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Gereformeerde piëtisten
Opposanten èn geestverwanten van de doopsgezinden

1.

Inleiding

Tijdens de belegering van Maastricht in 1632 door de Staatse troepen hield de gereformeerde piëtistische predikant Henricus Velthusen 1 uit Wognum en Wadwaij,
die voor die gelegenheid door de classis Hoorn als legerpredikant was afgevaardigd, regelmatig kerkdiensten onder de open hemel op de St. Pietersberg. Tijdens
een van die preken, die handelde over Lukas 3:9, merkte hij tot zijn groot leedwezen op dat de zich christelijk noemende soldaten de predikanten die aandrongen
op godzaligheid, uitscholden voor 'Sabbatarisen/ Puriteynen/ Mennisten/ swarte
Monicken/ etc'. 2 De achtergrond van het scheldwoord 'mennist' voor een gereformeerde piëtist was de historische werkelijkheid van de zeventiende eeuw, waarin
de dogmatische, kerkelijke en maatschappelijke implicaties van het Doperdom en
het gereformeerde Piëtisme voor duidelijke en scherpe scheidslijnen stonden. Het
gebruik van dat invectief in het genoemde verband geeft evenwel te kennen dat in
de belevingswereld van de zeventiende-eeuwer de vroomheid van de gereformeerde pitisten blijkbaar als twee druppels water op die van de doopsgezinden leek.
In dit artikel zal nagegaan worden of en in hoeverre dit beeld aan de historische
werkelijkheid beantwoordde. Daartoe wordt eerst de term 'gereformeerd Piëtisme'
verantwoord. Vervolgens wordt een overzicht geboden van de meningen over het
onderhavige thema zoals die in het verleden zijn geformuleerd. Hierna komen de
confronterende contacten tussen beide stromingen aan bod, gevolgd door hun
niet-polemische relaties. Uit beide paragrafen worden conclusies getrokken. Het
onderzoek mondt uit in een these en in desiderata voor verder onderzoek.

1 Zie voor hem (Z.v.h.) Nadere Reformatie: opnieuw een poging tot begripsbepaling (s.L, 1994) 44-45.
2 H. Velthusen, Drie Theologische Tractaten. Vervatende. 31. predicatien. gedaen op St. Peters Bergh voor.
Maes-tricht ende Stichtelick geappliceert op den. gepasseerden krijchshandel des Iaers. 1632 (Amsterdam,
1633) 30a. In een latere preek deed hij een soortgelijke uitlating: 'Also leert ons oock de huydendaeghsche bevindinghe/ dat niemant leyt onder meerder haet ende spotternije als die vromen
ende Liefhebbers der Ghereformeerde Religie: die becladdet men met bedenckelijcke namen van
Puriteynen/ Precisianen/ vijse Monicken/ Mennisten/ onbuygelijcke ende onreckelijcke luyden
ende hart-hoofden: ende dat aldermeest te beclaghen is ende recht godsaligen doet suchten ende
duchten/ dese sieckte is niet alleen in de Gast-huysen/ maer self int Heylichdom aireede inghecropen': 392a.
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Gereformeerd Piëtisme

Voordat de zoektocht kan beginnen, moet eerst de terminologische kwestie worden
afgehandeld. De context waarin deze verhandeling verschijnt, ontslaat mij van de
plicht om de begrippen 'doopsgezinden' en 'Doperdom' te verhelderen. Dit gaat
niet op voor wat de tegenpool betreft, het 'gereformeerde Piëtisme'. Deze uitdrukking vraagt niet alleen om opheldering met het oog op buitenstaanders, maar
zelfs - en misschien wel juist - met betrekking tot kenners van het verschijnsel
waarover het hier gaat. Illustratief is in dit verband dat de titel van dit artikel oorspronkelijk een andere inzet kende: 'nadere reformatoren' in plaats van 'gereformeerde piëtisten'.
De sinds S. van der Linde ingeburgerde term 'Nadere Reformatie' is door het
verschijnen van het Documentatieblad Nadere Reformatie definitief algemeen gangbaar
geworden. 3 Dankzij een in 1983 in dit periodiek gepubliceerde begripsbepaling 4
is het laatste decennium meer helderheid gekomen over wat onder de Nadere Reformatie moet worden verstaan en is dit begrip consistenter gebezigd. De laatste
tijd werd echter door onderzoekers steeds meer de wenselijkheid gevoeld om een
nieuwe begripsbepaling op te stellen, waarin de Nadere Reformatie als historisch
fenomeen nog scherper afgezet zou worden tegen de haar overkoepelende stroming van het Nederlandse gereformeerde Piëtisme dan ooit tevoren was gedaan.
Binnen de Stichting Studie der Nadere Reformatie is een werkgroep geformeerd
die zo'n nieuwe begripsomschrijving tot stand moest brengen. Deze projectgroep,
waarin onder anderen prof.dr. A.T. van Deursen, prof.dr. C. Graafland, drs. F. A.
van Lieburg en schrijver dezes actief zijn, heeft een concept van enkele tientallen
bladzijden vervaardigd, dat begin deze maand op de jaarlijkse themadag van de
genoemde stichting met een aantal terzakekundigen en de overige deelnemers aan
die dag kritisch is doorgesproken. 5
In dit artikel wil ik mij richten naar de nieuwe definitie, die in de naaste toekomst
officieel gepubliceerd zal worden. M a a r vooraf nog één opmerking over het bijvoeglijke naamwoord 'gereformeerd'. Dit kent hier een formele en een materiële
inhoud. Formeel ziet het op de Gereformeerde Kerk in de Nederlanden, die tijdens
de Republiek de enige publieke Kerk was. Materieel kent het als norm de belijdenisgeschriften van deze Kerk, de drie formulieren van enigheid: Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.
Onder Piëtisme wordt die stroming verstaan, die in reactie op het gebrek aan

3 W.J. op 't Hof, 'Studie der Nadere Reformatie: verleden en toekomst', Documentatieblad Nadere
Reformatie (DNR) 18 (1994) 14, 39.
4 T. Brienen e.a., 'Nadere Reformatie, een poging tot begripsbepaling', DNR 7 (1983) 109-116.
5 Nadere Reformatie: opnieuw een poging tot begripsbepaling.
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en/of de verflauwing van een levend geloofsleven zowel de innerlijke doorleving
van de leer als de ethische consequenties hiervan voor het leven van alledag
nastreefde. Het doel was een verregaande hervorming van de persoonlijke levens
en van alle maatschappelijke verbanden.
In de nieuwste begripsbepaling wordt de Nadere Reformatie gedefinieerd als
die beweging, die voor de beoogde hervormingen inhoudelijke en procedurele programma's ontwierp, die zij door middel van publikatie in brede kringen bekendheid gaf, in de hoop dat velen zich bij haar streven aan zouden sluiten. Verder bestaat het eigene van de Nadere Reformatie hierin dat zij de daad bij het door haar
geschreven woord voegde door zelf zowel bij kerkeraden, classes en synoden als bij
burgerlijke overheidsorganen en maatschappelijke organisaties hervormingsvoorstellen in te dienen en krachtig aan te dringen op de realisatie daarvan. Voor
zover haar bevoegdheden reikten, gaf zij aan dat laatste uiteraard zelf ook haar beste krachten. Het de Nadere Reformatie typerende actie-element impliceert van
meet af de trek van een beweging. O m d a t 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.
Deze pregnante definitie van Nadere Reformatie, toegepast op het publiceren
en indienen van hervormingsprogramma's, maakt de beweging totaal ongeschikt
voor een vergelijking met het Doperdom. Vandaar dat het in dit verhaal zal gaan
over gereformeerde piëtisten, die zich wegens hun vroomheid en hun hervormingsbezieling in het algemeen veel meer voor zo'n comparatief onderzoek lenen.

3.

Historiografisch overzicht

De nadruk op de - vaak gevoelsmatige - beleving van het geloof en het sterke heiligingsstreven met de consequenties hiervan voor de gemeenten en de tucht vormen
treffende overeenkomsten tussen Doperdom en gereformeerd Piëtisme. Het is dan
ook verwonderlijk dat zowel de beschrijvingen die Nederlandse doopsgezinden zelf
van hun geschiedenis hebben geleverd, 6 als de overzichten van de Nederlandse
kerkgeschiedenis in het algemeen vrijwel stilzwijgend aan die analogie voorbij -

6 S. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland (2 dln; Leeuwarden, 1839); S.
BlaupottenCate, Geschiedenis der Doopsgezinden in Groningen, Overijssel en Oost-Friesland (2 dln; Leeuwarden, 1842); S. BlaupottenCate, Geschiedenis der Doopsgezinden in Holland, Zeeland, Utrechten Gelderland (2 dln; Leeuwarden, 1847); W. J. Kühler, Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland (3
dln; Haarlem, 1932-1950); N. van der Zijpp, Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland (Arnhem,
1952); S. Groenveld e.a., ed., Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland, 1530-1980 (Zutphen, 1993).
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gaan. 7 Voor wat de eerste categorie betreft is dit des te opmerkelijker, aangezien
de doopsgezinde beschrijvers wel oog blijken te hebben voor de invloed die er in
de loop van de tijd vanuit de Gereformeerde Kerk op het Doperdom is uitgegaan. 8
Dit sluit niet uit dat er ook andere inzichten zijn verkondigd. De man die als
een van de eersten de geschiedenis van het Piëtisme - inclusief het gereformeerde - wetenschappelijk beschreef, was de Duitse hoogleraar A. Ritschl. Zijn driedelig handboek zag van 1880-1886 het licht. 9 Naar zijn inzicht heeft de middeleeuwse
kloostervroomheid in de Reformatie vooral de gestalte van het Doperdom aangenomen, terwijl ze binnen de traditie van de gereformeerde Hervorming vorm
kreeg in het gereformeerde Piëtisme. Dit zou dan in tegenstelling tot het lutherse
Piëtisme bepaald zijn door een van de wereld afgekeerde en in feite doperse vroomheid. Ritschl is met zijn werk niet alleen in het Duitse taalgebied, maar ook in ons
land lange tijd gezaghebbend geweest. 10
In het midden van deze eeuw heeft J.G. Woelderink de inhoudelijke verbinding
tussen Doperdom en gereformeerd Pitisme aangescherpt en gepopulariseerd. Hij
beschouwde de laatste stroming ten diepste als een doperse afwijking. Titels als De
gevaren der doopersche geestesstroming en Was de Reformatie een vergissing? De doopersche
Geestesstroming in den reformatietijd spreken voor zich. 11 Onder 'dopers' verstond hij
geestelijk subjectivisme, gevoelsmatige bevindelijkheid en afzondering uit de wereld en de maatschappij, kortom: alles wat de objectiviteit en de maatschappelijke
doorwerking van het heil in de weg stond.
Woelderinks visie heeft velen aangesproken en is zelfs geruime tijd heersend geweest bij de wetenschappelijke bestudering van het gereformeerde Piëtisme. Na de
Tweede Wereldoorlog heeft de Utrechtse hoogleraar Van der Linde die studie een
geweldige stimulans gegeven. Ging hij in de jaren vijftig nog uit van een grote mate
van overeenstemming tussen Calvijn en het gereformeerde Piëtisme, twintig jaar

7 Kühler veronderstelt - zoals nog zal blijken - zegge en schrijve één keer invloed van het Engelse Piëtisme op een doopsgezinde, terwijl Van der Zijpp het gereformeerde Piëtisme als de belangrijkste factor van gereformeerde kant beschouwt waardoor de schutting tussen de publieke
Kerk en het Doperdom in de achttiende eeuw verlaagd of zelfs afgebroken is: Van der Zijpp, Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland, 157-158.
8 Kühler, Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland, II, 10-12, 90; Groenveld e.a., ed., Wederdopers, 103-104, 106, 116, 121; Van der Zijpp, Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland, 113-114, 169170, 175; vgl. C.B. Hylkema, Reformateurs. Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit
de nadagen onzer Gouden Eeuw (2 dln; Haarlem, 1900-1902) I, 31-33.
9 A. Ritschl, Geschichte des Pietismus (3 dln; Bonn, 1880-1886).
10 Zie hiervoor Op 't Hof, 'Studie der Nadere Reformatie', 3-7.
11 J.G. Woelderink, De gevaren der doopersche Geestesstroming ('s-Gravenhage, 1941); J.G. Woelderink, Was de Reformatie een vergissing? De doopersche Geestesstroming in den reformatietijd ('s-Gravenhage,
s.a.).
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later sloeg hij heel andere tonen aan. Hij constateerde toen in die gereformeerde
vroomheidsstroming een sterke verinnerlijking. 12 Van der Linde's opvolger C.
Graafland maakte een omgekeerd proces mee. Zoals deze precies eenjaar geleden
zelf op een congres meedeelde, stond hij aanvankelijk voor wat zijn visie op het gereformeerde Piëtisme betreft sterk onder invloed van Woelderink, maar onderging
zijn denken in een later stadium een aanzienlijke ommekeer. 13 E e n j a a r nadat W.
Balke zijn proefschrift over de verhouding van Calvijn tot de doperse radicalen had
verdedigd, 14 verscheen van hem een bewerkte lezing in artikelvorm over dopers radicalisme in historisch perspectief. 15 Hoewel hij eerst duidelijk maakt dat het beeld
van het Doperdom dat Woelderink hanteerde, historisch niet te rechtvaardigen is,
vervalt hij vervolgens toch weer in een woelderinkiaanse terminologie en evaluatie
wanneer hij poneert dat het gereformeerde Piëtisme haar ondoperse inzet niet
heeft kunnen handhaven.
De doperse vroomheid heeft tot dusver bij mijn weten nooit de aandacht gekregen die ze verdient. De enige die over dit onderwerp een internationaal en interseculair gerichte monografie heeft geschreven, is de Amerikaan R. Friedmann. 1 6
Zijn geschrift uit 1949 is een bundeling van twee studies, waarvan de eerste gaat
over de verhouding tussen Doperdom en Piëtisme. Dit laatste vat hij op als het gezelschapschristendom, waarbinnen de innerlijke heilservaring centraal stond. Bij
het Doperdom was zijns inziens de radicale navolging van Christus primair, inclusief de bereidheid om de gevolgen daarvan van de kant van de wereld te ondergaan.
Uit deze begripsbepalingen komt naar voren dat hij beide bewegingen als afzonderlijke verschijnselen beschouwt. Des te meer is hij geïntrigeerd door de overeenkomsten en de historische contacten die hij waarneemt. Zo is hij van mening dat
het Piëtisme onder andere door het Doperdom is beïnvloed.
Friedmanns landgenoot F. E. Stoeffler kwam in 1965 met een interessant handboek over het protestantse Piëtisme van vóór 1700, waarin hij een ander geluid laat
horen. 1 7 Hij ontwikkelt de these dat er in heel de geschiedenis van het Christendom

12 C. Graafland, 'De verhouding Reformatie en Nadere Reformatie. Een voortgaand onderzoek', DNR 17 (1993) 97-98; Op 't Hof, 'Studie der Nadere Reformatie', 11-15.
13 Graafland, 'De verhouding Reformatie en Nadere Reformatie', 98-99; vergelijk W.J. op 't
Hof, 'Graafland als dogmenhistoricus' in: C.G. Graafland e.a., ed., Uitdagend gereformeerd. Reacties
op Prof. drC. Graafland. Feestbundel in verband met het afscheid van prof drC. Graafland als bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht op 1 september 1983 (Zoetermeer, 1993) 49-68.
14 W. Balke, Calvijn en de doperse Radicalen (Amsterdam, 1973).
15 W. Balke, 'Dopers radicalisme in historisch perspectief', Theologia Reformata 17 (1974)
112-129.
17 F. E. Stoeffler, The Rise of Evangelical Pietism (Leiden, 1965).
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een bevindelijke traditie oplicht, waarbij de nadruk valt op de innerlijke beleving
van het christelijk geloof. Die traditie nam in de loop der tijden verschillende gestalten aan. Een hiervan is het Doperdom. Een andere verschijningsvorm, die zich
binnen het Protestantisme voordoet, is het Piëtisme. Het is duidelijk dat Stoeffler
beide historische bewegingen als een wezenlijke eenheid ziet. 18
In een beknopt artikel dat echter nog steeds van richtinggevende betekenis is,
heeft L. F. Groenendijk in 1977 de relatie tussen het gereformeerde Piëtisme en onder anderen de dopers aan de orde gesteld. 19 Hij laat aan de hand van enige voorbeelden zien dat de gereformeerde piëtisten de doperse kritiek op het gebrek aan
heiligheid bij de gereformeerden ernstig hebben genomen, ja, dat zij dit zelfs als
een motief gebruikt hebben voor hun eigen streven naar vroomheid. De gebruikelijke redenering is daarbij dat de doopsgezinden geen reden zouden hebben om
te volharden in h u n dwalingen als de gereformeerden maar een heilig leven zouden
vertonen. Groenendijk waagt het om de stelling te poneren dat het gereformeerde
Piëtisme mede een antwoord is geweest op het verwijt van de zijde der doopsgezinden, dat de gereformeerde leer niet leidde tot heiliging van het leven der belijders
van die leer en dat de gereformeerde gemeenten vol vlekken en rimpels bleven.
Zelf heb ik in 1987 in mijn proefschrift de onderhavige problematiek zo geformuleerd dat de ondergrond van beide stromingen in grote trekken dezelfde was,
maar dat de onderlinge verhouding uiterst kritisch was. 20 Wel stelde ik toen de
vraag of de teruggang van het Doperdom te maken had met de opkomst van het
gereformeerde Piëtisme in ons land.
Van doopsgezinde zijde is het onderwerp van deze bijdrage nog maar één keer
voorwerp van wetenschappelijke interesse geweest. P. Visser gaat er in zijn bekende dissertatie uit 1988 over de gebroeders Schabaelje terloops op in. Uit de bibliografie blijkt dat hij op de hoogte is van de studies van Friedmann, Stoeffler en O p
't Hof. Wanneer hij het streven van de vredestadsburgers in een ruimer kader
plaatst, signaleert hij verwantschap met het gereformeerde Piëtisme. Hij typeert
dit als een vrijwel gelijktijdige, gereformeerde pendant. In de lijn van Stoeffler constateert hij bij beide een gemeenschappelijk uitgangspunt, overeenkomstige piëtistische trekken en een teruggrijpen naar de mystiek van de Moderne Devotie. Nadrukkelijk waarschuwt hij evenwel voor het trekken van overhaaste conclusies. 21
In het notenapparaat verklaart hij zich nader. Hij vindt de door O p 't Hof gesugge-

18 Stoeffler, The Rise of Evangelical Pietism, 6-7.
19 L. F. Groenendijk, 'De gereformeerde proeve van de kracht der godzaligheid', DNR 1 (1977)
115-117.
20 W J . op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622 (Rotterdam, 1987)
606-607.
21 P. Visser, Broeders in de geest. De doopsgezinde bijdragen van Dierick en Jan Philipsz. Schabaelje tot
de Nederlandse stichtelijke literatuur in de zeventiende eeuw (2 dln; Deventer, 1988) I, 117.
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reerde verbanden nogal in het luchtledige hangen. Het lijkt hem zinvoller om het
onderzoek naar raakvlakken op latere perioden te concentreren, en dan meer gericht op personen dan op ideeën. Zelf geeft hij een eerste aanzet tot zo'n onderzoek
door te wijzen op J. Schabaelje en diens Lusthof des Gemoets, het liedboek van C.
Stapel, Lusthof der Zielen, en de Luiken-Boekholt connectie. 22
Met deze bijdrage beoog ik de door Visser aangewezen weg te bewandelen, zonder mij evenwel op voorhand te laten weerhouden van een speurtocht naar gegevens van vóór 1650.

