertal convergerende ontwikkelingen, die er toe leidden dat de Nadere Reformatie
de blik 'naar binnen' sloeg. Op het kerkelijke en politieke vlak was dat de teleurstelling van de voetianen na de crisis rond De Labadie en over het irenische, niettheocratische beleid van prins Willem III, uitmondend in het 'kerk-vredesplakkaat'
van 1694. Op het gemeentelijke en pastorale vlak was het de doorwerking van de
kerkkritische propaganda en het aanzetten tot strikte vroomheid en nauwgezette
zelfbeproeving, die in beide gevallen sentimenten en tendensen onder het kerkvolk
losmaakte waartegen de nadere reformatoren zelf moesten waarschuwen. Op grond
van sommige ijkpunten van genoemde ontwikkelingen zou de omslag - of het
einde? - van de Nadere Reformatie tussen 1685 en 1695 kunnen worden gesitueerd73.
Het is inderdaad mogelijk de geschetste 'omslag' ook op te vatten als het einde
van de beweging der Nadere Reformatie. Daarmee zou de dubbelzinnigheid van het
hanteren van dit begrip naast de term gereformeerd Piëtisme in ieder geval voor de
achttiende eeuw doorbroken zijn. Op deze plaats is het echter de vraag in hoeverre
zich dat verdraagt met de kenmerken die in deze begripsbepaling van de Nadere
Reformatie gegeven zijn. Toetsen wij ons aan de optimale manifestatie der
beweging, het presenteren van een reformatieprogramma, dan valt zowel te wijzen
op stukken van dien aard die vanuit kerkelijke vergaderingen, als die op individuele basis ten beste gegeven zijn. Het laatst bekende kerkelijke programma in naderreformatorische geest stamt uit de classis Zuid-Beveland in 1682. Op publicitair
gebied moeten we denken aan J. Koelman. Zijn uitvoerigste reformatieprogram
verscheen in 1678 als De Pointen van Nodige Reformatie. Zijn laatste werk van dit
genre was 't Ampt en Pligten van Ouderlingen en Diakenen, handelend over de rol
van ambtsdragers in de beoogde reformatie, daterend van 1694, het jaar voor

71 J. van der Haar, From Abbadie to Young en Schatkamer van de gereformeerde theologie in
Nederland', F.A. van Lieburg, 'Piëtistische lectuur in de zeventiende en achttiende eeuw'.
72 Zie over het 'twee-fasen'-probleem: C. Graafland, 'Het eigene van het Gereformeerd Piëtisme in de
18e eeuw in onderscheid van de 17e eeuw'.
73 F. A. van Lieburg, Levens van vromen, 180-182 en 'From pure church to pious culture'.
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Koelmans dood. Zo bezien kan het proces van 'verinnerlijking' ook worden
beschouwd als de keerzijde van het programmatisch élan, namelijk als verval van
de mate van actiebereidheid van de vertegenwoordigers der Nadere Reformatie.
Het programmatisch niveau waarop Koelman als nader reformator opereerde,
evenaart dat van de 'vader' van de beweging, W. Teellinck. Maar er zijn meer
parallellen. Het feit dat hij even sterk door het piëtistische Puritanisme is gestempeld als Teellinck, bevestigt twee eerder gedane constateringen. De eerste is dat de
Nadere Reformatie de piëtistische idealen van het Puritanisme in de Nederlanden
heeft gepropageerd en heeft trachten te verwezenlijken. De tweede is dat de
beweging haar programmatische kenmerk aan datzelfde Puritanisme te danken
heeft. Koelman is overigens een unieke illustratie van een andere wezenstrek van
de Nadere Reformatie: haar afwijzing van separatisme. Als verbannen predikant
bleef hij de volkskerk trouw, in afwachting van herstel in de ambtsbediening,
intussen als voorganger optredend in tal van conventikels in het land. Tegelijk
belichaamt hij zo de 'privatisering' van het theocratisch ideaal, de versmalling van
kerkpolitiek naar subcultuur.
Markeert W. Teellinck het begin van de Nadere Reformatie, in Koelman bereikte
deze beweging in zekere zin het begin van haar einde. Maar zoals het program van
1627 het hoogetpunt van een in 1608 begonnen ontwikkeling leek, zo kan 1694
niet als het definitieve einde worden beschouwd. In analogie met haar begin, is de
Nadere Reformatie niet direct met de programmatische hoogtepunten aan het einde
van de zeventiende eeuw beëindigd. Het tweede gedeelte van Verschuirs De
zegepralende Waarheid uit 1724 toont dit onloochenbaar aan. Blijft de vraag over,
in hoeverre en hoelang zij als historische beweging in de achttiende eeuw is blijven
voortbestaan. Elk antwoord op die vraag is echter hachelijk, zolang we niet kunnen
steunen op een veelheid van onderzoek naar de achttiende-eeuwse ontwikkelingen
op basis van theologische geschriften zowel als van de archieven van kerkelijke
vergaderingen en politieke organen. Dat onderzoek zal tal van lokale of regionale
én biografische gevallen opleveren waarin ten minste de doorwerking aanwijsbaar
lijkt van oude nader-reformatorische idealen. Noemen we van beide soorten twee
willekeurige, minder bekende voorbeelden, uit het begin respectievelijk het verdere
vervolg van de achttiende eeuw.
