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DE INVLOED VAN HET PURITANISME OP HET
ONTSTAAN VAN HET GEREFORMEERD PIËTISME
IN NEDERLAND
Inleiding
Johannes Wallman heeft in zijn artikel over Die AnfangedesPietismus
in de bundel Pietismus und Neuzeit, Band 4 opgemerkt: "Der
niederlandischen Kirchengeschichtswissenschaft wird vermutlich eine
Schlüsselrolle zufallen für die Beantwortung der Frage, wie wir es
künftig mit dem weiteren Pietismusbegriff und mit der Rede von einem
englischen Pietismus halten werden". 1 )
Wallmann laat deze opmerking horen in het raam van een reeds lang
aan de orde zijnde discussie over de vraag, wanneer en in welke zin
precies kan worden gesproken van Piëtisme. Hoe belangrijk en
interessant deze discussie ook is, in dit artikel kan ik daarop niet ingaan.
Ik wil me namelijk uitsluitend richten op de vraag, of er invloed van het
engelse Puritanisme is uitgegaan op het ontstaan van de z.g. Nadere
Reformatie in Nederland en zo deze invloed inderdaad kan worden
aangetoond, in welke vorm en in welke mate heeft deze invloed dan
bestaan.
Vooraf nog een opmerking ter verduidelijking. Zojuist gebruikte ik de
aanduiding Nadere Reformatie. In de titel van mijn artikel komt echter de
aanduiding Piëtisme voor. Het zou een behandeling op zichzelf vragen
om de nuanceverschillen tussen deze twee aanduidingen nader te
omschrijven. Meestal wordt tussen beide aanduidingen een chronologische onderscheiding gemaakt. De gereformeerde opwekkingsbeweging van de eerste helft van de 17e eeuw wordt dan vooral aangeduid
met het woord Nadere Reformatie, terwijl de voortzetting ervan in het
laatst van de 17e eeuw en de 18e eeuw met de term Piëtisme wordt
aangegeven. Waarom deze onderscheiding wordt aangebracht en
waarom dit op deze wijze gebeurt, ook die problematiek laat ik hier
rusten. Zelf gebruik ik beide aanduidingen, omdat ik met het woord
Piëtisme w i l aangeven, dat wij bezig zijn met een aspect te behandelen
uit de geschiedenis van het Piëtisme, uiteraard dan verstaan in de ruime
zin van het woord. Anderzijds gebruik ik de term Nadere Reformatie om
aan te geven, dat wij binnen dit Piëtisme ons vooral richten op die kant
daarvan, die in Nederland vooral is aangeduid met de term Nadere
Reformatie.2)
De wortels van de Nadere Reformatie
Wanneer wij nu de omtrekken van deze Nadere Reformatie willen
vaststellen en vooral het begin ervan nader willen fixeren, is het
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opnieuw mogelijk om verschillende kanten uit te kijken. We kunnen de
naam van J. Taffin noemen, die door W. Goeters al als één van de eerste
vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie is genoemd, en later, tot
op vandaag toe, vooral ook door S. van der Linde alszodanig wordt
gezien.3) Dat sluit in, dat de wortels van de Nadere Reformatie in ieder
geval ook gezocht dienen te worden in het franse taalgebied. Naast J .
Taffin zou ook gewezen kunnen worden op L Daneau, P. du Moulin,
Drelincourt, e.a. Als ik in dit verband even nadrukkelijk op L. Daneau mag
wijzen. Daneau heeft in een boekje geschreven over de kleding, waarin
hij luxe in de kleding afwijst en soberheid in dit opzicht aanprijst. 4 ) In
1617 is dit geschrift vertaald door Johannes de Swaef onder de titel
Tractaet van den eerlicker staet der Christenen in hare cleedinghe 5 )
en door W. Teellinck wordt de lezing ervan aanbevolen in zijn boek Den
Spieghel der Zedicheyt uit 1620, dat over precies hetzelfde thema
handelt.6)
Wanneer wij dus naar invloeden en relaties zien, moeten wij in ieder
geval de franstalige invloed in onze aandacht betrekken. De conclusie,
die hieruit voorlopig kan worden getrokken, is, dat wanneer de invloed
vanuit Engeland inderdaad kan worden aangetoond, deze invloed in
ieder geval niet als exclusief kan worden beschouwd.