4.

Confrontaties

Aangezien het gereformeerde Piëtisme een hechte confessionele basis kende, zijn
confrontaties tussen gereformeerde piëtisten en het Doperdom niet uitgebleven.
Het volgende chronologische overzicht geeft inzicht in het aantal en de omstandigheden daarvan. De chronologie wordt bepaald door het geboortejaar van de desbetreffende persoon of door het jaartal van de in het geding zijnde gebeurtenis.
4.1.

Jean Taffin

Allereerst wordt de schijnwerper gericht op J e a n Taffin (1528-1602).23 Formeel gezien hoort hij in dit overzicht niet thuis, omdat hij een Waal was die nooit één woord
Nederlands heeft geschreven. Dat hij hier toch door een zijdeur binnen wordt gehaald, heeft te maken met het feit dat hij een groot deel van zijn leven op Nederlands grondgebied heeft gewerkt. 24 Taffin aanschouwde in 1528 te Doornik het levenslicht. Toen hij als secretaris van Granvelle ketterse boeken moest beoordelen,
werd hij door deze bezigheid gewonnen voor de Reformatie. Sinds 1557 diende hij
als Waals predikant achtereenvolgens de gemeenten van Antwerpen, Aken, Metz
en Heidelberg. Daarna werd hij vertrouwensman van Willem van Oranje, wat in
1574 tot het hofpredikerschap leidde. In 1583 kwam hieraan een eind. Van 15861590 diende hij de Waalse gemeente te Haarlem, terwijl hij van 1590-1602 het ambt
vervulde in die te Amsterdam.
Taffin schreef twee werken, die als echte piëtistica aangemerkt mogen worden. 25

22 Visser, Broeders in de geest, II, 65.
23 Z.v.h. C. Boer, Hofpredikers van Prins Willem van Oranje. Jean Taffin en Pierre Loyseleur de Villiers
('s-Gravenhage, 1952); S. van der Linde, Jean Taffin (Amsterdam, 1982).
24 Z.v. deze kwestie Op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften, 44.
25 Zie hiervoor S. van der Linde, 'Jean Taffin: eerste pleiter voor 'nadere reformatie' in Nederland', Theologia Reformata, 25 (1982) 6-29; Op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften, 44-50.
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De titel van het eerste, dat in 1586 verscheen, luidt Des Marques des enfans de Dieu
et des consolations en leurs afflictions. Het tweede werk betreft Taffins uitvoerigste geschrift, dat in 1594 het licht zag: Traicte de l 'amendement de vie. In het eerste werk staat
de innerlijke zijde van de vroomheid centraal, terwijl in het tweede geschrift vooral
de praktijk der godzaligheid met het oog op het dagelijkse en maatschappelijke leven wordt belicht. Van deze geschriften verschenen in totaal minimaal tien uitgaven: alle uitgekomen in de Nederlanden. 2 6 Taffins invloed op en betekenis voor het
Nederlandse gereformeerde Piëtisme was evenwel nog veel groter dan uit deze cijfers blijkt. De genoemde werken zijn immers in het Nederlands vertaald en hebben
in deze taal in totaal minstens 25 edities gehaald! 27
In 1589 zag van Taffin een bestrijding van doopsgezinde inzichten te Haarlem
het licht: Instruction contre les erreurs des Anabaptistes en quatrepoints suivans: 1 °. De Vincarnation dejesus Christ, vray Dieu et vray homme. 2°. Du Baptisme des petits enfans des
Chrestiens. 3°. Du Devoir autorité et puissance du Magistrat. 4°. Du Jurement ou serment
solemnel. Het jaar daarop verscheen het werk in Nederlandse overzetting. 28 De inhoud blijkt genoegzaam uit de titel.
Boer merkt met betrekking tot dit boekje op dat Taffin hierin naar alle waarschijnlijkheid vier losse opstellen heeft bijeengevoegd en dat het niet onmogelijk
is, dat in het derde deel het stuk is verwerkt dat Taffin indertijd aan de Prins had
gezonden om deze voor te lichten omtrent de taak van de overheid ten aanzien van
de dopers. 2 9 Zelf kan ik hieraan toevoegen dat in elk geval het derde stuk al jaren
tevoren separaat in octavo-formaat was uitgekomen: Traictédu debuoir du Magistrat,
Antwerpen 1581. 30
4.2.

Arent Corneliszoon

De oudste Nederlandse gereformeerde piëtist van wie bekend is dat hij de doopsgezinden heeft bestreden, is Arent Corneliszoon (1547-1605).31 Vanaf 1573 tot aan
zijn dood heeft hij de gereformeerde gemeente van zijn vaderstad Delft als predi-

26 Boer, Hofpredikers van Prins Willem van Oranje, 161-162, 168.
27 P.L. Eggermont, 'De werken van Jean Taffin Sr. (1529-1602) in de Nederlandse taal, al dan
niet samen uitgegeven met een werkje van Jean de 1'Espine. Een beknopte bibliografie', DNR,
3 (1979) 1-20.
28 Boer, Hofpredikers van Prins Willem van Oranje, 165.
29 Boer, Ibidem, 166.
30 J.J. van Toorenenbergen, ed., Philips van Marnix van St. Aldegonde godsdienstige en kerkelijke geschriften (3 dln; 's-Gravenhage, 1871-1878) III, 140.
31 Z.v.h. H.J. Jaanus, Hervormd Delft ten tijde van Arent Cornelisz (1573-1605) (Amsterdam, 1950);
P. H. A. M. Abels en A. P. F. Wouters, Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1621 (2 dln; Delft, 1994).
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kant gediend. Hij was een getalenteerd figuur, die niet alleen de organisatie van
het gereformeerd kerkelijk leven in Delft op zijn naam heeft staan, maar die ook
op provinciaal en zelfs landelijk niveau een belangrijke rol vervulde bij de verbreiding en de consolidatie van de Gereformeerde Kerk. Zonder twijfel behoorde hij
tot de top van het gereformeerde predikantencorps van zijn tijd.
Van de hand van Corneliszöon kwam in 1584 een werkje uit waarin de door hem
gehouden Dooppreek van Frederik Hendrik en begrafenispreek van Willem van
Oranje zijn samengebracht. Deze preken getuigen zowel formeel als materieel van
een volledig piëtistische inslag bij de auteur. 32 Zijn postuum uitgegeven meditaties
over het Onze Vader en preken over het lijden en sterven van Christus openbaren
en bevestigen zijn vroomheidsstreven in rijke mate. 3 3 Hij deed er ook alles aan om
zijn piëtistische inzichten in de werkelijkheid van het maatschappelijke en politieke
leven gerealiseerd te krijgen. Zo bracht hij namens de kerkeraad de magistraat bij
diverse gelegenheden onder de aandacht dat deze het lichtvaardig kaatsen op zondag, het dansen en de rederijkerspelen moest tegengaan. 3 4 Tevens ondernam hij
met zijn plaatselijke Waalse collega Taffin stappen om van de kant van de overheid
een verbod op toneelspelen te verwerkelijken. 35 Aan hen beiden is te zien dat en
hoe calvinistische Reformatie en gereformeerd Piëtisme in elkaar overlopen.
Corneliszöon zag in de doopsgezinden de voornaamste secte 36 en gispte zowel
hun leer als hun tactiek 37 om volgelingen te maken. Uit pastorale bewogenheid met
gemeenteleden die met die doopsgezinde praktijken en leer geconfronteerd werden, 3 8 stelde hij twee manuscripten op: GrondÜich bewijs ende onderricht wt der heiliger
Schriftuyre, dat het Godts wille ende bevel is, dat men de onmondiche kinderkens der Christenen
doopen salen Wederlegghinghe der voornaemste bewijsredenen. Hij wenst vurig dat zijn gemeenteleden zijn pennevruchten serieus zullen lezen. De tegengestelde ervaring
die hij met dat soort werkjes heeft opgedaan, wijt hij aan de harde en soms scheldende toon van die publikaties. Hij geeft daarom uitdrukkelijk te kennen een andere toon te willen aanslaan. Inhoudelijk gaat het in deze opstellen over de bekende

32 Op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften, 68-69.
33 Zie hiervoor G. H. Leurdijk, 'Arent Cornelisz. Croese' in: T. Brienen e.a., Figuren en thema 's
van de Nadere Reformatie (3 dln; Kampen, 1987-1993) I, 9-16.
34 Jaanus, Hervormd Delft, 109, 120-121.
35 Leurdijk, 'Arent Cornelisz. Croese', 11-12.
36 Vgl. Abels en Wouters, Nieuw en ongezien, II, 155.
37 Hierbij zal onder andere gedacht mogen worden aan doperse diaconale ondersteuning van
gereformeerde lidmaten: Abels en Wouters, Nieuw en ongezien, II, 254.
38 In de periode 1572-1621 scoren van alle door de gereformeerde kerkeraad te Delft gecensureerde contacten van lidmaten met andersdenkenden die met de doopsgezinden het hoogst: Abels
en Wouters, Nieuw en ongezien, II, 62-63.
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verschilpunten als de kinderdoop, een overheidsambt en de menselijke natuur van
Christus. 3 9
Misschien zat er achter het opstellen van de twee anti-doperse stukken bij Corneliszoon ook wel een soort frustratie. Met zijn collega's heeft hij zich vaak aangeboden om met doopsgezinde leraars in dispuut te gaan, maar hem werd geen kans
geboden. 40 Wel trad hij in naam van de kerkeraad op tegen de Delftse uitgever Aelbrecht Heyndrickszoon, omdat deze doopsgezinde lectuur drukte. 4 1 Wie in die tijd
te Delft wel een godsdienstgesprek met een doopsgezinde voorganger hebben gehouden, waren enige in Schriftuitleg geoefende lidmaten, die deel uitmaakten van
het zogenaamde college van exercenten. Met instemming van hun kerkeraad begaven zij zich begin 1599 onder het gehoor van J a n Woutersen, vermaner van de Friese doopsgezinden, en dwongen hem tot een twistgesprek. Toen Woutersen hierover
protesteerde bij de kerkeraad, stelde deze zich vierkant achter de exercenten en
spoorde hen krachtig aan daarmee door te gaan, met dien verstande dat zij daarbij
een zachtmoedige geest ten toon moesten spreiden en niemand aanleiding tot
laster mochten geven. 42 Deze laatste conditie vertoont een opmerkelijke overeenkomst met wat Corneliszoon in een van zijn opstellen over de wijze van polemiseren opmerkt. Het is dan ook niet gewaagd om hem achter de desbetreffende voorwaardelijke bepaling te zien.
4.3.

Willem Teellinck

Dat een confrontatie niet altijd bewust gezocht werd, wordt zichtbaar aan Willem
Teellinck (1579-1629). 43 Afkomstig uit de hoogste Zeeuwse regentenaristocratie
deed hij na zijn promotie in Frankrijk tot doctor in de beide rechten in puriteinse
kringen in Engeland een soort bekeringservaring op, die uitmondde in de roeping
tot het predikambt. Na van 1606-1613 te Haamstede en Burgh gestaan te hebben,
bekleedde hij tot aan zijn dood het ambt te Middelburg. Heel zijn ambtelijke leven
heeft hij zich ingespannen om de idealen en de praktijken van het overzeese Purita-

39 Het is tekenend voor de eenzijdigheid van de sociaal-historische studie van Abels en Wouters dat zij deze manuscripten niet eens vermelden. Zo wijden zij ook niet één woord aan de piëtistische ligging van Corneliszoon.
40 Dit stemt precies overeen met de recente constatering dat er vóór 1622 te Delft geen spoor
te bekennen is van disputen tussen gereformeerde predikanten en doopsgezinde voorgangers:
Abels en Wouters, Nieuw en ongezien, II, 156.
41 Jaanus, Hervormd Delft, 114-116.
42 Abels en Wouters, Nieuw en ongezien, II, 156.
43 Z.v.h. W J . M. Engelberts, Willem Teellinck (Amsterdam, 1898); K. Exalto. 'Willem Teellinck
(1579-1629)' in: T. Brienen e. a., De Nadere Reformatie. Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers ('s-Gravenhage, 1986) 17-47.
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nisme ook in de Nederlanden ingang te doen vinden. Een van de belangrijkste
middelen die hij hiervoor aanwendde, was de publikatie van geschriften waarin hij
zijn denkbeelden uiteenzette en propageerde. Van zijn in totaal niet minder dan
62 geschriften vertonen er vijftig een volledig piëtistische aard. 4 4 Daaronder bevinden zich enerzijds puur mystieke teksten als Soliloqvivm (1628) en Het Nieuwe Ierusalem (1635) en anderzijds het hoofdprogramschrift van de Nadere Reformatie: Noodwendigh vertoogh, Aengaende den tegenwoordigen bedroefden Staet/van Gods volck; waer-inne
Getrouwelijck aenghewesen wort; in wat swaricheyt ende vervallinghe wyghecomen zijn/in wat
perijckel wy noch staen/ met de noodighe remedien/ om ons verderf te verhoeden (1627).
Teellincks eersteling was een door hem vertaald geschriftje van de Engelse puritein William Perkins: Een Dialogue, Oft Vsamen-sprekinghe vanden Staet van een Christen
mensche (1607 of 1608). Hierin komen passages voor die te kennen geven dat al de
zonden van de wereld niet bij machte zijn om de verkiezing Gods omver te werpen
en dat God Zijn kinderen niet om h u n zonden verdoemt, wanneer Hij hen eenmaal
tot Zijn kinderen heeft aangenomen. In een in 1620 uitgekomen werk beklaagt
Teellinck zich erover dat in het bijzonder enige Middelburgse doopsgezinden hem
ervan betichten dat hij leert dat het er niet toe doet, hoe een kind van God leeft,
als hij maar tot zodanig is aangenomen. Resoluut wijst hij dit van de hand. 4 5
4.4.