Een eerste voorbeeld is een episode uit de geschiedenis van Middelburg. Hier was
het overlijden van Willem III in 1702 aanleiding voor een politiek conflict. Dit
resulteerde in een omwenteling in de vroedschap van de Zeeuwse hoofdstad.
Sindsdien was de magistraat totaal ongevoelig voor theocratische voorstellen vanuit
de kerkeraad, die nog wél in meerderheid voetiaans en nader-reformatorisch was.
Toen halverwege het tweede decennium van de achttiende eeuw zich te Middelburg een restauratie op politiek vlak voordeed, nam de kerkeraad de gelegenheid
direct te baat door bij het stadsbestuur oude verlangens met betrekking tot een
stringente zondagsviering en de jaarmarkt op tafel te leggen. Kennelijk was de
geest van de Nadere Reformatie nog springlevend74.

74 M. van der Bijl, Idee en Interest, 166-178.
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Een tweede voorbeeld is biografische casus van achttiende-eeuwse Nadere Reformatie vormt de predikant Gerardus van Schuylenburg (1681-1770). Na de nodige
piëtistische twijfel in het ambt gekomen, ontplooide hij een grote activiteit in het
uitoefenen van avondmaalstucht, het bevorderen van gezelschapsvorming, het
bekritiseren van overheden, en het afkeuren van christelijke feestdagen en van de
liturgische formulieren. Koelman lijkt zijn grote voorbeeld te zijn geweest.
Collegiale verhoudingen interesseerden hem niet, en intussen trok hij volle kerken
met ouderwetse vromen uit de wijde omtrek. Tot zijn oeuvre behoren heruitgaven
van puriteinse auteurs en het reformatieprogramma van J. van Lodenstein, terwijl
na zijn dood een dergelijk geschrift van Koelman werd uitgegeven bij een biddagpreek van G. van Schuylenburg, onder het motto van een nog altijd verhoopte
'algemeene volksbekeering, eene zoo hoognodige kerk- en landhervorming'73.
Beide voorbeelden zijn te vermeerderen met tal van andere, uit verschillende
generaties, en uit verschillende plaatsen, classes of provincies. Zo kan gedacht
worden aan de uit Schotland afkomstige Alexander Comrie, een van de auteurs van
Examen van het ontwerp van tolerantie, waarin niet alleen het verval in de praktijk
van het geloofsleven, maar ook het verval van de gereformeerde leer aan de kaak
gesteld wordt. Bij Comrie treedt vooral strijd voor handhaving van de leer op de
voorgrond, verbonden met en gericht op de bevindelijk doorleefde inhoud, de
boodschap van de verkondiging76. In zijn geschriften sluit hij aan bij het gedachtengoed van de zeventiende-eeuwse vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie,
maar een zelfstandig programma van Nadere Reformatie ontbreekt bij hem. Ook bij
andere achttiende-eeuwse auteurs is aansluiting bij de Nadere Reformatie te vinden,
maar daarmee zijn zij moeilijk als uitgesproken vertegenwoordigers van de
beweging te typeren.
Die verscheidenheid roept de vraag op of het - indien al wenselijk - mogelijk is
ooit een bepaalde gebeurtenis of figuur als de ultieme manifestatie van een
beweging als de Nadere Reformatie te beschouwen. Misschien is juist het feit dat
wij de historische vinger niet als vanzelfsprekend naar een zeker geval of overtuigende kandidaat kunnen wijzen, een aansporing om het diffuse beeld te accepteren.
Het kan geen doel op zich zijn om bijna krampachtig een eindjaar of een hekkesluiter van de Nadere Reformatie aan te willen aanwijzen.
En Theodorus van der Groe dan? Van hem, de in 1784 overleden predikant van
Kralingen, is toch altijd beweerd dat hij de laatste vertegenwoordiger van de
Nadere Reformatie was? De nuchterheid gebiedt ons deze traditionele opvatting,
die vleugels kreeg door een bijpassend rijmpje ('Van der Groe doet het hekje toe'),
niet bij voorbaat over te nemen. De bron moet worden gezocht in negentiendeeeuwse beeldvorming rond 'Neerlands laatste ziener' door figuren als L.G.C.

75 F.A. van Lieburg, 'Gerardus van Schuylenburg'.
76 C. Graafland, 'Alexander Comrie (1706-1774)', in: T. Brienen/K. Exalto/ J. van Genderen/C.
Graafland/W. van 't Spijker, De Nadere Reformatie. Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers, 315-347.
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Ledeboer77. In feite is hier een intern-piëtistische opvatting de min of meer officiële kerkgeschiedschrijving binnengeslopen, zonder dat er een wetenschappelijke
onderbouwing van gegeven is78.