G. Udemans
Deze these kan nog iets verder worden uitgebouwd, wanneer wij letten
op een andere naam, namelijk die van G. Udemans, die naast J . Taffin
genoemd wordt als één van de eerste vertegenwoordigers van de
Nadere Reformatie.7) In zijn inleiding op de verklaring van het Hooglied
van Salomo geeft hij aan, uit welke bronnen hij geput heeft. Het blijkt
dan dat de engelse theologen daarbij een voorname rol gepeeld
hebben.8) Hij noemt namen als Thomas Brigtman, George Gyffard,
William Gouge, e.a. Maar ze vormen toch niet zijn enige bron. Hij noemt
daarnaast b.v. Th. Beza en Fr. Junius. Daaruit blijkt dus, dat hij eveneens
geput heeft uit eigen vaderlandse bronnen en ook bij iemand als Th. Beza
is te rade gegaan. De laatste naam geeft meteen nog een ander
gezichtspunt aan. We weten, dat ook de engelse puriteinen, te beginnen
met W. Perkins, de invloed van Beza in sterke mate hebben ondergaan. 9 )
Er is dus sprake van een gemeenschappelijke bron, waaruit zowel de
Puriteinen als de mannen van de Nadere Reformatie hebben geput. En
het zal in het vervolg nog blijken, dat dit niet maar beperkt isgebleven tot
Th. Beza, maar ook anderen zoals met name H. Bullinger als
gemeenschappelijke bron gegolden heeft.
Genoemde inleiding van G. Udemans op het Hooglied laat nog een
volgend gezichtspunt zien. Naast engelse, franse en nederlandse
bronnen noemt hij ook Bernardus, die in de verklaring van het Hooglied
een klassieke plaats inneemt. Ook deze is door Udemans gebruikt, en
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waarlijk niet door Udemans alleen. Ook in de latere Hoogliedverklaringen binnen de Nadere Reformatie komt zijn naam herhaaldelijk
voor.10) En als wij in het bijzonder naar de engelse Hoogliedverklaringen
zien en trouwens naar de mystieke literatuur van de Puriteinen in het
algemeen, blijkt Bernardus zelfs een bijzondere grote plaats te hebben
ingenomen. 11 ) De invloed vanuit de middeleeuwse traditie, met name op
het punt van de mystieke vroomheid, mogen wij dus ook niet buiten het
gezichtsveld houden. Ze heeft zowel direct op de Nadere Reformatie
ingewerkt alsook via de omweg van de puriteinse bruidsmystiek. 12 )
W. Teellinck
Toch als wij nu vooral op de relatie tussen de Nadere Reformatie en de
engelse puriteinen ons willen richten, moeten wij nog een derde naam
noemen, die aan het begin staat van de Nadere Reformatie. We
bedoelen Willem Teellinck. Vooral hij is gezien als de Vader van het
Gereformeerde Piëtisme in Nederland. Zo is hij reeds tijdens zijn leven
door G. Voetius erkend. 13 )
Ook wanneer wij zelfs bij W. Teellinck moeten vaststellen, dat het niet
uitsluitend engelse invloed is geweest, die hem tot zijn program van de
Nadere Reformatie heeft gebracht (vgl. zijn bovengenoemde aanbeveling van het boekje van J . Daneau), is het toch wel zonder meer duidelijk,
dat de puriteinse inbreng sterk overheersend bij hem is geweest. Uit zijn
levensgeschiedenis is dit al op te maken. 14 ) Zijn bekering in Engeland
binnen puriteinse kring, met name binnen het puriteinse gezinsverband,
heeft hem middellijkerwijs geleid tot het predikantschap en meteen ook
tot de taakstelling ervan, de vernieuwing van de christelijke,
gereformeerde gemeente door prediking en pastoraat en vooral door de
vernieuwing van het gezinsleven.