Godefridus Udemans

De tweede Nederlandse gereformeerde piëtist die zich in het strijdperk tegen de
doopsgezinden heeft begeven, is Godefridus Udemans (1581/2-1649).46 Bijna 45
jaar lang heeft hij het ambt van predikant te Zierikzee bekleed. Hij behoorde tot
de meest vooraanstaande predikanten van zijn tijd. Als afgevaardigde nam hij deel
aan de Synode van Dordrecht en gedurende de tweede helft van het jaar 1648 zat
hij de grote kerkelijke vergadering te VHertogenbosch voor, die belegd was met
het oog op de reformatie van de Meierij van Den Bosch. Hij heeft zestien boeken
geschreven, 47 waarvan diverse gericht zijn op de stichting van het innerlijke geloofsleven. Meer bekendheid heeft hij echter gekregen door die geschriften waarmee hij een leidraad voor de praktijk van de godzaligheid in de context van de
maatschappij gaf. Zo stelde hij handleidingen op voor zeelui, vissers en kooplui.
Met een hiervan heeft hij zich roem vergaard: HGeestelyck roer Van 't Coopmans Schip,

44 W.J. op 't Hof, Bibliografische lijst van de geschriften van Willem Teellinck (Rotterdam, 1993).
45 W. Teellinck, Den Volstandigen Christen (3 dln; Middelburg, 1620) II, 62.
46 Z.v.h. P.J. Meertens, 'Godefridus Cornelisz Udemans', Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, Nieuwe Serie 28 (1936) 65-106; W. Fieret, Udemans. Facetten van zijn leven en werk (houten,
1985); K. Exalto, 'Godefridus Udemans (1581/2-1649)' in: T. Brienen e.a., De Nadere Reformatie
en het Gereformeerd Piëtisme ('s-Gravenhage, 1989) 87-121.
47 W.J. op 't Hof, Bibliografische lijst van de geschriften van Godefridus Udemans (Rotterdam, 1993).
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Dat is: Trouw bericht/hoe dat een Coopman, en Coopvaerder, hemselven dragen moet in syne hande
linge/ in Pays, ende in Oorbghe, voorGodt, ende de Menschen, te Water ende te Lande, insonderheyt
onder de Heydenen in Oost ende West-Indien: ter eeren Godts, stichtinge syner Ghemeynten, ende
salicheyt syner zielen: midtsgaders tot het tijdilijck welvaren van het Vaderlandt, ende syne Familie.
Udemans is de gereformeerde piëtist geweest die zich het meest intensief met
de bestrijding van de doopsgezinden heeft beziggehouden. Met zijn plaatselijke
collega's dwong hij in de maand september van het jaar 1609 de voorganger van
de lokale doopsgezinde gemeente, Frans de Knuyt, drie keer tot een godsdienstgesprek over de menswording van Christus. De eerste keer werd De Knuyt bijgestaan door zijn collega's Cornelis de Cuyper en J a n van Voorden, respectievelijk
uit Haarlem en Utrecht, de derde keer door collega's als Claes Janszoon uit Alkmaar en Jacques Outerman uit Haarlem. De gereformeerde predikanten wilden
het niet met lede ogen aanzien dat enige lidmaten van hun gemeente onder de bekoring van doperse gedachten waren gekomen. Udemans heeft van dat gesprek notulen gemaakt, die hij het jaar daarop in druk liet verschijnen, maar niet nadat hij
ze ter goedkeuring aan De Knuyt had voorgelegd. Het opmerkelijke van deze uitgave is dat Udemans De Knuyts commentaar aan de kantlijn heeft laten afdrukken, met zijn eigen weerwoord daarbij. De titel van dat verslag luidt: Corte Notulen,
Van sekerghespreckghehouden over den Artijckel van de Menschwerdinghe onses Heerenjesu
Christi. Aan het slot hiervan biedt Udemans de lezer nog een korte en systematische
samenvatting van het verschil in opvatting.
In 1618 zag van De Knuyt een soort geloofsbelijdenis het licht, waarin hij zijn
inzichten verwoordde over die zaken waarover hij met de gereformeerden van mening verschilde: Onder Verbeteringhe, een Corte Bekentenisse onses Geloofs, Van Vader, Sone, ende Heylighen Geest, den Heylighen Doop, het ampt der Overheijt ende het Eedt-sweren.
Udemans liet dit niet op zich zitten en kwam twee jaar later met een uitvoerige
reactie daarop: Noodighe verbeteringhe. Hij verwijt zijn tegenstander bijna woordelijk
De Cuyper en Outerman na te schrijven. Hoewel hij eerst niet van zins was te reageren, heeft hij dit toch gedaan, niet het minst omdat dit hem werd opgedragen.
Wie die bevelende instantie is geweest, wordt niet duidelijk, m a a r waarschijnlijk
was dat de kerkeraad van de gereformeerde gemeente te Zierikzee. 48 Aan het feit
dat Udemans' weerwoord twee j a a r later verschijnt, is in eerste instantie zijn deelname aan de Synode van Dordrecht en in tweede instantie de drukker debet. Aan
de eigenlijke tekst, waarin de tekst van Onder Verbeteringhe op de voet wordt gevolgd,
gaat een voorrede vooraf, die gericht is aan de verdwaalde schapen onder de mennisten. Hierin betuigt de schrijver dat hij geen personen, maar wel hun dwalingen

48 Dit moet bij een veronderstelling blijven, aangezien de notulen van dit kerkelijk lichaam
niet bewaard zijn.
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Afb. 1. Titelpagina van G. Udemans, Noodighe verbeteringhe, Zierikzee, 1620. (Ex. Doopsgezinde Bibliotheek, UB Amsterdam.)
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Afb. 2. Titelpagina van Corte Notulen, Zierikzee, 1620. (Heruitgave ed. 1610; achter: G. Udemans, Noodighe verbeteringhe, Zierikzee, 1620. Ex. Doopsgezinde Bibliotheek, UB Amsterdam.)
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haat. Hij spreekt de geadresseerden aan met 'beminden vrienden' en eindigt met
de bede om hun bekering.
Aan Noodighe verbeteringhe voegde Udemans twee kleinere geschriften toe: allereerst de tweede druk van Corte Notulen en tenslotte een werkje waarvan de titel voor
zichzelf spreekt: Cort ende Waerachtich verhael Van een seker ghespreck/ ghehouden in
Colijns-plaete, den 5 November 1606 tusschen eenighe Dienaers der Gherejormeerder Kercken/
ende eenighe Wederdoopers. Hier is noch byghevoecht een Copye van een gheschrift by de Wederdooperen over desen wt-ghegheven/met een corte verantwoordinghe daer op. Dit laatste traktaatje is opgesteld door Udemans' plaatselijke collega Hendricus Brandt. De reden
dat dit in deze uitgave is opgenomen, zal wel zijn geweest dat De Knuyt ook aan
dat godsdienstgesprek actief heeft deelgenomen.
Dat Udemans ook om een andere dan een lokale oorzaak polemiek kon en wilde
bedrijven, bleek in 1627. Zes j a a r eerder had de Middelburgse predikant Hermannus Faukelius zijn bekende Babel, dat is, verwerringhe der Wederdooperen onder malkanderen, over meest alle de stucken der Christelicke leere de wereld ingezonden. De Hoornse
dokter en voorganger Anthony Jacobszoon (Roscius) bleef het antwoord niet
schuldig: Babel, dat is verwerringe der Kinder-dooperen onder malcanderen over het artykel
des doopsels ende den aencleve van dien, tot eenen spiegel voor Hermanno Faukelio. Dit geschrift verscheen postuum in 1626. Omdat Faukelius ook reeds in 1625 gestorven
was, achtte Udemans zich geroepen om de eer van de Gereformeerde Kerk en de
nagedachtenis van Faukelius te verdedigen: Vrede lervsalems, Dat is Eendracht vande
christ. Gereformeerde met de Eerste Apostolische Kercke, nopende den H. Doop met den aencleven van dien. Enig eigenbelang zal hieraan niet vreemd geweest zijn. Faukelius had
namelijk nogal eens argumenten aan Udemans' polemiek ontleend. Vrede lervsalems kan derhalve in zekere zin als een zelfverdediging van Udemans worden opgevat.
4.5.

Theodorus a Brakel

De derde gereformeerde piëtist die de doopsgezinden bestreed, is Theodorus a
Brakel (1608-1668). 49 A Brakel kende van jongs af een sterk religieuze inborst. In
Enkhuizen geboren vestigde hij zich in 1634 als schoolmeester in Leeuwarden. O p
aandrang van de plaatselijke predikant Rippertus Sixti en de Franeker hoogleraar
Meinardus Schotanus werd hij predikant zonder een theologische studie gevolgd
te hebben. Hij diende achtereenvolgens de gemeenten van Beers en Jellum (1638-

49 Z.v.h. G.H. Leurdijk, 'Theodorus Gerardi a Brakel' in: Brienen e.a., Figuren en thema's van
de Nadere Reformatie, I, 52-63; A. Ros, Theodorus a Brakel' in: W. Fieret en A. Ros, Theodorus a
Brakel, Wilhelmus a Brakel en Sara Nevius (Houten, 1988) 13-59; T. Brienen, 'Theodorus Gerardi
a Brakel (1608-1669)' in: Brienen e.a., De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme, 123-148.
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1652), Den Burg (Texel) (1652-1653) en Makkum (1653-1669). De titels van zijn
drie stichtelijke werken, Het Geestelicke Leven (1649), Eenige Christelijcke Meditatien ende
Danksegginge, om 's Nagts/ 's Morgens/ 's Middags en 's avonds te gebruiken; Mitsgaders
by anderegelegentheden (1652) en De trappen des Geestelyken Levens (1670), zijn sprekende
getuigen van zijn bevindelijke, ascetische en mystieke ligging. Via de vele tientallen herdrukken van deze geschriften - tot op vandaag de dag toe - 50 heeft A Brakel
een verstrekkende invloed gehad.
Behalve zijn stichtelijk oeuvre heeft A Brakel één strijdschriftje het licht doen
zien: Disputatie Ofte Bevestigende de Waerheyt, Wederleggende de Valscheyt, Toonende de
Nutticheyt Der menschwerdinge Iesu Christi (1664). In zijn voorrede doet hij de aanleiding tot het verschijnen van dit boekje uitvoerig uit de doeken. Eens was zijn lokale
doopsgezinde collega Hessel Ipes 'door sekere ghelegentheydt' bij hem aan huis.
Het gesprek kwam toen ook over de menswording van Christus. Later sprak Ipes
A Brakel openlijk op straat aan met het verzoek om een polemiek te beginnen. Een
van de redenen voor A Brakel om dit niet te weigeren - en wellicht de belangrijkste - was gelegen in oud zeer voor hem. In het verleden had hij met zijn kerkeraad
een dienst van de plaatselijke doopsgezinden bijgewoond, waarin hun bisschop
preekte. Als reden hiervan geeft hij op: 'om sekere gewichtighe redenen nootwendich om onse Religie voor te staen en te verdedigen/ te lang om hier te verhaelen'.
Zeer waarschijnlijk slaat dit op het onder andere anti-sociniaanse request van de
Friese synode van 1661 en van de hieruit voortkomende resolutie van de Friese Staten alsmede het plakkaat van de Gedeputeerden, beide uit begin 1662. 51 Na de
dienst wilde A Brakel een godsdienstgesprek aangaan. Door onwilligheid van de
tegenpartij kwam hier niet veel van terecht. Wie schetste A Brakels verbazing en
verontwaardiging toen hij vernam dat die bisschop rondbazuinde dat deze hem
de mond gesnoerd en overwonnen had! Met zijn Disputatie wil hij dit praatje de wereld uithelpen. Heel opmerkelijk noemt hij die bisschop en de zijnen in vergelijking
met Ipes 'een ander soorte van Menisten'.
Het geschriftje bevat de tekst van de brief die Ipes A Brakel deed toekomen en
die intrigerend genoeg begint met 'Seer weerde vriendt', en A Brakels bestrijding
van de daarin verwoorde inzichten. Kenmerkend voor de piëtistische ligging van
de auteur is dat het geschriftje eindigt met een pastoraal gedeelte, waarin de troost
die er in de leer van de menswording van Christus voor Gods kinderen gelegen is,
uit de doeken wordt gedaan.

50 J. van der Haar, Schatkamer van de gereformeerde theologie in Nederland (c. 1600-c. 1800). Bibliografisch onderzoek (Veenendaal, 1987) 51-54.
51 Hylkema, Reformateurs, I, 182-185.
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Cornelis Gentman

Cornelis Gentman (1617-1696) was de vierde piëtist van gereformeerde signatuur
die de degens met doopsgezinden kruiste. De familie Gentman was tijdens Parma
om haar doperse opvattingen uit Vlaanderen naar Zeeland gevlucht. Cornelis zelf
heeft echter een gereformeerde opvoeding gehad. Tijdens zijn studie theologie in
Utrecht verkeerde hij veel ten huize van zijn leermeester professor Gisbertus Voetius. Deze heeft als overtuigd piëtist decennia lang een stempel gezet op het geestelijk
klimaat in de Domstad en op een paar generaties studenten, uit binnen- en buitenland. Gentman diende eerst de gemeenten Heinkenszand (1640-1649) en Hulst
(1649-1654). Hier ontving hij het door Voetius bewerkstelligde beroep naar
Utrecht. O n d e r aandrang van zijn leermeester n a m hij dit aan. Van januari 1655
tot aan zijn overlijden in januari 1696 stond hij in de Domstad. Van zijn hand verschenen enkele publikaties, waaronder verklaringen van 2 Koningen 1 en van de
Heidelbergse Catechismus, 5 2 die kenmerkend zijn voor zijn geestelijke ligging.
Toen vier voorgangers van de doopsgezinden te Utrecht in 1659 een geloofsbelijdenis opgesteld hadden, wist vooral Gentman de kerkeraad ertoe te bewegen om
de magistraat op 13 februari 1660 een request te doen toekomen, waarin werd gevraagd om de verspreiding van de sociniaanse ketterijen tegen te gaan. Daarop
moest het viertal twaalf vragen schriftelijk beantwoorden, die door hun behoudende collega's waren opgesteld. In 1661 kregen de vier twaalf omgewerkte vragen
voorgeschoteld, die uitsluitend met 'ja' of 'neen' beantwoord mochten worden.
Het ligt voor de hand dat achter de nieuwe vragen de gereformeerde kerkeraad en
met name Gentman zat. Na allerlei verwikkelingen werd op 12 augustus 1661 het
beoogde resultaat bereikt: het viertal werd door het stadsbestuur geschorst. Eerst
op 4 augustus 1664 werd deze schorsing ongedaan gemaakt. 5 3
Ondertussen trok Gentman ook in geschrifte tegen de vier voorgangers te velde:
Aenteyckeninghen op de geloofsbelijdenisse van G. van Aldendorp, A. van Heuven, J. Andries
en Dr. van Maurik, vermaners der Mennonyten binnen Utrecht (1662), in hetzelfde jaar
herdrukt met de bestreden belijdenis erbij. 5 4 In de laatste uitgave maakt hij onderscheid tussen oude doopsgezinden, die zich aan de oude geloofsbelijdenissen hou-

52 Van der Haar, Schatkamer, 145. Z.v. Gentmans Catechismus-verklaring W.J. op 't Hof, 'De
verschillen tussen voetianen en coccejanen in het licht van hun verklaringen van de Heidelbergse
Catechismus' in: F.G. M. Broeyer en E.G. E. van der Wall, ed., Een richtingenstrijd in de Gereformeerde
Kerk: voetianen en coccejanen 1650-1750 (Zoetermeer, 1994) 66-69.
53 Z.v. deze alinea W.J. Kühler, 'De strijd om de belijdenis in de vereenigde Vlaamsche, Friesche en Hoogduitsche gemeente te Utrecht', Doopsgezinde Bijdragen, 53 (1916) 145-195.
54 W. P.C. Knuttel, ed., Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek
(9 dln; 's-Gravenhage, 1889-1920) nr. 8684.
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den, en de nieuwe doopsgezinden, die collegianten worden genoemd. 5 5 Deze uitgaven veroorzaakten een pamflettenoorlog in het klein. Gentman beantwoordde
een weerwoord met De aenteyckeningen, van Cornelius Gentman Predikant binnen Utrecht,
verdedight tegen een ongenoemt sociniaen (1663), dat op zijn beurt niet onweersproken
bleef.
4. 7. Johannes Hoornbeeck
De enige exponent van het gereformeerde Piëtisme die zich op academisch niveau
bezig heeft gehouden met de bestrijding van heidenen, joden, mohammedanen en
alle ongereformeerde christenen, is Johannes Hoornbeeck (1617-1666).56 In 1639
aanvaardde hij het predikant schap in de Nederlandse gereformeerde vluchtelingengemeente te Mühlheim bij Keulen. Door lutherse tegenwerking werd hij in
1643 genoodzaakt naar Nederland terug te keren. Hier werd hij hoogleraar in de
theologie te Utrecht en een bekwame medestander van Voetius. In 1653 verwisselde hij zijn Utrechts professoraat voor een Leidse hoogleraarszetel. Hij zorgde voor
wetenschappelijke bestrijdingen van het Coccejanisme en het Socinianisme. Zijn
uitbreiding van Gisbertus Voetii Disputaty van geestelicke verlatingen (1646), zijn Euthanasia, ofte wel sterven (1651) en zijn geschriften over de sabbat doen hem als een toegewijd piëtist kennen.
Als het hoofdwerk van Hoornbeeck mag Summa Controversiarum Religionis
(Utrecht, 1653) worden genoemd. Hij onderscheidt ongelovigen, ketters en scheurmakers. Tot de tweede categorie rekent hij na de papisten de doopsgezinden. Hij
biedt een historisch resumé van het ontstaan en de ontwikkelingen van de doperse
beweging, waarna hij cursorisch diverse facetten van de doperse leer bestrijdt. Bij
een groot deer van zijn eigentijdse doopsgezinden signaleert hij een sterke neiging
tot het Socinianisme.
4.8.