Is die onderbouwing ook niet te geven? Aan nader-reformatorische kenmerken
ontbrak het in Van der Groes leven en werken niet. Behalve een orthodox-gereformeerde kijk op de leer liet hij zich kennen door een streng-gereformeerde opvatting
over de verhouding kerk-staat, een puriteinse sabbatsopvatting, een strakke moraal,
een zwaar accent op piëtistische beleving van de heilsorde, profetische prediking,
en een behoorlijke publikatie-gerichtheid. Bij wie vindt men na hem in de Gereformeerde Kerk der achttiende eeuw nog de combinatie van deze eigenschappen?
Tegelijk zorgt de sociaal-kerkelijke eenzaamheid waarin deze 'boetgezant' opereerde, en de kritische afstand die hij zelf tot de na-reformatorische traditie innam,
voor aarzeling hem tot vertegenwoordiger - laat staan hekkesluiter - van de
beweging te benoemen.
Na de diverse voorbeelden omtrent voetianen zij gewezen op het probleem
waarvoor de zogenaamde 'ernstige' of bevindelijke coccejanen ons stellen.
Behoorden zij wel of niet tot de Nadere Reformatie? Het antwoord op deze vraag
hangt af van wat onder 'coccejanen' verstaan wordt. Hanteert men als criterium de
dynamische, heilshistorische verbondsleer van Coccejus met de hierbij behorende
verschillende bedelingen zonder meer, dan moet voorzichtigheid worden betracht.
Rekent men tot de wezenlijke trekken van de 'coccejanen' ook de praktische
implicaties van die verbondsleer voor zaken als de sabbatheiliging, de kerkelijke
tucht en de verhouding tussen kerk en overheid, dan kunnen zij moeilijk tot de
bewuste vroomheidsbeweging worden gerekend79.
Vergeten we overigens niet, dat in de loop van de achttiende eeuw de inhoudelijke
onderscheiding tussen voetianen, coccejanen en ernstigen (lampeanen) steeds meer
is uitgehold, en op den duur alleen nog maar leek te functioneren in politiek
geharrewar rond predikantsbenoemingen. Daarom kunnen ook contemporaine
'indelingen' ons niet uit de achttiende-eeuwse doolhof helpen. Evenmin hoeven
wij, buiten onze optie inzake de Nadere Reformatie, alternatieven aan te dragen die
op noodzakelijk onderzoek vooruitlopen. Hoogstens kunnen wij op enige kaders
attenderen, waarbinnen de historische bezinning op de teloorgang van de Nadere
Reformatie en de situering van allerlei piëtistische figuren en thema's zich verder
kan ontwikkelen. Die kaders zijn enigermate geschetst in de paragrafen over de
context van de Nadere Reformatie op het gebied van politieke, kerkelijke, sociaalculturele en theologische ontwikkelingen. Wat het laatste terrein betreft, herinneren
wij met nadruk aan de zogeheten 'evangelisch-bevindelijke' stroming. Met
diepergaand onderzoek hiernaar lijkt ons kerkhistorisch inzicht zeer gediend.

77 In Een ABC door een Abeling schreef hij: 'Een geest des diepen slaaps heeft ons bevangen; de
laatste profeten zijn gestorven. Een Van der Groe groef het laatste. Na hem moeten wij klagen:
mocht het klagen worden! de profeten ontbreken'. Zie Verzamelde geschriften van ds. L.G.C.
Ledeboer, Utrecht 1977, 437.
78 Vgl. S. van der Linde in: Christelijke encyclopedie III, 310.
79 W.J. op 't Hof, 'De verschillen tussen voetianen en coccejanen in het licht van hun verklaringen van
de Heidelbergse catechismus'.
DNR XIX (1995) 168

GRENZEN EN WEGEN VAN DE NADERE REFORMATIE

Het meest problematische kader blijft dat van de verhouding kerk en staat. Niet
alleen omdat de staatsinrichting van de Republiek zelf zeer ingewikkeld was, maar
ook omdat het gebeuren achter de schermen zeer ondoorzichtig blijft. Voor het
onderkennen en interpreteren van de verwevenheid van nader-reformatorische
ideologie met concrete initiatieven in plaatselijke of bovenlokale organen, is voor
de zeventiende zo goed als de achttiende eeuw heel wat diepteboring nodig. Wel
kan juist dit kader ons misschien een absolute grens aan de hand doen voor de
chronologie van de Nadere Reformatie.
Uit biografische gegevens blijkt dat in de loop van de achttiende eeuw de geest
van de Nadere Reformatie of geheel werd verdrongen of wezenlijk van karakter
ging veranderen door de geest van de Verlichting, die kerk en theologie ging
overheersen. Als er daarom van een grens gesproken kan worden, wordt zij daar
zichtbaar, waar de gereformeerde kerk zodanig door de Verlichting werd overweldigd, dat er voor het geestelijk klimaat waarin de Nadere Reformatie ademde en
haar uitstraling had, geen ruimte meer overbleef, zodat zij of geheel wegviel of
onderging in de her en der vergaderende conventikels.