Franciscus Ridderus

De gereformeerde piëtist die de gereformeerde leer op het niveau van het gewone
gemeentelid tegen allerlei dwalingen heeft verdedigd, is Franciscus Ridderus
(1620-1683).57 Nadat hij als predikant te Schermerhorn (1644-1648) en te Brielle

55 Van der Haar, Schatkamer, 121-122.
56 Z.v.h. en het volgende J.W. Hofmeyr, Johannes Hoornbeeck aspolemikus (Kampen, 1975) in het
bijzonder [i.h.b.] 107-118.
57 Z.v.h. D J . Budding, 'Franciscus Ridderus, zijn leven en werken en zijn opvattingen aangaande het Heilige Avondmaal onderzocht en vergeleken met enkele karakteristieke vertegenwoordigers uit de Reformatie en de Nadere Reformatie', DNR, 8 (1983) 73-108.
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(1649-1656) werkzaam was geweest, bediende hij tot aan zijn overlijden in 1683 het
ambt in Rotterdam. Typerend voor zijn geestelijke ligging is dat hij een zeer omvangrijke bloemlezing uit de geschriften van Teellinck publiceerde: De Mensche
Godts (1656). Zijn andere talrijke werken leggen vrijwel alle getuigenis van zijn piëtisme af.58
Van 1666-1679 verscheen van Ridderus' hand in vier kloeke delen te Rotterdam
Apollos, Ofte Zedige verantwoorder Voor de Leere der Gereformeerde Kercke: Uyt de Heylige
Schriftuere tegen de uytvluchten van allerley Partyen. Als mede Tegen allerley Tegenwerpingen
uyt de Schriftuere en Instantien, waer door deselvige Leere wort bestreden. Systematisch
wordt in de eerste drie delen de hele Bijbel van Genesis 1 tot en met Openbaring
22 behandeld voor zover daarin teksten voorkomen waarover de meningen uiteenlopen. De bestreden fronten bestaan uit joden, rooms-katholieken, lutheranen,
mennonieten, socinianen, remonstranten en vrijgeesten. Het vierde deel loopt
weer van Genesis tot en met Openbaring en bevat aanvullingen op de vorige delen,
maar is voornamelijk gevuld met de verantwoording tegenover independenten,
quakers en chiliasten.
In deze delen neemt de bestrijding van de doopsgezinde opvattingen een relatief
geringe plaats in. Toch zijn er enige opmerkelijke zaken te vermelden. In de dedicatie van het eerste deel merkt Ridderus nadrukkelijk met betrekking tot de mennonieten op dat hij alleen die auteur en die richting - hij gebruikt hier het woord 'secte' - bedoelt, die hij in de kantlijn noemt. Hij wil alle doopsgezinden dus bewust
niet over één kam scheren. In zijn voorrede in het tweede deel (1669) attendeert
hij op de verschijning van Gansche Natuere des Doops (1668) van zijn plaatselijke
doopsgezinde collega en landelijk voorman der zonisten Bastiaan van Weenigem. 59 Hij weet nog niet wat hij zal doen: of hij weerlegt dat werk aan het eind van
het derde deel van Apollos, of - en hiertoe is hij reeds menigmaal verzocht - hij
stelt een afzonderlijk verweerschrift op. Scherp en uitvoerig uit hij zich over Van
Weenigem en diens geschrift. Hij had nooit gedacht dat deze zo'n werk het licht
zou laten zien en hij verwijt hem onoprechtheid. Uiteindelijk heeft zijn bestrijding
van B. van Weenigem in het vierde deel haar beslag gekregen.
4.9.

Franciscus Elgersma

De volgende hier in aanmerking komende persoon is Franciscus Elgersma (16271712). Na in 1650 het predikambt te Oudkerk en Roodkerk begonnen te zijn, nam
hij in 1652 de herdersstaf in zijn geboorteplaats Leeuwarden op. Wegens zijn onaf-

58 Van der Haar, Schatkamer, 380-387.
59 Z.v.h. K. Vos, 'Bastiaan van Weenigem en het eedvraagstuk', Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, Nieuwe Serie 6 (1909) 120-138.
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hankelijke houding jegens de burgerlijke overheid zag hij zich in 1667 genoodzaakt
het beroep naar Oude- en Nijeschoot aan te nemen. 6 0 Vanaf 1669 stond hij te
Grouw. O p zijn naam staat een heel rijtje werken, voor het merendeel van piëtistische aard. Hiervan is zijn uitleg van Psalm 23, De Herder Israels, het meest bekend. 6 1
In 1683 62 diende Elgersma een aanklacht wegens sociniaanse opvattingen in tegen Foecke Floris, doopsgezind leraar te Surhuisterveen. Toen hij hiermee uiteindelijk bij de burgerlijke overheid geen succes boekte, bestreed hij Floris in geschrifte: Rechtzinnige leere Van het Sacrament des H. Doops; Uyt Godts onfeylbaar Woordt, ende
veele treflijke Schriften van Oude ende Nieuwe Godtgeleerde, vergaadert, verklaart, bevestight,
ende verdeedight, tegen Socinianen, Papisten, Mennisten, ende andere Dwaalgeesten (Leeuwarden, 1685). In de voorrede beschuldigt hij Floris ervan de oude doopsgezinde
leer te besmetten met Socinianisme. Deze reist stad en land af om discipelen te maken. Door zijn invloed is de vrede die te Grouw tussen de doopsgezinden onderling
en tussen hen en de gereformeerden geruime tijd bestond, grondig verstoord. O m dat er gesnoefd wordt dat Floris wel drie Elgersma's aankan, neemt Elgersma de
handschoen op. Tussen de voorrede en de eigenlijke tekst heeft deze de tekst van
het placcaat van de Gedeputeerde Staten van Friesland uit 1662 laten afdrukken.
In 1686 liet Elgersma verschijnen: Kanker der Sociniaansche Ketterye. In Zommige van
haare Voornaamste Gronden klaarlijk ontdekt, ende kortelijk weederleght; ten proeve van een
grooter Werck, voor de Liefhebbers van de Leere der Waarheyt, die naa de Godtzaligheyt is
(Leeuwarden, 1686). Het is een soort voorontwerp van zijn reactie op Floris' weerwoord, dat echter op zich laat wachten. In het voorwerk is een briefwisseling tussen
Floris en Elgersma afgedrukt, waaruit blijkt dat de eerste de laatste zelf wil laten
bepalen of het weerwoord zal verschijnen. Elgersma bedankt voor deze keus. Wil
Floris het werk publiceren, dan verzoekt Elgersma hem wel uitdrukkelijk het niet
door een ander te laten schrijven, 'door eenen Galenus, of Becius, gelijk het Gerucht al over-lange zeer sterk geloopen heeft'.
E e n j a a r later zag te Leeuwarden Floris' weerwoord het licht: Beschermingh Der
Waerheyt Godts; Of Schriftuyrlijcke verantwoording. Stuks-wijse of ten deele gedaen op het
Boek van Franciscus Elgersma. Uitdrukkelijk verklaart Floris dat hij en niemand anders dit geschrift heeft opgesteld. O p grond van dit werk klaagde Elgersma Floris
aan bij de Gedeputeerde Staten van Friesland. Hiermee had hij nu wel succes. Beschermingh Der Waerheyt werd in november 1687 bij de uitgever in beslag genomen

60 Zie hiervoor J. J. Kalma, Mensen in en om de Grote Kerk. Beelden uit de Leeuwarder kerkgeschiedenis
(Drachten/Leeuwarden, 1987) 61-63.
61 Van der Haar, Schatkamer, 121-122.
62 Vergelijk voor het volgende S.D. van Veen, 'Foecke Floris', Doopsgezinde bijdragen (1887) 49•85; H.W. Meihuizen, Galenus Abrahamsz 1622-1706. Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en
verdediger van het Doperse Spiritualisme (Haarlem, 1954) 161-162. Beide beschrijvingen zijn niet compleet, terwijl Van Veens evaluatie behoorlijk gekleurd is.
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en de volgende dag in het openbaar verbrand. O p 27 november volgde voor Floris
een preekverbod. Zijn weigering bezorgde hem een verblijf van acht weken in het
tuchthuis te Leeuwarden. Na zijn vrijlating verhuisde hij naar Noord-Holland,
waar hij leraar werd in de waterlandse gemeente te Zaandam-Oost. Door ingrijpen
van stadhouder-koning Willem III werd Elgersma verhinderd Floris verder te vervolgen. Het was Galenus Abrahamszoon, die dit met behulp van enige Engelse
edelen had weten te bewerkstelligen.
Elgersma haalde nu zijn gram door middel van een nieuwe publikatie: Zeedige
verhandelinge Van de Hooge Verborgentheyt Der H. Drie-eenigheyt; Uyt Godts onbedrieghlijk
Woordt, ende veele treflijke Schriften van Oude ende Nieuwe Kerkenleeraars, voorgestelt, verklaart, bevestight, ende verdeedight teegen verscheydene Ketteren; Voornaamelijk Tegen de Socinianen, ende den Verbasterden Mennonijt Foekke Floris. N a de voorrede heeft hij het placcaat van de Friese Gedeputeerde Staten van 20 augustus 1687 een plaats gegeven,
dat een actualisering was van dat uit 1662.
In 1689 kreeg Elgersma met een tweede tegenschrift te maken: Klaar Vertoog, dienende tot wederlegginge van de ongefondeerde beschuldigingen door Franc. Elgersma, praedikant
tot Grouw, gedaan tot last van Foecke Floris en andere Christenen, die hij Socinianen noemd.
Volgens H.W. Meihuizen is het veel waarschijnlijker dat de Hoornse collegiantse
notaris Claes Stapel dit werk heeft opgesteld dan Galenus Abrahamszoon.
Van meet af is de polemiek tussen Elgersma en Floris onverkwikkelijk. De eerste
betoont zich aanzienlijk hooghartig: hij voelt en weet zich de meerdere van Floris
en schaamt zich er niet voor hier regelmatig openlijk mee voor de dag te komen.
Anderzijds wijst de in 1687 door Floris betoonde burgerlijke ongehoorzaamheid
uit dat de door Elgersma ingebrachte beschuldigingen op dat vlak niet zonder
grond waren en doet Floris' bewering dat hij de auteur van Beschermingh Der Waerheyt Godts is, wonderlijk aan, wanneer men weet dat niet slechts zijn eigentijdse tegenstanders, maar ook de doopsgezinde onderzoeker Meihuizen aan Galenus
dachten. 6 3
4.10.

Johan Verschuir

De laatste gereformeerde piëtist wiens penneveer een anti-dopers geschrift produceerde, is J o h a n Verschuir (1680-1737). 64 Deze Groninger van geboorte is evenals
A Brakel predikant geworden zonder een academische opleiding te hebben genoten. Van 1714-1737 heeft hij het Woord in de gereformeerde gemeente te Zeerijp
bediend. Hij was een van de belangrijkste exponenten van het bij uitstek mystiek

63 Meihuizen, Galenus Abrahamsz, 162.
64 Z.v.h. J. van Genderen, 'Johan Verschuir (1680-1737)' in: Brienen e.a., De Nadere Reformatie
en het Gereformeerd Piëtisme, 203-241.
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Afb. 3. Titelpagina van Johan Verschuir, De zegepralende Waarheid, Groningen,
1724.

getinte, piëtistische reveil dat de Ommelanden in de eerste decennia van de achttiende eeuw kenden. Van zijn hand kwamen diverse werken uit. 6 5 De titel van zijn
hoofdwerk, dat vijf keer is herdrukt, spreekt voor zichzelf: Waarheit in het Binnenste,
of Bevindelyke Godtgeleertheit (1737).
In 1718 liet de Groningse doopsgezinde leraar Jacob ten Gate Vaderlyk Geschenk
aan alle Godzoekende Kinderen het licht zien. Dit vormde met de aan A. Bourignon

65 Van der Haar, Schatkamer, 524-525.
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ontleende ideeën een verleiding voor eenvoudige lieden die het binnen de Gereformeerde Kerk niet erg naar hun zin hadden. Verschuir voelde zich geroepen om het
dreigend gevaar te keren. Hij schreef De zegepralende Waarheid, vergezelschapt met Godvruchtigheid (Groningen, 1724), dat ruim een eeuw later nog een herdruk beleefde.
Het werk was voorzien van een approbatie van de Groninger hoogleraren A. Driessen en O. Verbrugge. De bedoeling van de auteur met zijn geschrift is om de godzaligheid te funderen op de waarheid. Hij waarschuwt de ware gelovigen voor de
geestdrijverij, waarbij de - zogenaamde - verlichting en leiding van de heilige
Geest losgekoppeld is van - de norm van - het Woord. Tevens zuivert hij de ware
godsvrucht van de blaam die haar treft van de kant van onbekeerden, namelijk dat
zij geestdrijverij zou zijn. Hiermee is in het kort de hoofdinhoud beschreven van
de eerste vier samenspraken waaruit De zegepralende Waarheid bestaat.
4.11.

Terloopse bestrijding

Vanzelfsprekend bleef de bestrijding van de doopsgezinden door gereformeerde
piëtisten in gedrukte vorm niet beperkt tot complete polemische traktaten. Net als
alle andere gereformeerden in het algemeen hebben zij, wanneer het in hun betoog
te pas kwam, de doperse opvattingen bestreden. Kwamen de onderwerpen ter sprake die de inzet van de verschillen vormden zoals de Doop, de menselijke natuur
van Christus, de overheid, de eed en de oorlog, dan vonden ook de gereformeerde
vroomheidsbevorderaars het gepast om tegen de inzichten van de doopsgezinden
als ketterijen in het krijt te treden. Uiteraard geldt dit voor hun catechetische 66 en
dogmatische geschriften, 67 maar ook in hun overige werken 68 komen en passant
polemische passages voor.

66 B.v. W. Teellinck, Huysboecxken (2 dln; Middelburg, 1618-1621), vgl. W.J. op 't Hof, 'Willem
Teellinck in het licht zijner geschriften (8)', DNR, 2 (1978) 104 en W.J. op 't Hof, 'Willem Teellinck
in het licht zijner geschriften (21)', DNR, 8 (1984) 39.
67 B.v. S. Oomius, Dissertatie van de Onderwijsingen in de Practycke der Godgeleerdheid (Bolsward,
1692) 603, vgl. K. Exalto, 'Simon Oomius (1630-ca 1707)' in: Brienen e.a., De Nadere Reformatie
en het Gereformeerd Piëtisme, 157.
68 B.v. W. Teellinck, Hemelsche Openinge/ Van deZeghelen des Verbondts der ghenade: Ons voorstellende
de hoog-weerdigheyd/endegroote nuttigheydt des H. Doops/ende des H. Avondtmaels (Amsterdam, 1621),
vgl. W.J. op 't Hof, 'Willem Teellinck in het licht zijner geschriften (18)', DNR, 7 (1983) 41; J.
de Swaef, Mardachai, ofte Christelijcken Patriot (Middelburg, 1630), vgl. P.J. Meertens, Letterkundig
leven in Zeelandin de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw (Amsterdam, 1943)425; G. Saldenus,
Kort en Klaar Bericht Van de Roepinge Des armen Sondaars tot Godt (Delft, 1683), vgl. G. van den End,
Guiljelmus Saldenus (1627-1694). Een praktisch en irenisch theoloog uit de Nadere Reformatie (Leiden,
1991) 40, 44.
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Raakvlakken

Stonden in de vorige paragraaf de confrontaties tussen vertegenwoordigers van
beide historische bewegingen centraal, nu wordt een overzicht gegeven van de nietpolemische relaties en zelfs van bepaalde samenwerkingsvormen tussen hen. De
chronologische volgorde is op gelijke wijze geordend als in de vorige paragraaf.
5.1.

Jean Taffin

In zijn hoofdwerk over de boetvaardigheid steekt Taffin de hand in eigen, gereformeerde boezem als het gaat over de kleding. Hij erkent dat het verwijt dat de
doopsgezinden de gereformeerden daaromtrent maken, namelijk pracht en praal,
terecht is en ziet hierin een reden tot reformatie:
de Mennonisten en hebben by nae anders geen strijdtreden, om haer selven te verharden in hare dwalingen, ende andere van onse leere af te keeren, dan de prachten ende
overdadicheden in Cleederen, de welcke men siet in de ghene die belydenis doen onser
Religie. Siet (seggen sy) daer en is anders niet dan de Wereldt in haer: Het zijn wereldtsche Menschen. Zijnt dan kinderen Gods? [...] soo soudet onse schuldige plicht ende
ampt wel wesen, hen te benemen alles wat sy billijck in ons connen berispen, ende waer
mede wy haer verargeren.69

5.2.

Willem Teellinck

In het voorgaande is reeds geschetst hoe Teellinck onbedoeld het mikpunt van doperse kritiek is geworden. Zijn verweer hiertegen behelst niet slechts een verontwaardigde negatie van de geuite beschuldigingen, maar ook een terminologisch
aanleunen tegen doopsgezinde zegwijzen. Letterlijk schrijft hij:
wy houden ja het tegendeel/ ende ghelooven heylichlijck/ dat sy alsoo niet en sullen
sondighen/ soo Johannes leert/ 1 Johan. 3.9. ende betuygen daerom vryelijck/ dat soo
yemant quame te leven na alle grouwelen der godloose/ dat hy in sijne sonde soüde
sterven/ dat hy even daer aen soude bekent werden/ noyt een ware kint Gods gheweest
te zijn.70

69 Groenendijk, 'De gereformeerde proeve van de kracht der godzaligheid', 116. In of na 1658
noemt de Gamerse gereformeerde predikant en piëtist M. Spranger de doopsgezinden uitsluitend in precies dezelfde context in zijn stichtelijke dichtbundel Silo, of Haften in brant; Ten spiegel
voorgantsch Nederland: Waar in 't korte bygevoegt is des zelfs Mara, ofRegte Oorspronk van Gelderlan
-en droeve Waters-nood desjaars 1658; en Nederlands grootste en schrikkelijkste Vyand (Amsterdam
32: 'Hoe meenig Mennonijt Stoot zig aan onze leer? om datg' hovaardig zijt'.
70 Teellinck, Den Volstandigen Christen, II, 62.
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D i t p r o c é d é is u i t e r a a r d e e n v o r m v a n o p p o r t u n i s m e . H e t is evenwel - e n h i e r k o m t
h e t in dit v e r b a n d o p a a n - o o k m e e r d a n d a t , n a m e l i j k d e v e r w o o r d i n g v a n h e t
heiligingsideaal van het gereformeerde Piëtisme.
H e t v o o r g a a n d e v e r w e e r v a n Teellinck b e t e k e n t niet d a t hij d e d o p e r s e k r i t i e k
in h e t a l g e m e e n niet s e r i e u s z o u n e m e n . I n t e g e n d e e l , o p diverse p u n t e n e r k e n t hij
d a t d e g e r e f o r m e e r d e n h e t d a a r zelf n a a r m a k e n . I n Hèmelsche Openinge schrijft h i j :
het en kan noyt genoegh beklaeght werden; dat dat kostelycke talent des H . Doops/
soo schandelycken van vele onder de voeten vertreden wert. Dit is het aldermeest/ dat
de weder-Doopers styft in haere dwalinge/ ende groot onghemack brenght over onse
Ghemeynte. Want voorwaer hier is allenthalven groot gebreck onder de luyden; luyden
van allerley soorte werdender gevonden/ die sich niet wel en dragen tot haren Christelycken Doop. Sommighe syn gantsch roeckeloos/ sommige gantsch sorgeloos/ sommige syn kleynmoedigh en wantrouwigh; alle doch buyten de wegh. 7 1
E n i g e b l a d z i j d e n v e r d e r geeft hij als zijn m e n i n g te k e n n e n :
Dus achte ick datmen onder de Christenen/ die daer nu wat meer toe-ghenomen hebben/ dan den ordinarisen m a n / niet weynigh vinden sal/ die daer al fraeykens/ ende
in 't breede sullen weten te disputeren/ teghen de Papisten/ en de Weder-doopers/ om
onse rechte bedieninghe des Doops te verdedighen/ die nochtans gevraegt synde/ van
de kracht des Doops/ vande vruchten/ ende het rechte ghebruyck van dien in het
Gheestelycke leven; haest uyt ghekout sullen syn/ ende seer weynighe ten propooste
daer toe sullen weten te seggen; even als ofte daer anders gheen ghebruyck van den
Doop en waere/ dan den armen Papisten/ ende Weder-dooperen over te halen/ om harer dwalingen wille; ende dat het opmercken van de vruchten des Doops/ ende het
rechte gebruyck van dien; niet de pyne weert waere/ om syn sinnen oyt daer mede besich te houden. 7 2
I n h e t d i r e c t e vervolg v a n d e z e p a s s a g e m a a k t Teellinck d u i d e l i j k d a t dit a b s o l u u t
niet als e e n d e p r e c i a t i e v a n d e d o g m a t i s c h e p o l e m i e k m a g w o r d e n o p g e v a t . D a t
h e t d e s a l n i e t t e m i n e e n b e p a a l d e r e l a t i v e r i n g d a a r v a n in zich b e r g t , is o n m i s k e n baar.
A a n het slot van zijn Kole Van den Altaer/tot verwarminge der Lauwe (1622) laat Teellinck h e t d o o r G r o e n e n d i j k g e s i g n a l e e r d e i n t r i n s i e k e v e r b a n d t u s s e n d e d o p e r s e
kritiek en het gereformeerde Piëtisme evident n a a r voren k o m e n :
Zien wy oock niet dat de Weder-doopers/ de Papisten/ de Libertinen/ en alle onse
weder-partyen/ so vele als zy zijn; siende onse laeuwigheydt inden dienst des Alderhoogsten (daer wy ons doch roemen Gereformeerde Christenen te wesen) op het
hooghste daer aen zijn gheerghert? jae daer op occasie nemen/ om de kercke Godts
gantsch smadelijck te beschimpen/ ende de H. Leere daerom te lasteren? behoorden

71
72

Ibidem, 37b.
Ibidem, 40a.
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dan niet billijcken deur een H. jalousie/ onse herten te branden binnen in ons/ ghelijck
het David ginck/ Psalm 119. 136. om ons bet te verkloecken/ ende dien laster hun t'ontnemen? ghewisselijck indien wy noch eenighe liefde/ ofte sucht hebben tot de waerheydt des H. Euangeliums/ tot d'eere Christi/ en der Ghereformeerder Kercke/ so sal
ons dit billicken oock doen onse laeuwigheyd af-schudden/ ende ons verkloecken/ om
met vierigheyt des geestes den Heere onsen Godt voortaen te dienen'.73

5.3.

Jacobus Trigland

Jacobus Trigland (1583-1654)74 werd tijdens zijn priesteropleiding te Leuven met
een opdracht naar Haarlem gezonden, waar hij gelegenheid kreeg de reformatorische leer te bestuderen. Het gevolg hiervan was dat hij in 1603 overging naar de
Gereformeerde Kerk en zich op het predikantenambt voorbereidde. In 1607 werd
hij te Stolwijk bevestigd, welke plaats hij in 1610 verwisselde voor Amsterdam. In
1634 werd hij hoogleraar te Leiden. Hij staat bekend als een bestrijder van het Remonstrantisme en het Rooms-katholicisme, m a a r kende blijkens zijn De Kracht der
Godtsaligheyt (1631) ook een piëtistische kant.
Triglands piëtisme komt ook duidelijk tot uiting in een afschrift van een preek
van hem uit 1614 over 1 Petrus 3:3-4. Een passage daaruit heeft betrekking op de
doopsgezinden in combinatie met de rooms-katholieken:
Die van het Pausdom, hoe smaden ende lasteren zij daerop? Wat is 't dat zij dagelijks
zeggen? Sij willen Gereformeerde heeten, maer waer is hare reformatie? Sij en beteren
haer niet, sij leven in alle over-dadigheidt ende ongebondenheidt daerhenen. End' om
de waerheidt te zeggen, hebben zij niet al wat oorsaek? Voorwaer ja. De Wederdooperen en gebruiken bijna anders geen argument om de lieden van ons af te trecken,
als dit. Siet, zeggen zij, hoe schoon zijn zij op-gepronkt! Hoe zijn sij met gouwt ende
zilver behangen! Hoe zijn zij verciertl Soude dat de Gemeinte Godts wesen? Soude
dat Godts volk zijn? maeckt eens onderscheet tusschen haer ende tusschen de wereldt.75
De overeenkomst met Taffins zinsnede is frappant!

73 Ibidem, 214-215; vergelijk W. Teellinck, Bueren-Cout (1620) 3.
74 Z.v.h. H.W. ter Haar, Jacobus Trigland ('s-Gravenhage, 1891).
75 H.C. Rogge, 'Een preek van Jacobus Trigland. Bijdrage tot de geschiedenis van de evangelieprediking in de Nederlandsche Hervormde Kerk', Godgeleerde Bijdragen, 39 (1865) 775-796,
i.h.b. 791.
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UkeWalles

Uke Walles (1593-1653)76 was sinds de jaren twintig voorganger bij de doopsgezinden te Noordbroek. Hij sloot zich aan bij de Groninger oude vlamingen en volgde
in 1637 J a n Luies als hun leider op. Fundamenteel is hun gedachte dat met Christus' kruisdood de wet en hiermee het uiterlijke onderscheid tussen goed en kwaad
is vervallen. Enerzijds is ieder mens zondig, omgekeerd is voor iedereen - dus ook
voor Judas! - geestelijke redding mogelijk. De mens mag zich Gods oordeel niet
toeëigenen. Deze gedachtengang leidde tot vervolging door regenten en zowel gereformeerde als lutherse predikanten, omdat naar hun mening op deze wijze de
basis voor iedere moraal wegviel. Uiteindelijk werd Walles in 1637 uit Groningen
verbannen. Hij vestigde zich toen in Oost-Friesland, van waaruit hij onvermoeibaar al zijn gemeenten overal in de Nederlanden bezocht. Bij zijn sterven liet hij
zo'n vijftig gemeenten na, geleid door zeker een honderdtal lekepredikers en verenigd in de Groninger sociëteit der oude vlamingen.
Walles heeft enige geschriftjes het licht doen zien, voornamelijk apologetisch van
aard. In 1645 verscheen Een Weemoedige klaghende Supplicatie aen alle Heeren/Rechteren/
Officieren/ende aen alle menschen/so hooghe als nederige standes: Tot ontlastinghe ende verantwoordinghe van veele onware beschuldingen over mijn Persone f...] Met noch eenige verklaringe
van 't Lyden Christi, uyt Wilhelmo Perkinsio, aengewesen.77 Voor het forum van de gereformeerde overheid verweert hij zich bijna uitsluitend tegen de beschuldigingen
zoals die door zijn geestverwant J u r i a a n Thomas in druk zijn uitgegeven. In deze
intern doperse polemiek poogt hij op grote schaal 78 de rechtzinnigheid van zijn gevoelens te adstrueren met citaten uit de Nederlandse vertaling - in de editie
1604 - van een geschriftje van de Engelse puritein Perkins: Verclaringe van de rechte
maniere om te kennen Christum den ghecruysten.79 De bijzondere opvattingen op grond
waarvan hij veroordeeld was, zijn daarin uiteraard niet te vinden, maar hij leest
ze erin. Aan de keuze van dit - gereformeerde - boekje zal de godsdienst van het
forum dat hij beoogde te bereiken, niet vreemd zijn geweest. Toch mag deze handelwijze niet enkel als tactiek gequalificeerd worden, want hij werpt zijn gereformeerde tegenstanders voor de voeten dat zij allerlei zonden bedrijven en toelaten.
Dit verwijt maakt hij hard door te verwijzen naar het nader-reformatorische geschrift van de gereformeerde piëtistische predikant te Workum Adamus Wester-

76 Z.v.h. en het volgende O.S. Knottnerus, 'Walles, Uke' in: J.D.R. van Dijk en W.R. Foorthuis, ed., Vierhonderdjaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen (Groningen, 1994) 252-258.
Mijn dank gaat uit naar O. S. Knottnerus, die mij op Uke Walles wees.
77 Kühler, Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland, II, 135-136.
78 Ibidem, 55-68.
79 Op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften, 121, 288-289.
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mannus 8 0 : Vrye Iaer-Merckt voor den Volcke Zion, In de welcke de zonden ende grouwelen
die heden ten daghe in deJaer-Merckten ende Kermissen in swangh gaen/ontdeckt ende ghestraft
worden/tot voorcominghe van de rechtvaerdighe Oordeelen Godes (1628). In dit verband verklaart hij dat hij met zijn leer en arbeid altijd dezelfde bedoeling heeft gehad als
Westermannus. 8 1
Walles had Westermannus heel hoog staan, want in een andere publikatie uit
1645 speelt de laatste dezelfde rol als Perkins in het vorige geschrift: Een Corte Leerachtige Verklaringe/uyt de H. Schrifture vervatet/hoe men de tijdt verstaen sal/doen Christus
Jesus onsen Salighmaecker/in sijn heylige Menschwerdinghe/op aerden was: dat doen een donckeren en onwetene tijdt was: (de Wet was by nae ten eynde/ en dat Euangelium noch niet bevestight) dat welcke Christus alles door sijn Doot en gave des Heyligen Geestes/ in 't licht ghebracht heeft/ als een klare Spiegel der Godlijcker kracht/ Mede uyt Adamo Westermanno verklaert. Met Een kort bewijs onses Christelicken Geloofs. In deze nadere verklaring van
zijn toch wel bijzondere opvattingen meent hij ten onrechte hiervoor grond te kunnen vinden in Westermannus' Vrye Iaer-Merckt voor den Volcke Zion.82
5.5.

Johannes de Swaef

Ook de sterk onder invloed van Teellinck staande Middelburgse schoolmeester en
gereformeerde piëtist Johannes de Swaef (1594-1653)83 moet de doopsgezinden in
zijn De Geestelycke Queeckerije/ Vande ionge Planten des Heeren (Middelburg, 1621) bijvallen wanneer zij de kinderdoop als krachteloos belasteren. 84
5.6.

Johannes Grindal

Opmerkelijk zijn de figuur en het vertaalwerk van de Amsterdamse apotheker J o hannes Grindal (1616-1696).85 Hij was lid en ouderling bij de waterlandse gemeente

80 Z.v.h. en zijn oeuvre K. Exalto, De kracht der religie. Tien schetsen van gereformeerde "oude schrijvers" uit de 17e en 18e eeuw (Urk, 1976) 8-17; S.J. de Groot, 'De "groote Christelycke Zee-vaert"
en "De God-vreezende Zeeman", hun meer dan driehonderdjarige rol als toeverlaat voor de zeevarenden', Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, 34 (1977) 5-18; Van der
Haar, Schatkamer, 557-558.
81 Ibidem, 37-39.
82 Ibidem, 23-37.
83 Z.v.h. L.F. Groenendijk, 'Johannes de Swaef (1594-1653)' in: T. Brienen e.a., Figuren en thema 's van de Nadere Reformatie, II, 11-18.
84 Groenendijk, 'Johannes de Swaef, 14.
85 Z.v.h. en het volgende C.W. Schoneveld, Intertraffic of the Mind. Studies in Seventeenth-Century
Anglo-Dutch Translation with a Checklist of Books Translatedfrom English into Dutch, 1600-1700 (Leiden, 1983) 63-112.
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te Amsterdam en toen hij in de tweede helft van de jaren zeventig naar Rotterdam
verhuisde, werd hij weer lid en diaken bij een doopsgezinde gemeente, nu van de
signatuur der vlamingen. Met ingang van 1652 heeft hij in de loop van zijn leven
meer dan twintig Engelse geschriften vertaald, grotendeels uitgekomen bij de Amsterdamse gereformeerde uitgever J. Benjamin, die kosten noch moeiten spaarde
om het gereformeerde Piëtisme in de Nederlanden te bevorderen. Voor het merendeel bestond zijn vertaaloeuvre uit theologische boeken met een stichtelijk, puriteins dus gereformeerd karakter. Zelf merkt hij hierover op:
Dat de Engelsche Natie andere Natiën in de speculatieve (och! of sy soo gheluckigh
waren in de pracktijcke selfs) kennisse der Theologie overtreffen ende een aengename
bevalligheyt hebben, wort by na van alle gesonde oordeelen, die hare wercken grondigh door-snuffelt hebben voor een onfeylbare waerheyt gekeurt; en wat my selfs belanght, (dien veele haere Schriften niet onbewust zyn) ick bekenne geern, dat ick aen
de selvige grootelijcks verplicht ben, als hebbende een groote soetigheydt dickmaels
daer in gheproeft, die de mondt mijnder Ziele seer smaeckelijck, ende volghens dien
tot in het herte toe troostelijck gheweest is.
In een van Grindals omvangrijkste vertalingen, die ook door Benjamin - in
1660 - is uitgegeven, treft men een voorrede aan van een der voormannen van het
gereformeerde Piëtisme, S. Oomius. 8 6 Deze verwijst naar de vertaler als 'den
Godtvruchtigen en buyten allen twijfel wei-geoefende Oversetter Iohannes Grindallus\87 Het woord 'Godtvruchtigen' wijst op een onvoorwaardelijke religieuze waardering.
5.7.

Ridderus

Het siert Ridderus dat hij aan het slot van zijn voorrede in het derde deel van Apollos de scherpe kantjes van zijn reactie op Van Weenigems boek over de Doop afslijpt
en dat hij openlijk verklaart dat hij Van Weenigem niet alleen in het verleden hooggeacht heeft, maar nog steeds hoogacht. Juist zijn waardering voor Van Weenigem
bracht hem tot zo'n felle reactie. Letterlijk schrijft hij:
Maer men sal my mogelijck tegen werpen, dat ick in de Voor-reden van het tweede
Deel van Apollos een scherpe penne gebruyckt hebbe tegen Bastiaen van Weenigem,
soo dat, eer ick dese Voor-reden sluyte, noodigh is daer van aen den Leser noch eenige
onderrichtinge te geven. Die my ende mijn penne wel kent, sal konnen weten dat het
tegen mijn stijl is scherp uyt te varen. Doch wie kan juyst altijt hem selfs gelijck zijn?
het paert ontsnapt somtijts de toom: en oock, als Salomon seyde, veel druckens doet

86 Z.v.h. W. van Gent, 'De zwanenzang van Simon Oomius', DNR, 1 (1977) 42-66; J. van der
Haar, 'Aanvulling op "De zwanenzang van Simon Oomius" ' (Jg. 1, n. 2, p. 42vv.), DNR, 2 (1978)
117-120; Exalto, 'Simon Oomius (1630-ca 1707)', 149-179.
87 I. Ambrose, Prima, Media & Ultima (Amsterdam, 1660) **3v.
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de neuse bloeden. Doe ick de Voor-reden stelde, vondt my wat in ontsteltenisse, dewijle
my wegens die Man yet was voor-gekomen, 't welck my dacht dat ick op hem niet verdient hadde: daer by maeckte sijn stijl van schrijven my wat heet-hoofdigh, en soo viel
oock wat warme inckt uyt de penne. Als ick op de Persoon sie, soo moet ick seggen dat
door lange kennisse ick hem geacht hebbe voor een vriendelijck, eerlijck en bescheyden
Man, des verwonderde my te meer over sijn scherpe penne: In die achtinge is hy noch
by my, die geleert hebbe alle mensche lief te hebben, ende mis-noegingen oock in Partyen over te sien.88

5.8. Samenwerking in Utrecht
Staat de geschiedenis van de doopsgezinden doorlopend vol van onderlinge spanningen en onenigheden, vanaf het midden van de zeventiende eeuw voltrok zich
een proces dat in diverse opzichten opzienbarend was. 89 De strijd tussen de conservatieve doopsgezinden en de modernere galenisten, die zich richtte op de invloed
van het Socinianisme bij de laatsten, bereikte in 1659 zo'n hoogtepunt dat de eersten in Utrecht ertoe overgingen om de hulp van buitenstaanders te baat te nemen
ten einde de verspreiding van de verafschuwde inzichten in eigen doopsgezinde gelederen tegen te gaan. De leiders van de traditionele doopsgezinden in de Domstad
stelden in samenwerking met plaatselijke gereformeerde predikanten, onder wie
vooral Gentman, twaalf vragen met een anti-sociniaanse tendens op. Zo'n actie
had uiteraard niet veel zin als de hulp van dé burgerlijke overheden niet werd ingeroepen. Dit gebeurde dan ook. Zo zien we het opmerkelijke zich voltrekken, dat
de behoudende doopsgezinden via gereformeerden de burgerlijke overheid liet optreden tegen sociniaansgezinde dopersen! Waar het evenwel in het verband van dit
artikel op aankomt, is dat de coöpererende gereformeerden zonder uitzondering
voetianen en nog wel overtuigde pitisten waren. In d e ^ e j v l ö ^ d i g e literatuur over
deze zaak is dit facet alleen m a a r door W. Goeters opgemerkt. Welbeschouwd had
de in paragraaf 4.6. besproken polemiek van Gentman een positieve achtergrond,
namelijk de samenwerking met de behoudende dopersen.