VI.4. Doorwerking van de Nadere Reformatie
Hét blijft moeilijk om aan de beweging van de Nadere Reformatie een concrete
historische grens toe te kennen. Het verdient daarom de aandacht, wanneer wij in
het kader van deze vraagstelling het begrip 'doorwerking' invoeren. Al kan er in de
strikte zin van het woord na de achttiende eeuw bezwaarlijk meer in eigenlijke zin
van dè Nadere Reformatie worden gesproken, er zijn na die tijd zoveel kerkelijke
en theologisch-geestelijke verschijnselen aan te wijzen die met de Nadere Reformatie verwantschap tonen, dat er op zijn minst toch van een verdere doorwerking
sprake kan zijn.
Wij denken dan met name aan de opleving van het geestelijke en kerkelijke leven
in de eerste helft van de negentiende eeuw. We zien dan dat er overal in het land
geregeld samenkomende conventikels ontstaan, waarin de geest van de Nadere
Reformatie voortleeft en zelfs herleeft. In deze gezelschappen krijgt de prediking
van de Nadere Reformatie haar negentiende-eeuwse voortzetting zoals dit ook geldt
van de wijze waarop in die kringen de beleving en uitleving van het heil gestalte
krijgen.
In de beweging van de Afscheiding krijgt dit een vernieuwde kerkelijke vorm. De
geest waarin de voortrekkers van de Afscheiding als H. de Cock en H.P. Scholte
aan hun gemeenten leiding gaven, stond bewust in de historische continuïteit met
het erfgoed van de Nadere Reformatie. Deze continuïteit is niet alleen in de kerken
van Afscheiding, waaronder ook de 'ledeboeriaanse gemeenten' en de 'gemeenten
onder het kruis' waar te nemen, maar ook, zij het veel meer incidenteel, bij
predikanten in de Nederlandsche Hervormde Kerk.
De doorwerking van de Nadere Reformatie komt vooral naar voren in het veelvuldig herdrukken en intensief lezen van de geschriften van de nadere reformatoren.
In die tijd werden de oude schrijvers uit de achttiende, maar ook uit de zeventiende
eeuw weer bekende namen en was er een duidelijk verlangen zich opnieuw aan
hen te oriënteren.
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Ook in de jaren daarna, tot op vandaag toe, is er een brede stroming in de kerken
van de gereformeerde gezindte te vinden, die zich met de Nadere Reformatie
verwant weet en zich aan haar (schriftelijke) bronnen laaft.
Weliswaar merken wij op, dat de geestelijke beperking, die met de achttiende eeuw
is ingetreden, zich ook in deze latere tijd nog voordoet, maar anderzijds kan ook
niet worden ontkend, dat het theocratische ideaal van de zeventiende-eeuwse
nadere reformatoren nog steeds leeft, zij het dan doorgaans in een tot eigen kring
beperkte gestalte, die geen daadwerkelijke consequenties heeft voor het regeren en
maatschappelijk-cultureel reilen en zeilen van land en volk. Maar het objectieve
oordeel over de zeventiende eeuw toont aan, dat ook in die tijd al de realisering
van het ideaal van een kerstening in reformatorische zin ver te zoeken was.
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Tot hiertoe is doorgaans iedereen die iets met de Nadere Reformatie te maken had,
tamelijk ongenuanceerd aangeduid als 'vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie' . Het verschil in betekenis voor de Nadere Reformatie tussen de ene nadere
reformator en de andere komt hierdoor niet goed uit de verf. Om het beeld van
deze beweging als een optelsom van personen met een gelijk nader-reformatorisch
gewicht te vermijden, is het zinvol met behulp van een model specificaties aan te
brengen. Wij stellen voor een drietal niveau's binnen de beweging zelf te onderscheiden: hoofdvertegenwoordigers, gewone representanten en aanhangers. De
uitkomst van het historisch onderzoek naar de Nadere Reformatie vraagt bovendien
om een vierde categorie, die nauw aan haar verbonden is: sympathisanten. Door dit
model kan meer helderheid komen in het tot dusver diffuse beeld.
Dit vierledige model biedt de mogelijkheid om tot een grotere nuancering en
differentiatie te komen. Al naar gelang het belang dat iemand heeft gehad voor de
Nadere Reformatie kan gesproken worden over een invloedrijke of minder invloedrijke (hoofd)vertegenwoordiger, aanhanger of sympathisant. Bovendien kan de
inhoud van die invloed en betekenis nader omschreven worden.
Met de genoemde onderscheidingen willen wij het landschap van de Nadere
Reformatie enig profiel geven, zodat er ruimte komt in de terminologie voor de
historische variatie. In genen dele is het onze bedoeling het model als een keurslijf
te laten fungeren. Hierdoor zouden wij immers net zo ver van de historische
werkelijkheid af komen te staan als nu vaak het geval is.
VII. 1. Vertegenwoordigers, aanhangers en sympathisanten
Zoals iedere andere historische beweging kende de Nadere Reformatie een kleine
kern van voorvechters, die als spraakmakende woordvoerders de idealen bezield
wisten te verwoorden, anderen hiervoor wisten te winnen en concreet actie
ondernamen om hun doelstellingen verwezenlijkt te krijgen. Deze propagandisten
en actievoerders worden aangeduid als 'vertegenwoordigers van de Nadere
Reformatie'.