88 Het voorgaande is geheel in de lijn van Buddings tekening van Ridderus' karakter en persoonlijkheid, die afsluit met de zin: 'Kortom een soms wat ruwe bolster met een gouden pit': Budding, 'Franciscus Ridderus', 74-75.
89 Z.v. het volgende Hylkema, Reformateurs, I, 186-195; W. Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus
in der reformierten Kirche der Niederlande bis zur labadistischen Krisis 1670 (Leipzig/Utrecht, 1911)
122; Kühler, 'De strijd om de belijdenis'; A.C. Duker, Gisbertus Voetius (3 dln; Leiden 1879-1915)
III, 105 noot 1 en 151 noot 1; D Nauta, 'Drie brieven van Gisbertus Voetius', Nederlands Archief
• voor Kerkgeschiedenis, Nieuwe Serie, 60 (1980) 198-202; O.J. de Jong, 'Voetius en de tolerantie' in:
J. vanOorte.a., ed., De onbekende Voetius. Voordrachten wetenschappelijk symposium Utrecht 3 maar
(Kampen, 1989) 114-115.
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De behandelde coöperatie heeft de Utrechtse gereformeerde gemeente geen
windeieren gelegd. In de jaren vijftig en zestig kwamen er jaarlijks vele honderden
lidmaten bij, onder wie een opmerkelijk aantal personen dat overkwam uit de
doopsgezinde gemeente.
De nationale leider van de gereformeerde piëtisten, de Utrechtse hoogleraar in
de godgeleerdheid Gisbertus Voetius (1589-1676)90 schreef op 12 april 1664 een
brief aan zijn collega J . H . Heidegger te Steinfurt, waarin de geschetste gang van
zaken wordt weerspiegeld en waaruit tevens blijkt hoe positief de gevolgen daarvan
waren voor de relatie tussen de gereformeerde piëtisten en de doopsgezinden in
het algemeen.
O m met het laatste te beginnen: op aandrang van een Amsterdams koopman
en een vooraanstaand regeringspersoon uit de Staten van Utrecht, beiden toegewijde gereformeerden, richt Voetius zich in zijn schrijven tot Heidegger met het
verzoek om de invloed die deze door middel van diens vader, die daar predikant
is, bezit, aan te wenden ten gunste van de doopsgezinden in Zürich. Dezen werden
niet alleen uit het stadsgebied verbannen, maar werden bovendien van al hun bezittingen beroofd. Vooral het laatste acht de briefschrijver een handelwijze gereformeerden onwaardig.
Voor zijn standpunt ontleent Voetius twee argumenten aan de situatie die hij
zelf beleeft. Hij maakt het mee dat de doopsgezinden de fundamenten van de christelijke leer verdedigen tegen arianen en socinianen en dat zij zelfs bereid zijn hen
die met die ketterijen besmet zijn, uit hun samenkomsten te weren. J a , zij zijn zelfs
bezig om overleg te plegen en de hulp van de overheden in te roepen om de genoemde ketters, door hen kerkelijk veroordeeld, het voorgaan in hun gemeenten te verbieden. Te Utrecht voeren de gereformeerde predikanten dagelijks overleg met de
doopsgezinden en steunen zij hen in hun streven en strijd. De Utrechtse hoogleraar heeft goede hoop dat deze doopsgezinden zich weer bij de Gereformeerde
Kerk zullen voegen.
Als tweede grond voert Voetius aan dat de doopsgezinden geheel eigener beweging een bijzondere liefde en weldadigheid hebben betoond aan de verdrukte gereformeerden in Ierland (enige jaren geleden) en aan de Waldenzen in Piemont (in
1655 en kortgeleden). De laatste keer had een Amsterdamse doopsgezinde niet
minder dan duizend gulden voor dat doel geofferd!
De twaalf in Utrecht opgestelde vragen hebben landelijke betekenis gekregen.
O p de Leidse synode werden zij in 1660 door de doopsgezinde kerke raadsleden en
leraren nationaal vastgesteld. Bovendien is uit diverse provincies bekend dat zij als
norm werden gehanteerd bij de door de overheid opgelegde examinatie van de
rechtzinnigheid van doopsgezinde voorgangers: Groningen, Overijssel en Zee-

90

Z.v.h. Duker, Gisbertus Voetius; Van Oort e.a., ed., De onbekende Voetius.
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land. In Friesland waren de Staten in 1662 de synode iets minder ter wille. Het is
intrigerend te zien dat de twee Friese predikanten die wellicht uit ongenoegen over
deze handelwijze de gewenste bestrijding zelf ter hand namen in de vorm van de
publikatie van een polemisch werk, A. Brakel en Elgersma, beiden fervente piëtisten waren.
In Gentmans voorrede in zijn De aenteyckeningen komt naar voren dat hij de eenvoud van zijn door hem zo verfoeide tegenstanders kan waarderen en zelfs velen
van zijn medegereformeerden ten voorbeeld stelt:
de Sociniaensche sedigheyt in kledinge, en voorts hare uyterlijcke vertooninge van borgerlijcke stoïsche deughtsaemheyt, moet menigte onser belyders, overtuygen en verschricken, die in haer handel en wandel, noch waerheyt, noch schijn van heyligheyt
hebben, en wegen haer dertel getoy, bedriegelijcken en ergerlijcken ommeganck, de
heerlyke belijdenis hares Christendoms tot grouwelyke versmadinge strecken, en 't sal
oock die van Tyrus en Sidon, of Socinianen en Turcken, verdragelijcker sijn, in den
dag des oordeels, als dat geslagte. Want 't schijnt dat de uyterlijcke en lighamelijke
voorspoet van onse Religie, als de warme blickerende sonneschijn, veel verrottingen
veroorsaeckt, in de valsche ledematen, die Christum meer om de mode, om brood, of
om heerlykheden volgen, als om hem gelijckformigh te sijn.

5.9.

Hero Sibersma

Het autobiografisch relaas van de coccejaanse predikant Hero Sibersma (16441728), 91 die een aanzienlijk aantal en in sommige gevallen diverse malen herdrukte, stichtelijke werken op zijn n a a m heeft staan, 92 geeft een aantal intrigerende bijzonderheden voor wat het onderhavige onderwerp betreft. In zijn eerste gemeente
Sexbierum (1671-1677) kwam een doopsgezinde voorganger vaak bij hem ter kerk.
Deze kwam na vele gesprekken met Sibersma zelfs over naar de Gereformeerde
Kerk. 93 In zijn tweede gemeente Ternaard (1677-1680) onderhield Sibersma zeer
vriendschappelijke betrekkingen met de talrijke doopsgezinden daar. 9 4 Soms kwamen zij onder zijn prediking. Zij stuurden hun kinderen bij hem op de woensdagse
catechisatie en verzochten hem ook bij hen huisbezoek af te leggen. Sommigen
vonden hem net zo'n goede mennist als hun eigen voorgangers. Zelf legt hij uit wat
zij hiermee bedoelden:

91 H. Sibersma, Hetjuhilé, of gedagtenisse Van het Voltrokken vyftigste jaar, in de Bedieninge van
Woord Gods (Amsterdam, 1722).
92 Van der Haar, Schatkamer, 419-422.
93 Sibersma, Jubilé, 29.
94 Z.v. het volgende ibidem, 31-32.
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Dies ik met de Reformeerde Leeraars de goede werken so leerde/ datse regt Christelyk
waren/ vloeyende uit het gelove en onse Gemeenschap met Christus, en Spruitende
uit den Geest Christi/ en uit syne Geregtigheid, die wy in hem besitten/ en dienende
Godt in hem/ als ons Verlosser en Eigenaar te verheerlyken. en als o de goede Werken
aandringende/ was ik ruim so goed Mennist als hare Vermaners.
Tenslotte memoreert hij dat zijn boeken en met name zijn Het Woord des Levens
(1681) door veel doopsgezinden gelezen zijn en nog worden. 9 5
5.10.

L usthof der Zielen

In 1681 bezorgde de Hoornse collegiant Stapel de uitgave van een religieuze gedichtenbundel, Lusthof der Zielen, waarin behalve poëzie van doopsgezinden en collegianten produkten van gereformeerde dichters bijeengebracht zijn. De laatsten
zijn zonder uitzondering allen piëtist: B. Busschof, J. Kloek, J. van Lodensteynen
H. Uylenbroek. 9 6
5.11.

Franciscus Elgersma

Dat de strijdschriften van Elgersma voornamelijk moeten worden bezien in het
verband van de bestrijding van de sociniaanse inzichten blijkt niet alleen uit alles
wat tot hiertoe hierover is behandeld, maar ook uit het feit dat hij in de voorrede
van Rechtzinnige leere Van het Sacrament des H. Doops zijn waardering voor de behoudende doopsgezinden niet onder stoelen of banken steekt. Hij gedenkt met warme
liefde hun leraar Marten Wisses, onder wiens leiding de doopsgezinden te Grouw
in de beste harmonie met de gereformeerden hebben geleefd. Openlijk spreekt hij
uit dat Wisses 'nu bij den Heere' is.
In de levensgang van Elgersma blijkt de samenwerking tussen doopsgezinden
van de oude stempel en gereformeerde piëtisten bij hun bestrijding van opkomende rationalistische tendensen in het Doperdom zoals die in Utrecht rond het midden van de zeventiende eeuw is ontstaan, door te lopen tot aan het eind van die
eeuw. In april 1695 verschenen twee doopsgezinde voorgangers uit Grouw, Jentie
Idtses en Aucke Jeltes, om hun lokale collega J a n Klaaszoon van sociniaanse dwalingen te beschuldigen. Uit de hele gang van zaken wordt duidelijk dat Elgersma
daar achter zat. 97 M a a r er is nog meer.
Galenus publiceerde in 1699 zijn Verdediging der Christenen, die Doopsgezinde ge-

95 Ibidem, 35.
96 J. B. H. Alblas, Johannes Boekholt (1656-1693). Thefirst Dutch publisher of John Bunyan and othe
English authors (Nieuwkoop, 1987) 228-229.
97 Van Veen, Toecke Floris', 78, n. 2.
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naamd worden, beneffens Korte Grondstellingen van hun gelove en leere. Met het eerste deel
pareerde hij een aanval van de Leidse gereformeerde professor F. Spanheim junior.
De in het tweede deel ontvouwde gedachten leidden al heel snel tot verenigingen
van vlamingen en waterlanders op lokaal vlak. De zonistische sociëteit zag deze
ontwikkeling met zorg aan en droeg begin mei 1700 de Harlinger leraar Douwe
Feddriks op een tegenschrift tegen Galenus Korte Grondstellingen te vervaardigen,
waarin uit de doeken gedaan zou worden wat wel de ware menniste geloofsleer was,
waarin voornamelijk een beroep gedaan zou worden op auteurs uit eigen kring en
verleden en waarin Galenus' onrechtzinnigheid aangetoond zou worden. Zo verscheen in dat zelfde jaar Mennonitisch ondersoek op de Korte Grondstellingen, die van Dr
Galenus opgesteld zijn in zijn Verdediging der Christenen, die Doopsgesinde worden genaamt.
Deze uitgave was voor de Grouwster voorganger J a n Klaaszoon weer aanleiding
om twee jaar later zijn De leer der Doopsgezinden verdedigt tegen de vremde misduidingen
van Douwe Feddriks in zijn boekje genoemd der Mennomsten leer in het licht te geven. Hij
beschuldigde Feddriks ervan dicht bij de gereformeerde positie uit te komen. En
niet geheel zonder grond. O p 25 november 1698 had Klaaszoon Feddriks, die toen
in Grouw verbleef, uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de verschillen
van inzicht, maar Feddriks had slechts in het bijzijn van Elgersma willen disputeren. 9 8 Blijkbaar bestond er een nauwe band tussen deze twee!
5.12.

Gerhard Meyer en Jan Kelderman

De samenhang tussen doperse kritiek en gereformeerd Piëtisme heeft in de achttiende eeuw zelfs geleid tot het uitbreken van een felle kerkelijke strijd binnen de
Gereformeerde Kerk, die eerst door ingrijpen van de burgerlijke overheid is beëind i g d . " In het Oldambt waren de doopsgezinde gemeenten alle de richting van de
oude vlamingen toegedaan. Hier was sprake van een klimaat waarin het gemoed
werd geraakt en waarin zeer strenge eisen aan de levenswandel van de gelovigen
werden gesteld. Deze aspecten oefenden aantrekkingskracht uit op leden van de
Gereformeerde Kerk die met de toestand in hun eigen Kerk niet tevreden waren.
In de beginjaren tachtig van de zeventiende eeuw was er een gereformeerd predikant in het Oldambt, die onder invloed van de doopsgezinde kritiek op de gereformeerde Dooppraktijk worstelde met de vraag wie er nu wel en niet behoorden ge-

98 Meihuizen, Galenus Abrahamsz, 170-186.
99 Z .v. het volgende G. A. Wumkes, De Gereformeerde kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers
(1595-1796) (Groningen, 1904); H.J. Olthuis, De doopspraktijk der Gereformeerde kerken in Nederland.
1568-1816 (Utrecht, 1908) 94-95, 177-182; E.W. Hofstee, Het Oldambt. Een sociologie (Groningen/Batavia, 1937) 262; L.F. Groenendijk, 'Het Oldambster piëtisme gewogen door Gerhard
Meyer (1655-1718)', DNR, 9 (1985) 43-61; F. A. van Lieburg, 'Gerardus van Schuylenburg (16811770). Een piëtistisch predikantenleven', DNR, 16 (1992) 112-113.
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doopt te worden. Hij legde dit probleem voor aan de gebroeders H e r m a n en Gerhard Meyer, beide regionale collega's van hem. Gedrieën kwamen zij tot de slotsom dat de noodzakelijke zuivering van de gemeenten het vereiste dat geen kinderen gedoopt zouden worden van ouders die: a. ongedoopt en onkundig waren; b.
wel gedoopt waren, maar geen kennis van God, godsdienst en Doop toonden te bezitten; c. wel enige letterkennis bezaten, maar door hun daden blijk gaven God en
Zijn verbond te verachten; d. felle papisten waren. Uit alles komt naar voren dat
dit drietal de vorming van een godvruchtig gemoed en een heilige levenswijze binnen hun Kerk beoogden.
G. Meyer stelde toen een schriftelijk stuk op waarin de visie van het drietal werd
beredeneerd, maar waarmee in die tijd verder niets werd gedaan. Ruim dertig jaar
later werkte hij de oorspronkelijke schets uit. Het nieuwe produkt liet hij ter beoordeling onder collega's circuleren.
Te zelfder tijd hield hetzelfde probleem de gereformeerde Zwolse predikant J a n
Reinier Kelderman erg bezig. Toen hij via zijn collega D. Frantzius te Raalte Meyers manuscript onder ogen kreeg, was dat voor hem een openbaring. Hij drong
bij Meyer aan op publikatie en zegde deze zijn hulp daarbij toe. Uiteindelijk wilde
Meyer daartoe wel overgaan. Hij vroeg Kelderman zijn boekje door de Utrechtse
theologische faculteit te laten approberen. Tijdens de langdurige procedure overleed de schrijver. Zo verscheen pas in 1720 te Utrecht Meyers manuscript onder
de titel De onderwerpen Van Den Heyligen Doop Nader Bepaald, voorafgegaan door een
dedicatie en een zeer lange voorrede van de intussen te Utrecht in het ambt gekomen Kelderman, die de uitgave bezorgde.
In 1723 besloot de Utrechtse provinciale synode onderzoek te doen naar het onjuist lezen van de liturgische formulieren. Dit resulteerde in 1727 hierin dat de gedeputeerden van de synode zich over het Doopformulier verstonden met de vier
Utrechtse predikanten A.J. Brakonier, A. van de Putt, Kelderman en J. Vos, alsmede de predikant van Tienhoven G. van Schuylenburg. De synode van het jaar
daarop werd geconfronteerd met hun verdediging in gedrukte vorm. In reactie
hierop kwam een ware stroom van pamfletten van voor- en tegenstanders uit het
hele land op gang. Een absoluut verbod van de Staten van Utrecht om over deze
kwestie te (s)preken en te publiceren betekende in 1729 het einde van die theologische strijd.
5.13.