Gezien het niveauverschil verdient het aanbeveling om onderscheid te maken
tussen hoofdvertegenwoordigers en gewone representanten. Als hoofdvertegenwoordigers mogen dan zij worden beschouwd die niet slechts een of meer samenhangende reformatieprogramma's hebben opgesteld en bij de bevoegde organen
hebben (laten) indienen, maar die ook in geschrifte hier publiekelijk rekenschap
van hebben afgelegd en op deze wijze weloverwogen steun voor hun streven
hebben gezocht. Willem Teellinck en Koelman komen dan beiden zonder meer in
aanmerking voor de de typering 'hoofdvertegenwoordiger'. Het predicaat 'vertegenwoordiger' zou dan op die personen van toepassing zijn die in samenwerking met
of in aansluiting bij de hoofdrepresentanten in geschrifte en/of in daad blijk hebben
gegeven van de hiervóór besproken kenmerken 6-9.
Hoe kan men aan de hand van de kenmerken bepalen of iemand een (hoofd)vertegenwoordiger van de bedoelde vroomheidsbeweging is geweest? Moet hij dan
aantoonbaar aan alle eigenschappen voldoen? In elk geval gelden voor zo'n
representant drie criteria zonder meer. Hij moet een piëtist, een overtuigd belijder
van de gereformeerde leer en een belijdend lid van de Gereformeerde Kerk zijn
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(kenmerken 1-3). Voor een hoofdvertegenwoordiger is de programmatische
activiteit onmisbaar, terwijl voor een gewone representant opgaat dat hij zich daar
direct of indirect bij aansluit (kenmerk 5). Kenmerk 4, een kritische visie op het
verloop van de Hervorming, is geen conditio sine qua non, maar legt bij het wel
aanwezig zijn veel gewicht in de schaal. Dit zelfde geldt voor de kenmerken 8 en
10, die respectievelijk de theocratische houding ten opzichte van de burgerlijke
overheid en de puriteinse aard betreffen. De reformatie der zeden, de kerkelijke
tucht en de sabbatvisie en -praktijk (kenmerken 6, 7 en 9) zijn daarentegen als
harde condities te beschouwen.
Dit betekent niet dat al deze drie kenmerken eerst door de huidige onderzoeker in
de geschriften of de werkzaamheden van een bepaald persoon historisch aangetoond moeten kunnen voordat deze als een vertegenwoordiger mag worden
getypeerd. Als twee van de drie aangewezen kunnen worden en van het ontbrekende kenmerk aannemelijk gemaakt kan worden dat dat bij de desbetreffende persoon
verondersteld mag worden, biedt dat in combinatie met minimaal de kenmerken 1,
2, 3 en 5 voldoende waarborg om hem bij de Nadere Reformatie in te delen. In het
aanhangsel worden voorbeelden gegeven van de wijze waarop onderzoekers met
deze criteria uit de voeten kunnen.
De velen die zich door de wervende inzet van de vertegenwoordigers aangesproken
voelden en die dientengevolge de nadere-reformatorische opvattingen gingen delen
en in praktijk probeerden te brengen, zonder dat ze zelf tot belangrijke propagandistische en realiseringsactiviteiten kwamen, mogen gevoeglijk als aanhangers
worden beschouwd. Bij hen kan men denken aan gezinshoofden en aan ambtsdragers in het algemeen en predikanten in het bijzonder, die op onopvallende wijze
respectievelijk in hun gezin en kerkelijke gemeente gepoogd hebben om de
inzichten van de Nadere Reformatie ten uitvoer te brengen.
De complexiteit van de historische werkelijkheid is aanleiding om tenslotte ook
nog onder de gereformeerden uit die tijd sympathisanten te onderscheiden. Omdat
zij zich in een of meer kenmerken herkenden, stonden zij welwillend tegenover de
Nadere Reformatie en namen haar vertegenwoordigers soms zelfs in bescherming
tegen bestrijders. Zij verschilden evenwel op ten minste één wezenlijk punt grondig
met de nadere reformatoren, zodat zij bewust afstand van hen hielden.
Door het structureel ontbreken van adequate bronnen zullen op incidentele gevallen
na de namen van de aanhangers en de sympathisanten der Nadere Reformatie wel
altijd onbekend blijven. Voor onze kennis van de (hoofd)vertegenwoordigers is het
perspectief veel gunstiger. Maar ook met betrekking tot hen dient bedacht te
worden, dat de in aanmerking komende bronnen zoveel lacunes vertonen dat
slechts een deel van hen getraceerd kan worden.
VII.2. Voorbeelden
a. Voorbeeld van een hoofdvertegenwoordiger: Henricus Velthusius
Gezien de inhoudelijke bepaling van het begrip 'hoofdvertegenwoordiger' ligt het
meer dan voor de hand Willem Teellinck of Jacobus Koelman als voorbeeld te
gebruiken. Ongetwijfeld zijn zij de meest invloedrijke hoofdrepresentanten geweest.
Er zijn evenwel ook minder bekende en zelfs wel onbekende personen geweest die
voldoen aan de criteria van een hoofdvertegenwoordiger. Een voorbeeld daarvan is
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Henricus Velthusius, die in het onderzoek tot dusver buiten beeld is gebleven, maar
die onmiskenbaar tot de eerste categorie behoort, zij het dat zijn betekenis voor de
Nadere Reformatie verre in de schaduw blijft bij die van de beide eerder genoemde
hoofdvertegenwoordigers. Van zijn hand verschenen zes geschriften, die geen van
alle herdrukt werden. Tevens heeft hij het niet verder gebracht dan dorpsdominee.
Henricus Velthusius heeft als predikant de gereformeerde gemeente te Wognum
van 1625-1641 en die te Maasland van 1641-1662 gediend. In zijn geschriften
komt hij niet alleen als een overtuigd contraremonstrant, maar ook als een uitgesproken bevorderaar van de vroomheid naar voren. Hij voldoet derhalve aan de
primaire voorwaarden van de kenmerken 1-3.
Van de hand van Velthusius zag in 1628 het licht: Sekere ende gewisse borstvveeringe Voor de Gereformeerde Kercke Van de ver-eenighde Neder-landen. In de
dedicatie aan zijn gemeente Wognum deelt hij mee dat hij bij de kerkeraad een
voorstel tot reformatie heeft ingediend, dat door dit kerkelijk orgaan is goedgeDNRXIX (1995) 173

NADERE REFORMATIE - BEGRIPSBEPALING

keurd en op 24 januari 1628 eigenhandig is ondertekend. De inhoud betrof
voornamelijk zes punten. Men zou meer aandacht gaan schenken aan de in verval
zijnde kerkelijke tucht, aan de bediening van de heilige Doop, aan die van het
Heilig Avondmaal, aan de viering van de christelijke rustdag en van de bid- en
dankdagen, aan de pronk- en praalzucht in de kleding en aan christelijk schoolonderwijs. In het geschrift zelf doet hij op een gegeven ogenblik een hartstochtelijke
oproep om de reformatie der zeden in kerkeraden, classes en synoden ter hand te
nemen. Dit houdt in dat Velthusius voldoet aan alle inhoudelijke harde voorwaarden zoals ze in de kenmerken 5, 6, 7 en 9 onder woorden zijn gebracht. Alle
termen zijn derhalve aanwezig om hem onder te brengen bij de hoofdvertegenwoordigers van de Nadere Reformatie.
Deze conclusie wordt bevestigd door de aanwezigheid van de kenmerken 4 en 10.
In het genoemde traktaat staat Velthusius uitgebreid bij de deformatie sinds de
Reformatie stil, terwijl hij in navolging van de puriteinen de christelijke rustdag
Gods marktdag noemt. Het enige kenmerk dat ontbreekt, is punt 8, dat de theocratische houding ten aanzien van de burgerlijke overheid behelst. Wellicht komt dat
in zijn andere geschriften aan de orde.
Is er bij Velthusius ook sprake van samenwerking met of aansluiting bij andere
hoofdrepresentanten? Het valt op dat de inhoud van zijn reformatieprogram
overstemt met die van het hoofdwerk van Willem Teellinck, dat één jaar eerder het
licht had gezien. Hoewel het bij de huidige kennis van zaken niet bewezen kan
worden, pleit alles ervoor om in Velthusius' hervormingsvoorstel een resonans van
Teellinck voornaamste reformatietraktaat te zien80.
b. Voorbeeld van een vertegenwoordiger: Godefridus Udemans
Als voorbeeld van een 'gewone' vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie
wordt hier Godefridus Udemans opgevoerd. Dit zal bij velen verwondering
wekken, aangezien hij bekend staat als een hoofdvertegenwoordiger. Juist bij hem
bewijst het ontworpen model zijn waarde, omdat het een bestaand inzicht corrigeert. Tevens wordt aan hem duidelijk wat de waarde is van een nadere specificatie. Hij mag dan wel geen hoofdvertegenwoordiger zijn geweest, maar hij moet wel
als een representant met een enorme uitstraling worden gezien. Zijn positie in de
kerk van zijn dagen en het aanzienlijke aantal van zijn geschriften en herdrukken
hiervan zijn de belangrijkste indicatoren daarvan. Hij was een 'gewone' vertegenwoordiger, maar dan wel met een indrukwekkende invloed.
Godefridus Udemans voldoet aan de kerkelijke voorwaarde, want hij heeft als
gereformeerd predikant van 1599-1604 de gemeente van Haamstede en Burgh en
van 1604-1649 die van Zierikzee gediend81. Over zijn gereformeerdheid behoeft
evenmin onzekerheid te bestaan: op de bekende Synode van Dordrecht werd hij in
1618 tot assessor verkozen. Bovendien verdedigde hij in geschriften de gereformeerde positie tegenover doopsgezinde opvattingen. In zijn publikaties openbaart
hij zich als een liefhebber van de vroomheid en van de concretisring hiervan.