Johan Verschuir

In paragraaf 4.10. zijn reeds de eerste vier samenspraken uit De zegepralende Waarheid van Verschuir aan bod geweest. Dit werk telt in totaal echter negen samenspraken. In de laatste vijf wordt de kritiek die geestdrijvers op de Gereformeerde Kerk
hebben, opgepakt en positief verwerkt. Verschuir tekent hierin het diepe verval van
zijn Kerk. Hartstochtelijk roept hij zijn lezers op om daarin niet een reden te zien
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om die Kerk te verlaten, maar om hun uiterste best te doen om te werken aan haar
herstel. O p programmatische wijze geeft hij de wegen en de middelen hiertoe aan.
Het is niet te boud om dit geschrift als een typisch nader-reformatorisch traktaat
te beschouwen.
5.14.

Boekhandelscontacten

Het oudst bekende boekhandelscontact tussen de gereformeerde piëtistische en de
doperse wereld dateert van 1626. Toen verscheen de eerste druk van Teellincks
Christi Waerschouwinge Om voor te comen Het weeren van onsen Candelaer uyt zyneplaetse bij
de doopsgezinde uitgever Jacob Aertszoon Colom. 10° Het bijzondere van deze editie wordt geaccentueerd door het ontbreken van de auteursnaam op de titelpagina.
Wat zit er achter deze unieke Teellinck-uitgave? In de door hem ondertekende
dedicatie maakt de auteur duidelijk dat hij met dit geschrift wil laten zien dat de
kennis der waarheid het zaad van de godzaligheid is. Zijns inziens mag de levenswijze van veel gereformeerden dan aanleiding geven tot de laster dat de leer die
op de Synode van Dordrecht is vastgesteld, het einde van alle godzaligheid betekent, maar hiermee is de gereformeerde leer wel geweld aangedaan. Tot degenen
die zo'n opvatting over de gereformeerde leer koesterden, behoorden juist ook de
doopsgezinden. Heeft Teellinck met zijn keuze van Colom als uitgever voorgehad
om in het doopsgezinde kamp begrip te kweken voor de gereformeerde positie en
heeft Colom anderzijds dit streven willens en wetens ondersteund? 1 0 1 Als deze suggestie een kern van waarheid bevat, krijgt deze Teellinck-editie een nog nimmer
opgemerkte importantie.
Het succesboek van de vredestadsburger J. Schabaelje Lvst hof. des Gemoets inhoudende uerscheijden. Geestelicke Oef jeningen, waarvan de eerste editie uit 1635 stamt, is
met ingang van 1643 met grote frequentie door gereformeerde uitgevers de wereld
ingezonden. 102
De gereformeerde Rotterdamse piëtistische dichter en schilder Heijmen Dullaert (1636-1684) 103 liet in 1656 zijn eerste vertaling uitkomen bij de in Rotterdam

100 Op 't Hof, Bibliografische lijst van de geschriften van Willem Teellinck, 100.
101 Dit sluit goed aan bij de constatering van D. Visser dat Colom met zijn uitgaven voorhacl
een toleranter klimaat te scheppen: D. Visser, *tie Geest buiten spel. Jacob Aertsz. Colom, een
onorthodox drukker en uitgever te Amsterdam' in: I. B. Horst e.a., ed., De Geest in het geding. Opstellen aangeboden aanJ.A. Oosterbaan ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar (s.L, 1978) 268-282,
i.h.b. 269.
102 Visser, Broeders in de geest, I, 354-356; II, 231-244.
103 Z.v.h. en het volgende P.C. A. van Putte, Heijmen Dullaert. Een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder; commentaar en taalkundige verklaringen bij zijn gedichten, gevolgd door eenfotomechanische heruitgave van zijn dichtwerk (2 dln; Groningen, 1978) i.h.b. 18, 22-23.
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gevestigde doopsgezinde uitgever F. van Hoogstraten. Getuige vele lofdichten hebben zij sindsdien nauwe betrekkingen met elkaar onderhouden. Van Hoogstratens
boekhandel was de vaste ontmoetingsplaats van onderling bevriende dichters, die,
hoewel tot verschillende denominaties behorend, met elkaar gemeen hadden een
diepe geloofsovertuiging, een sterk ethisch besef, een afkeer van dogmatisme en
een zekere tolerantie.
Van 1679-1693 was te Amsterdam Johannes Boekholt (1656-1695) 104 als uitgever
werkzaam. Zowel zijn uitgeversfonds als zijn eigen geschriften wijzen uit dat hij
een vurig aanhanger van het gereformeerde Piëtisme was. Bij hem komt een grote
interesse voor de mystiek naar voren. Deze mystieke neiging voerde hem regelmatig in interconfessionele banen. Een van zijn meest belangwekkende tevens belangrijke connecties in dat opzicht was zijn relatie met de doopsgezinde en mystiek georiënteerde dichter en graveur J. Luyken. Het begin van hun zakelijke samenwerking werd gevormd door het door Luyken gegraveerde en door Boekholt in 1679
uitgegeven portret van een van de hoofdvertegenwoordigers van het gereformeerde
Piëtisme, de door de Staten-Generaal uit zijn gemeente Sluis verbannen predikant
Jacobus Koelman. 1 0 5 Luyken werd de voornaamste illustrator voor Boekholt. Onder andere was hij verantwoordelijk voor de gravures in de door Boekholt uitgegeven Nederlandse vertalingen van werken van de Engelse baptist J. Bunyan. In 1691
verscheen bij dezelfde uitgever Goddelycke liefde-vlammen van P.I.L.B.C. Minstens
een gedeelte van het aanhangsel daarvan is door Luyken geschreven, terwijl het
geschrift zelf teruggaat op Luykensy^z^ en de ziel. In een van zijn voorredes noemt
Boekholt Luyken zijn goede vriend.

6.

Conclusies

Van de honderden gereformeerde piëtisten in de Nederlanden die een of meer publikaties op hun naam hebben staan, zijn er slechts zeven van wie bekend is dat
zij een anti-dopers werk(je) hebben geschreven. Zoals reeds is aangegeven, hoort
een van hen, Taffin, formeel in dat rijtje niet thuis.
Bij een van het overblijvende zestal gaat het slechts om twee - kleine - manuscripten: Corneliszoon. Het is vrijwel zeker dat ze nooit in druk zijn verschenen.

104 Z.v.h. en het volgende Alblas, Johannes Boekholt, i.h.b. 37, 104-106.
105 Z.v.h. A. F. KruM, Jacobus Koelman (Sneek, 1901); W. van 't Spijker, Jacobus Koelman (16321695)' in: Brienen e.a., De Nadere Reformatie, 127-163; F. A. van Lieburg, 'Jacobus Koelman (16311695): jeugd en studietijd' in: Brienen e.a., Figuren en thema's van de Nadere Reformatie, II, 57-62;
C.J. Meeuse, Jacobus Koelman (1631-1695): leven en werken' in: Brienen e.a., Figuren en thema's
van de Nadere Reformatie, II, 63-93.
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Ze zullen uitsluitend in handschrift gecirculeerd hebben, waarbij ze, zoals dat toen
vaak gebruikelijk was, de nodige keren overgeschreven zullen zijn.
M e n vraagt zich af wat de reden is geweest dat de handschriften ongepubliceerd
zijn gebleven. Dat Corneliszoon de bestrijding van de doopsgezinde inzichten niet
zo relevant zou gevonden hebben, kan het niet geweest zijn. Hij beschouwde de
bestredenen immers als de belangrijkste secte. Voor zover ik kan zien zullen twee
zaken daarbij een rol hebben gespeeld. In de eerste plaats bedoelde Corneliszoon
met zijn pennevruchten uitsluitend Delftse gereformeerden te helpen. Zijn pastorale ervaring had hem geleerd dat zij gezien de lokale situatie dat nodig hadden.
Wellicht vreeesde hij dat publikatie ertoe zou kunnen leiden dat mensen die vanuit
hun directe woon- en werkomgeving zulke hulp konden ontberen, onchristelijk
over de doopsgezinden zouden gaan denken en spreken. Onnodige polemiek en
verwijdering tussen christenen wilde hij allerminst. Dit sluit naadloos aan bij de
tweede zaak die voor hem een argument geweest kan zijn om niet over te gaan tot
publikatie van zijn manuscripten. Hij had een hekel aan de harde woorden en de
invectieven die polemiek kenmerkten.
Onder de vijf overblijvende gereformeerde piëtisten zitten er drie, van wie op
goede gronden betwijfeld mag worden of de spits van hun polemiek wel tegen de
specifiek doopsgezinde ideeën was gericht. In het geval van Gentman, die een zeer
werkzaam aandeel heeft gehad in de oorspronkelijk Utrechtse samenwerking tussen orthodoxe doopsgezinden en gereformeerde piëtisten ter bestrijding van het
sociniaanse gedachtengoed binnen het Doperdom, is het zonneklaar dat zijn polemiek anti-sociniaans gericht was. Ditzelfde geldt voor Elgersma's strijdschriften.
Zijn latere contact met Feddriks bewijst ten overvloede dat het hem ging om de
strijd tegen het opkomende Rationalisme. Tenslotte kent Verschuirs werk eveneens
een anti-sociniaanse spits, hoewel daarin de bestrijding van de geestdrijverij de
eerste plaats inneemt.
De enige gereformeerde piëtist die zich toegelegd heeft op de weerlegging van
de typisch doperse inzichten, was Udemans.
A Brakels optreden tegen de doopsgezinden vertoont een complex karakter.
Enerzijds was de verschijning van hem en zijn kerkeraad in de doopsgezinde samenkomst naar alle waarschijnlijkheid een onderdeel van het gereformeerde offensief
tegen de opkomst van het Socinianisme en van allerlei rationalistische tendensen.
Aan de andere kant mist zijn polemiek met Ipes de daarvoor wezenlijke trekken.
M e n krijgt sterk de indruk dat Ipes een behoudende vermaner is geweest. Wellicht
verklaart dit ook het onderhoud dat hij 'door sekere ghelegentheydt' met A Brakel
te diens huize heeft gehad. Het is immers niet onmogelijk dat die ontmoeting in hetzelfde kader gezien moet worden als het contact tussen Elgersma en Feddriks. In elk
geval noemt Ipes A Brakel 'Seer weerde vriendt'. Uit alles blijkt dat het gesprek niet
de gewenste uitkomst heeft gegeven. Heeft Ipes zich provocerend opgesteld? Zijn latere verzoek om een schriftelijke discussie wijst wel in die richting.
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Dat de gereformeerde piëtisten niet polemisch ingesteld waren ten opzichte van
de doopsgezinden, wordt ten overvloede bevestigd door Ridderus. Hoewel hij aanvankelijk fel op Van Weenigems geschrift over de Doop reageerde, is hij niet ingegaan op de aandrang van velen om een afzonderlijke bestrijding van B. van Weenigems inzichten in het licht te geven.
Minstens evenveelzeggend als het geringe aantal echte polemisten is het feit dat
de belangrijkste vertegenwoordigers van het gereformeerde Piëtisme zich allen
zonder uitzondering onthouden hebben van speciale bestrijding der doopsgezinden in druk. Teellinck, Voetius, Koelman, Van Lodensteyn, W. a Brakel en Witsius
hebben zich primair toegelegd op het ontwikkelen en het bevorderen van een calvinistische interne en externe vroomheid. Zij waren hierbij wel zo gereformeerd, dat
zij deze leer verdedigd hebben tegenover Rooms-katholicisme, Remonstrantisme,
Labadisme en Cartesianisme en hiermee de strijd hebben aangebonden. Merkwaardig genoeg ontbreekt het Doperdom als afzonderlijk bestreden front bij hen.
Wat zat hierachter?
M e n kan erop wijzen dat de doopsgezinden getalsmatig niet zo veel voorstelden
als de rooms-katholieken, dat zij wegens hun inzichten aangaande de overheid
geen dreiging vormden voor de positie van de Gereformeerde Kerk in het algemeen noch voor de positie van de contraremonstranten binnen die Kerk in het bijzonder zoals de remonstranten, dat zij niet zoveel aantrekkingskracht op gereformeerde lidmaten hadden als de separatistisch ingestelde labadisten en dat zij bij
lange na niet zulke enorme dynamietladingen onder de fundamenten van de gereformeerde en zelfs algemeen christelijke leer legden als de cartesianen, maar al deze verklaringen gaan ook op voor de 'gewone' gereformeerden. Toch hielden dezen
zich over het algemeen meer met de anti-doperse polemiek bezig dan hun piëtistische broeders. Het kan niet van vooringenomenheid getuigen als de verklaring
wordt gezocht in het wezen van het gereformeerde Piëtisme, namelijk de vroomheid. De Nederlandse calvinistische piëtisten ontwaarden bij de doopsgezinden
zoveel elementen van bijbelse en authentieke vroomheid, dat zij zichzelf in hen
herkenden en er daarom weinig of geen behoefte aan hadden om polemiek met hen
te bedrijven. Deze geestelijke herkenning vormt het grondpatroon van de calvinistisch piëtistische houding jegens de doopsgezinden.
Uiteraard bestonden er aan deze sympathie in distantie grenzen. Was er plaatselijk of regionaal sprake van een offensief en aanstootgevend optreden van een
doopsgezinde leraar en/of een onmiskenbare groei van het Doperdom, dan kroop
het gereformeerde bloed bij de piëtisten toch weer waar het niet gaan kon. In dit
licht wordt niet alleen de anti-doperse polemiek van Corneliszoon, A Brakel en
Udemans begrijpelijk, maar ook het onderlinge verschil daartussen. Udemans' lokale doopsgezinde tegenhanger De Knuyt was een ijverig voorvechter van de doperse principes, die de openbaarheid allerminst schuwde. Behalve in de reeds genoemde godsdienstdisputen van 1606 en 1609 had hij een actief aandeel in dat van
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1617 te Sommelsdijk. De door hem in 1615 betoonde burgerlijke ongehoorzaamheid te Aardenburg, waar hij tegen een uitdrukkelijk verbod van de magistraat in
een doopsgezinde samenkomst leidde, getuigt bepaald niet van een inschikkelijke
of defensieve instelling. Voor U d e m a n s was er dan ook heel wat meer reden dan
voor Corneliszoon om de publiciteit te zoeken. Dit zelfde geldt voor A Brakel. Ipes
vroeg zelf om polemiek. Bovendien kon A Brakel zich in een publikatie openlijk
verweren tegen laster die over hem rondgestrooid werd.
Toen vanaf het midden van de zeventiende eeuw rationalistische denkbeelden
binnen het Doperdom gestaag veld wonnen, werd een andere en veel principiëlere
grens aan de calvinistische piëtistische sympathie voor het Doperdom overschreden. De piëtisten zagen in - wellicht kan beter gezegd worden: voelden aan - dat
die ontwikkeling niet slechts levenbedreigend voor de gereformeerde Orthodoxie,
maar ook voor de calvinistische orthopraxie was. Vandaar de relatieve opbloei van
de polemiek, in welk kader de desbetreffende werken van Gentman en Elgersma
passen. 106
Aan de laatste gereformeerde piëtistische bestrijding van het Doperdom, die van
Verschuir, zijn twee dingen af te lezen. In de eerste plaats heeft het Rationalisme
in de jaren twintig van de achttiende eeuw zijn betekenis als front niet verloren.
In de tweede plaats wordt de supraconfessionele mystiek van Bourignon als een
nog gevaarlijker want verleidelijker zaak bestreden. Hoewel dit laatste ook wel elders van toepassing zal zijn geweest, ging dit in het bijzonder op voor de provincie
Groningen, waar in die tijd allerlei vormen van Mystiek hun duizenden versloegen.
Dat de vrome instelling en de hieruit voortvloeiende herkenning en erkenning
de verklaringssleutel vormen voor het geringe aandeel dat de gereformeerde piëtisten hadden in de doperse bestrijding, wordt bevestigd door de in paragraaf 5 bijeengebrachte gegevens. Aan Taffin, Teellinck, Trigland, De Swaef, Gentman, de
voor- en nageschiedenis van Meyers De onderwerpen Van Den Heyligen Doop Nader Bepaald en Verschuir blijkt dat de calvinistische vroomheidsstrevers zich zowel in de
zeventiende als de achttiende eeuw de doperse kritiek op de wereldse leefwijzen
en op het niet of althans onvoldoende uitoefenen van de tucht ter harte hebben genomen. Dit is een opvallend verschil met de overige gereformeerden. Dezen wilden
de redelijkheid van het doperse verwijt niet erkennen. Ik geeft twee voorbeelden.
De Middelburgse predikant en collega vanTeellinck H. Faukelius schrijft tegen het
einde van de dedicatie in zijn Babel (1621):

106 In dit zelfde kader passen ook het optreden en het polemisch traktaat van de Middelburgse
predikant Jacobus Leydekker uit de jaren 1700-1701 tegen zijn doopsgezinde lokale collega
Adriaan van Eeghem. Dat die in deze bijdrage niet aan de orde komen, wordt veroorzaakt door
het feit dat ik er niet zeker van ben dat Leydekker een echte piëtist was.
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Wy moghen ons roemen inden Heere (tegen den ydelen roem van dese lieden) datmen
onder den ghenen/ die belijdenisse doen van de ware Ghereformeerde leere/ oock veel
duysenden vindt die haer gheloove met een stichtelick leven verderen/ also dat liefde/
trouwe/ oprechticheyt/ Godtvruchticheyt/ niet en zyn van ons tot dese lieden overgeloopen ende onse gemeente verlaten. Zijnder nu eenighe die ergernisse gheven/ men
moet ons niet toeschryven al wat opentlick inde steden gheschiet/ om dat wy de openbare Predick-stoelen in hebben: want sy en zijn niet alle vanden onsen/ die inden steden woonen. Ende al ist dat oock sommige die inde ghemeynten zijn/ erghernissen
gheven (ghelyck oock onder haer zijn) wy en verdedighen sulcke niet/ maer straffense
na behooren.
Deze passage kent een heel andere strekking dan de Teellinck-citaten die in paragraaf 5.2. aangehaald zijn.
O p last van de synode van Noord-Holland stelden de predikanten A. van Dooreslaer en P. Austro-Sylvius een bestrijding van de doperse dwalingen op, die in
1637 verscheen onder de titel Grondige ende Klare Vertooninghe van het onderscheydt in
de voornaemste Hooft-stucken der Christelijcker Religie/ Tusschen De Gereformeerde ende de
Weder-dooperen. In hun voorrede geven zij min of meer in de trant van Faukelius
te verstaan:
Is't dan noch soo, datter onder de Belijders van de Waerheyt gevonden werden, die de
genade onses Godts veranderen in ontuchtigheyt; in voeghen, datter zyn selfs onder
de Gereformeerde, die ('t welck wy beclaghen) niet waerdighlijck hare Christelijcke
Belijdenisse wandelen: soo moet men nochtans sich daer aen niet ergheren. Om dat
sulcx ontstaet, niet uyt de nature van de Waerheyt, ofte Leere, die sy belijden, maer
uyt de verdurventheyt van de Belijders selve: ende soodanigh een oncruydt spruyt,
niet, uyt het goede zaedt van Godes H. Woordt, maer uyt den Sathan, den vyandt,
die dat selve weet te zaeyen in den Acker des Heeren; die doch daer van niet en sal bevrijdt zijn voor den jonghsten dagh, op welcken de Engelen Godts alle ergernissen eens
voor al vergaderen, ende uyt sijn Koninghrijcke wegh doen sullen.
De gereformeerde piëtisten ontkenden de dogmatische waarheid van het laatste
niet, maar zij trokken een tegengestelde conclusie. Juist omdat zij een heel eind
met de doperse kritiek mee konden gaan, zagen zij in de gecritiseerde wantoestanden oorzaken om een nadere reformatie van de Gereformeerde Kerk ter hand te
nemen. Hier kunnen Taffin, Teellinck, Meyer, Kelderman en Verschuir worden
genoemd. In het desbetreffende werk van de laatste blijkt zijn reformatieprogram
het antwoord te zijn op de doperse en mystieke kritiek op de Gereformeerde Kerk.
Kennelijker kan het intrinsieke verband tussen beide niet openbaar worden.
Deze positieve verwerking van het doperse ongenoegen doet de vraag rijzen of
er geen nauwe contacten hebben bestaan tussen representanten van beide hier bedoelde stromingen. De vorige paragraaf geeft aan dat dit inderdaad in elk geval
vanaf het midden van de zeventiende eeuw het geval is geweest. De voorbeelden
van Grindal en Sibersma en de gereleveerde contacten in het kader van de boekhandelswereld zijn illustratief voor wat de devotionele banden betreft. De coöpera-
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tie die om die zelfde tijd in Utrecht begon en tot in de volgende eeuw in Friesland
te Grouw bij Elgersma werd voorgezet, lijkt op het eerste gezicht meer te maken
te hebben met het altijd in de geschiedenis aanwezige facet van conservatief verzet
tegen nieuwe ontwikkelingen in de theologie. Bij nader toezien blijken echter alle
betrokken gereformeerden piëtisten te zijn, zodat het niet gewaagd is om te veronderstellen dat de devotionele (h)erkenning over en weer de voedingsbodem daarvan vormde.
Elgersma komt er openlijk voor uit dat hij zijn strijdschrift de wereld inzendt,
nadat bepaalde doopsgezinden bij hem lange tijd over zijn tegenstander Foekes
hebben geklaagd. 107 Zijn polemiek was derhalve onder andere het gevolg van positieve directe betrekkingen. Sibersma, een andere Friese predikant, blijkt deze in
die tijd ook veelvuldig gehad te hebben. Zoals gereleveerd is, heeft naar alle waarschijnlijkheid zelfs het contact tussen A Brakel en zijn tegenstander Ipes positieve
kanten gekend. Hieruit mag geconcludeerd worden dat de vriendschappelijke
banden tussen doopsgezinden van de oude stempel en gereformeerde piëtisten in
Friesland nauwer zijn geweest dan elders en het ook langer hebben uitgehouden.
Er is dan sprake van een paradox: de grote mate van polemiek werd veroorzaakt
door de innigheid van de betrekkingen.
Deze laatste stelling kan worden geïllustreerd aan de hand van Ridderus. Waarom reageerde hij zo heftig? O m d a t hij Van Weenigem had leren kennen als metgezel zowel in de bestrijding van de sociniaanse inzichten als in het streven naar
vroomheid.
Evenals het Doperdom viel het Nederlandse Calvinisme vanaf het midden van
de zeventiende eeuw in twee blokken uiteen. Hier speelde niet zozeer de tegenstelling tussen conservatisme en rationalisme zoals bij het Doperdom, maar veelmeer
die tussen Voetianisme en Coccejanisme 108 . Deze scheiding heeft ook het gereformeerde Piëtisme niet onberoerd gelaten. In de lijn van hun voorman G. Voetius 109
waren de meeste voetianen min of meer op de vroomheid gericht. Daarentegen
kenden de aanhangers van J. Coccejus een aparte stroming: die der bevindelijke
coccejanen. Het grote praktische verschil tussen de voetiaanse en de coccejaanse
piëtisten was dat de laatsten veel minder wettisch en stringent waren dan de eersten. Zo gezien kwam de vroomheid van de coccejaanse pitisten veel dichter in de
buurt van die van bevindelijke doopsgezinden dan die der piëtistische voetianen.
Een sprekend voorbeeld hiervan is Sibersma. Hij onderhield nauwere relaties met
doopsgezinden dan welke andere gereformeerde piëtist ook.

107 Hylkema, Reformateurs, I, 186 noot 229.
108 Zie hiervoor Op 't Hof, 'De verschillen tussen voetianen en coccejanen'.
109 Z.v. diens piëtistische ligging W. van 't Spijker, 'Voetius practicus' in: Van Oort e.a., ed.,
De onbekende Voetius, 242-256.
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Zoals de vroomheid van de voetiaanse predikanten vele doopsgezinden in de stad
Utrecht in de jaren vijftig en zestig ertoe bewoog om de overgang naar de Gereformeerde Kerk te m a k e n , n o zo heeft in de eerste helft van de achttiende eeuw het in
de Groninger Gereformeerde Kerk vigerend Piëtisme vele mennisten dezelfde gang
doen maken, terwijl in de tijd daarvóór in deze provincie de doopsgezinde vroomheid nog grote aantrekkingskracht op ernstige gereformeerden had uitgeoefend.
Hoe is het nu met de eerste helft van de zeventiende eeuw gesteld? Directe persoonlijke contacten zijn uit deze periode - nog? - niet bekend. In ieder geval gelden voor deze tijd de geestelijke herkenning van de doopsgezinde vroomheid door
de gereformeerde piëtisten en h u n aan de doperse kritiek ontleende motivering
voor hun eigen binnenkerkelijk streven naar praktijk der godzaligheid en nadere
reformatie. Hier staat aan de doopsgezinde kant in ieder geval Walles tegenover.
Volgens Kühler zou hij onder invloed van de gereformeerde Perkins zijn geraakt. 1 1 1 Uitgerekend nu durft schrijver dezes niet zover als Kühler te gaan. Het
is onmiskenbaar dat Perkins en nog meer Westermannus van grote betekenis zijn
in Walles' oeuvre. Kühler ziet echter het apologetische verband, waarin die twee
gereformeerden voorkomen, over het hoofd. Bovendien ontbreekt iedere aantijging van die gereformeerde invloed van de kant van Walles' opponenten. Toch zijn
er argumenten om aan te nemen dat er meer aan de hand was dan opportunisme
en tactiek. Een van de voornaamste hiervan is dat de twee desbetreffenden niet zomaar gereformeerden, maar gequalificeerd gereformeerden, namelijk uitgesproken piëtisten waren. Walles' uitspraak dat hij hetzelfde beoogde als Westermannus
moet dan ook serieus worden genomen. Mijns inziens bewandelt de huidige onderzoeker de veiligste weg als hij stelt dat doopsgezinden als Walles omgekeerd in gereformeerde piëtisten geestverwanten herkenden en waardeerden.
De voorgaande conclusies lopen prachtig parallel met de resultaten van het recente onderzoek naar het gereformeerde Piëtisme. Er is steeds meer oog voor gekomen dat dit geen theologische m a a r een devotionele stroming is geweest 112 . Weliswaar was zij als zodanig confessioneel bepaald, m a a r het leven bezat voor haar toch
een zekere meerwaarde boven de leer. Dit wordt vooral manifest in haar openlijke
waardering van de vroomheid van aanhangers van andere confessies. Zcrdoet zich
het merkwaardige feit voor dat de calvinistische piëtisten hoge achting hadden
voor bepaalde devoten uit de rooms-katholieke traditie, met name voor Thomas
a Kempis. Zij gingen hierin zelfs zover dat een m a n als Voetius de aanwezigheid
van godzaligheid bij contemporaine rooms-katholieken en remonstranten erkende
en apprecieerde.

110
111
112

Vergelijk J.C. Trimp, Jodocus van Lodensteyn: predikant en dichter (Kampen, 1987) 60.
Kühler, Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland, II, 135.
Op 't Hof, 'Studie der Nadere Reformatie', 49.
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De wijze waarop dit door de gereformeerde piëtisten - achteraf - werd gelegitimeerd, laat zien dat zij geen afbreuk wensten te doen aan hun eigen dogmatische
positie en verworteling. Zij waren van oordeel, dat de door hen gewaardeerde vromen uit andere confessionele kampen onbewust in de kern gereformeerd waren!
M a g een zekere openheid voor de vroomheid van andersdenkenden hun niet ontzegd worden, indifferentisme was hun ten enenmale vreemd. 1 1 3
Tegen de achtergrond van deze spanningsvolle relatie tussen leer en leven moet
de zeer bescheiden bestrijding van de doopsgezinden tijdens de eerste helft van de
zeventiende eeuw en de aanwakkerende polemiek tijdens de tweede helft daarvan
door de calvinistische vroomheidsstrevers gezien worden.

7.

These

De (h)erkenning door gereformeerde piëtisten en doopsgezinden van eikaars spiritualiteit tijdens de Republiek veronderstelt een identieke instelling, die meer is dan
het produkt van tijdelijke omstandigheden of historische ontwikkelingen. Er is
sprake van overeenkomst in geaardheid. Het zijn twee gestalten van reformatorische vroomheid die nog het best met de term 'Piëtisme' aangeduid kan worden.
Het heeft alle zin deze these historisch te specificeren. Het Doperdom is veel
ouder dan het gereformeerde Piëtisme, dat eerst in 1588 traceerbaar wordt. 114 Hoe
zit het met de relatie tussen dopersen en de Gereformeerde Kerk in wording? De
gegevens die hierover bekend zijn, doen het beeld van vrij open grenzen ontstaan.
De verhoudingen waren behoorlijk ongedifferentieerd en diffuus. Hiervoor zijn
uiteraard diverse redenen aan te wijzen, maar de devotionele is daarvan geenszins
de minste. De gemeenten onder het kruis in eigen land en de vluchtelingengemeenten in het buitenland leefden - uiteraard - bij de gratie van een sterk doorleefd geloof van de leden. Een vrome leefwijze was min of meer een vanzelfsprekendheid. De tucht werd streng toegepast. Zo'n klimaat had devotioneel gezien een
behoorlijke aantrekkingskracht op dopersen. 1 1 5

113 Z.v. deze en de vorige alinea W. J. op 't Hof, 'Gisbertus Voetius' evaluatie van de Reformatie. Een voorlopig onderzoek', Theologia Reformata, 32 (1989) 239-242; W J . op 't Hof, 'Roomskatholieke doorwerking binnen de Nadere Reformatie. Een eerste algemene verkenning', DNR,
15 (1991) 73-120. Vissers opmerking dat de kring van Vredestad zich in haar teruggrijpen naar
de middeleeuwse Mystiek fundamenteel onderscheidde van de theologische oriëntatie van de
hervormingsstroming der Nadere Reformatie berust derhalve op een grondig misverstand: Visser, Broeders in de geest, I, 452. Dat beide stromingen dat doen, is een argument te meer voor de
•these die in de volgende paragraaf uiteengezet wordt.
114 Op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften, 613-616.
115 Vergelijk S. Cramer en F. Pijper, ed., Bibliotheca reformatorica neerlandica (10 dln; 's-Graven-
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Toen de Gereformeerde Kerk evenwel de plaats van de Rooms-katholieke Kerk
als publieke Kerk ging innemen en de toenemende confessionalisering zich liet gelden, veranderde wellicht langzaam, maar toch wel zeker het gehalte van de gereformeerde gemeenten. Dit proces maakte de scheidslijnen steeds evidenter, zodat Doperdom en de Gereformeerde Kerk twee blokken werden, die in plaats van in elkaar over te lopen, nu alleen nog maar tegen elkaar stootten. Die zelfde ontwikkeling maakte echter ook binnen de Gereformeerde Kerk de weg vrij voor het ontstaan van het Piëtisme. Historische en geografische omstandigheden zorgden er
wel eens voor dat het ook tussen dit Piëtisme en het Doperdom tot botsingen kwam
waar de stukken vanaf vlogen, m a a r gewoonlijk verhielden deze twee grootheden
zich meer als kussens tot elkaar. Dit geldt althans voor het Doperdom dat zich niet
in liet palmen door tendensen in de richting van Rationalisme of indifferente Mystiek.
Met ingang van de tweede helft der zeventiende eeuw nam het aandeel dat vertegenwoordigers van deze behoudende richting in het geheel van het Doperdom hadden, zienderogen af. In de achttiende eeuw verwerden zij van minderheid tot randverschijnsel. Een zelfde proces maakte het Piëtisme binnen de Gereformeerde
Kerk gelijktijdig door. Het voorspelbare gevolg hiervan was enerzijds dat de behoefte om te polemiseren helemaal wegviel en anderzijds dat men in toenemende
mate een geestelijke eenheid ervoer. 116 Deze ontwikkeling vormt op haar beurt
weer een verklaring voor het feit dat vele doopsgezinden overgingen naar de publieke Kerk. 117

8.

Desiderata

Naar ik hoop heeft het voorgaande de wenselijkheid van verder onderzoek naar
de verhouding tussen Doperdom en gereformeerd Piëtisme aangetoond. Ik wil er
dan ook een stevig pleidooi voor voeren dat onderzoekers van beide stromingen
die relatie in hun werk - gaan - betrekken. Met het oog hierop wil ik enige zaken

hage, 1903-1914) II, 258 noot 1; E. Hofman, Liedekens vol gheestich confoort. Een bijdrage tot de kennis
van de zestiende-eeuw se Schriftuurlijke lyriek (Hilversum, 1993)39-42, 162-247; O. Boersma, Vluchtig
voorbeeld: de nederlandse, franse en Italiaanse vluchtelingenkerken inLonden, 1568-1585(s.1., 1994) 52,134136, 258.
116 Vergelijk Wumkes, De Gereformeerde kerk in de ommelanden, 41-42.
117 Het is tekenend voor de blinde vlek op het netvlies van de doopsgezinde onderzoekers dat
zij de piëtistische factor over het hoofd gezien hebben; zie bij voorbeeld Van der Zijpp, Geschiedenis
der Doopsgezinden in Nederland, 180; S. Groenveld, 'Doopsgezinden in tal en last. Nieuwe historische methoden en de getalsvermindering der Doopsgezinden, ca. 1700-ca. 1850', Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks, 1 (1975) 99-104.
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aangeven, waarop de toekomstige bestudering zich zal kunnen richten, of waaraan
zij in elk geval niet voorbij mag gaan.
In de eerste plaats dient de samenwerking tussen doopsgezinden van de oude
stempel en gereformeerde predikanten zoals deze aan het einde van de jaren vijftig
van de zeventiende eeuw te Utrecht gestalte kreeg en vervolgens elders in de Republiek voortgezet werd, tot op de bodem uitgezocht te worden, met name naar de
kant van de vraag in hoeverre gereformeerde piëtisten bij dat proces betrokken waren.
In de tweede plaats is een diepgaande vergelijking op haar plaats tussen de verhouding doopsgezinden - piëtistische voetianen en de relatie doopsgezinden - bevindelijke coccejanen.
In de derde plaats is er behoefte aan een omzichtig uitgevoerd onderzoek naar
het mogelijk piëtistische motief van de vele doopsgezinden die in de tweede helft
van de zeventiende eeuw en vooral in de achttiende eeuw overgingen naar de Gereformeerde Kerk.