80 W.J. op 't Hof hoopt D.V. in de toekomst iets over Velthusius als nadere reformator te publiceren.
81 Zie voor hem PJ. Meertens, 'Godefridus Cornelisz Udemans'.
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Godefridus Udemans (1581-1649) - representant van de Nadere Reformatie
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Een reformatieprogram of een oproep om handelend in die geest ter bestemder
plekken op te treden, zoekt men in Udemans' pennevruchten tevergeefs. Een
hoofdvertegenwoordiger kan hij dus niet zijn.
De reformatie der zeden komt als term niet in Udemans' publikaties voor, maar als
zaak vormt zij daarin een weerkerend thema. De morele uitleg van het vierde
gebod en de strikte onderhouding van de christelijke rustdag zijn kenmerkend voor
zijn oeuvre. De tucht komt minder nadrukkelijk uit de verf, terwijl profetische
kritiek op de overheden vrijwel geheel buiten zijn gezichtsveld blijft82. De door
hem ontplooide activiteiten laten wat het laatste betreft evenwel een ander beeld
zien. Begin 1609 is een door Willem Teellinck en Udemans opgesteld request over
de noodzaak van een strengere sabbatheiliging aan de magistraat van Zierikzee
overhandigd83, terwijl van Udemans ook bekend is dat hij in 1618 in een vergadering van het Zierikzeese vissers- en schippersgilde verscheen om namens zijn
kerkeraad een soortgelijk verzoek te overhandigen, waarop hij acht jaar later nog
eens terugkwam84.
Omdat blijkt dat het grootste deel van het program van de Nadere Reformatie in de
geschriften en de werkzaamheden van Udemans zijn terug te vinden, mag hij in
aanmerking komen voor vertegenwoordiger. Zijn contacten met Willem en
Eeuwout Teellinck en met Voetius nemen iedere twijfel daarover weg, ook al blijft
het opmerkelijk dat hij slechts een van de twee aanvullende criteria (punten 4 en
10) kent, namelijk de puriteinse aard. Geregeld valt hij immers voor zijn inzichten
op puriteinse auteurs terug, terwijl hij in particuliere correspondentie openlijk voor
de puriteinse oorsprong van zijn sabbatvisie en -praktijk uitkomt85.
c. Voorbeeld van een niet-vertegenwoordiger: Tobias Tegnejus
Er zijn vele gereformeerde piëtisten bekend van wie men mag betwijfelen of ze
echt tot de beweging van de Nadere Reformatie kunnen worden gerekend. Toepassing van de geleverde criteria zal in de toekomst persoon voor persoon uitsluitsel
moeten geven. Tobias Tegnejus is een voorbeeld van iemand die duidelijk buiten
de boot van de Nadere Reformatie valt.
De Fries Tobias Tegnejus werd na zijn academische opleiding in de theologie
gereformeerd predikant achtereenvolgens in 1617 te Warns en Scharls, in 1618 te
Sneek, in 1628 te Leeuwarden en in 1642 te Den Haag. Uit alles blijkt zijn
orthodox gereformeerd standpunt.
Tegnejus vertaalde twee puriteinse traktaten in het Nederlands, die beide piëtistisch
van inhoud zijn. Uit zijn pen vloeide één eigen geschriftje. Dit betreft de Dooppreek van de latere stadhouder en Engelse koning Willem III.
Op grond van classicale acta weten we dat Tegnejus een stringente tucht uitoefende
rondom het avondmaal. Aangezien hij met zijn voorliefde voor het Puritanisme en

82 W J . op 't Hof, Voorbereiding en bestrijding, 143-153.
83 W.J. op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften, 620.
84 H.B. Visser, De geschiedenis van den Sabbatsstrijd onder de Gereformeerden in de zeventiende
eeuw, 55-56.
85 W.J. op 't Hof, Voorbereiding en bestrijding, 125-134.
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zijn tuchtoefening slechts aan twee criteria voldoet, mag hij bij de huidige stand
van kennis hooguit als een gereformeerd piëtist, maar zeker niet als nadere
reformator geclassificeerd worden86.
d. Voorbeelden van een aanhanger: Isaac en Jacob Beeckman
In feite moet het onderzoek naar de aanhang van de Nadere reformatie nog van de
grond komen. Dit onderzoek is niet alleen moeilijk met het oog op de ontoereikende bronnen, maar wordt tevens in grote mate belemmerd door het feit dat er nog
niet of nauwelijks geschikte onderzoeksmethoden hiervoor ontwikkeld zijn.
Hier wordt de aandacht gevestigd op twee broers, Isaac en Jacob Beeckman, die
door hun ontwikkeling en positie in de onderwijswereld van die tijd tot de belangrijke aanhangers behoorden.
De gebroeders Isaac en Jacob Beeckman (respectievelijk 1588-1637 en 15901629)87 hebben als schoolmeester in hun onderhoud voorzien. Beiden waren als
zodanig hoog gekwalificeerd, want zij hadden een academische opleiding in de
theologie achter de rug. Isaac was overigens ook nog in de medicijnen gepromoveerd. Jacob bezat een uitstekende kennis van het Hebreeuws, terwijl Isaac op dit
moment te boek staat als de eerste mechanistische natuurfilosoof en -onderzoeker.
Zij zijn rector van de Latijnse school respectievelijk in Rotterdam en Dordrecht
geworden. Beiden waren belijdend lid van de Gereformeerde Kerk, terwijl hun
ligging onverdacht gereformeerd was.
Uit het dagboek van Isaac komt naar voren dat Willem Teellinck zijn geestelijke
leidsman was. Van Jacob is bekend dat hij Udemans bij het schrijven van diens
verklaring van Hooglied heeft laten profiteren van zijn kennis van de grondtekst.
De broers, die een puriteins beïnvloed milieu als geestelijke achtergrond hadden,
deelden de sabbatsinzichten van Teellinck en Udemans en zagen het liefst dat in
plaats van uit de onnutte profane auteurs onderwijs gegeven werd uit Calvijn en de
Heidelbergse Catechismus. Al deze gegevens wettigen het om de broers als vooraanstaande - aanhangers van de Nadere Reformatie te beschouwen.
e. Voorbeeld van een sympathisant: Johan de Brune de Oude
De laatste categorie uit het model is die van de sympathisanten. Een voorbeeld van
hen dat voor zichzelf spreekt, is dat van Johan de Brune de Oude. Aan hem wordt
weer zichtbaar hoe zinvol het is om binnen een categorie te specificeren. Zijn hoge
politieke positie en zijn literaire betekenis maken hem tot een belangrijke sympathisant op hoog niveau.
Johan de Brune de Oude (1588-1658)88 bracht het na zijn juridische studie via
een ambtelijke carrière tot raadpensionaris van Zeeland. Zijn faam heeft echter hij
te danken aan zijn literaire oeuvre. Jarenlang heeft hij deel uitgemaakt van de
kerkeraad der gereformeerde gemeente te Middelburg. Hij was overtuigd contrare-

86 Deze gegevens zijn geput uit een toekomstige publikatie: W.J. op 't Hof, Engelse piëtistische
geschriften in het Nederlands, 1623-1632.
87 Zie voor hen K. van Berkel, Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het wereldbeeld.
88 Zie voor Johan de Brune de Oude (1588-1658), i.h.b. 26-52.
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monstrant.
In zijn letterkundige arbeid doet De Brune zich kennen als iemand die streeft naar
verbetering van de talloze onder het volk en de predikanten levende wantoestanden, die hij pakkend onder woorden weet te brengen. Hierbij verenigen zich
calvinistische en humanistische invloeden bij hem. Een programmatische hervormingsaanpak kent hij niet, evenmin een kritische kijk op (het verloop van) de
Reformatie noch een nadruk op kerkelijke tucht. Profetische kritiek op de burgerlijke overheid is van de Brune - gezien zijn eigen positie - niet te verwachten. Wel
schenkt hij veel aandacht aan de innerlijke beleving van het geloofsleven en mag
hij als zodanig als gereformeerd piëtist worden beschouwd.
De Brune vervaardigde een drempeldicht voor een geschrift van Willem Teellinck:
Balsem Gileads voor Zions wonde. Het is evenwel frappant dat hij daarin op geen
enkele wijze blijk ervan geeft aan te willen sluiten bij de bijzonderheden van
Teellincks streven naar reformatie van de zwang zijnde volkszonden. Dit stemt
overeen met de inhoud van het eerste embleem in zijn Emblemata. Hij maakt daar
duidelijk dat het streven van Willem en Eeuwout Teellinck, die hij vanuit de
Middelburgse kerkeraad van nabij kent, hem te wettisch, te strak, te overdreven en
te vitterig is. Dit concretiseert hij aan de hand van de in die tijd in gang zijnde
sabbatstrijd. Dat de Teellincks het gebruik van het woord 'zondag' als een heidense
term afwijzen en dat zij ontspanning na de kerkdienst afkeuren en in plaats daarvan
de tijd doorbrengen met allerlei geestelijke bezigheden, vindt hij te ver gaan.
Tenslotte is het veelzeggend dat deze hem onwelgevallige elementen typisch
puriteins van aard zijn.
Ondanks alles weet De Brune ter zelfder plaatse enig begrip op te brengen voor de
door hem gewraakte aspecten van de Nadere Reformatie en spreekt hij zelfs
onverholen zijn grote sympathie voor het algemene streven van deze beweging uit.
Hij beschouwt de gebroeders Teellinck als geheiligde mannen, die van de kant van
de Heere een bijzondere bescherming genieten. Bovendien neemt hij hen uitgebreid
in bescherming tegen de laster die hun van vele kanten ten deel valt.
De Brune deelt de religieuze en ethische kritiek van de Nadere Reformatie, maar
zijn alternatief is een stuk gematigder en minder puriteins. De distantie tussen de
vroomheidsbeweging en hem is te groot dan dat hij als een representant daarvan
mag worden gezien, maar zijn verwantschap daarmee is wel van dien aard dat er
sprake is van een kritische verbondenheid. Met andere woorden: hij was sympathisant.
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