Vertaling van puriteinse geschriften
Deze inbreng van de puriteinen komt ook naar voren in zijn geschriften.
Zo is het eerste geschrift, dat W. Teellinck uitgaf een vertaling van een
werkje van W. Perkins: Een dialogue oft 't Samensprekinghe van den
Staet van een Christenmensche. Verschenen in 1607. 15 W. Perkins
wordt algemeen gezien als de vader van het engelse Puritanisnhe. Zijn
invloed is echter veel verder gegaan dan alleen Engeland. Zijn werken
zijn vertaald in vele talen. Maar voorzover mij bekend zijn zijn werken
nergens zoveel vertaald als in Nederland. De eerste vertaling is in
Nederland al te vinden in 1598. Deze vertaling is het begin van een
reeks, die eindigt in 1663, wanneer de vertaling van Alle de Werken door
J. van Someren is voltooid. Het blijkt, dat in die tussentijd niet minder
dan 190 geschriften in totaal van W. Perkins (waaronder meerdere
geschriften meer dan éénmaal) zijn vertaald. 16 ) Dit wijst toch wel op een
enorme ingang van deze belangrijke puritein in Nederland.

VII-4
Letten wij nog even op het door W. Teellinck in 1607 vertaalde geschrift
van W. Perkins, dan blijkt dat dit geschrift zelf weer een selectie is uit de
geschriften van William Tyndale en J. Bradfort. Vooral de laatste is
leermeester van W. Perkins geweest en wordt door F.E. Stoeffler
aangeduid als een voorloper van het engelse puritanisme. 17 ) Via Perkins
en W. Teellinck zijn deze eerste puriteinse geschriften dus ook in
Nederland doorgedrongen, waaruit wij mogen opmaken, dat de wortels
van het engelse puritianisme tevens ook hun vertakkingen gekregen
hebben in Nederland.
Wat Willem Teellinck betreft, het is duidelijk dat zijn invloed vanuit
Engeland van blijvende aard is geweest. Dit komt o.a. naar voren in zijn
vierde geschrift, dat opnieuw een vertaling is van een engelse puritein.
Het geschrift heeft als titel Korte Verhandelinge van de Voornaemste
Christelijck Oeffeningen, uitgegeven in 1609. 18 ) Het is een vertaling van
een geschrift van de engelse puritein William Whately, predikant van
Banbury, waar W. Teellinck in een puriteins gezin heeft gelogeerd en tot
bekering is gekomen. In zijn voorrede van dit boekje vertelt W. Teellinck
hierover en geeft dan meteen aan, waarom hij Engeland als voorbeeld
beschouwt voor Nederland. De grote plaats die de prediking en het
pastoraat bij de engelse puriteinen inneemt ziet hij als de belangrijkste
middelen om tot vernieuwing van de gemeente te komen, waarbij
speciale aandacht dient te worden besteed aan het gezinsleven. Het zijn
dan ook deze aspecten, die W. Teellinck in zijn geschriften voortdurend
behandelt.
Maken wij nu een voorlopig overzicht, dan blijken de volgende aspecten
aan te wijzen te zijn, die de engelse invloed op de Nadere Reformatie
bewijzen, a. De eerste nederlandse vertegenwoordigers van de Nadere
Reformatie (G. Udemans), hebben in hun eigen geschriften zich in
belangrijke mate laten voorlichten door de engelse puriteinen, b. Er is
sprake van een directe beïnvloeding vanuit Engeland door persoonlijke
kennismaking met het Puriteinse geestelijke leven, dat blijvende indruk
heeft gemaakt (W. Teellinck). c. Puriteinse geschriften worden in het
nederlands vertaald en blijkbaar door velen gelezen. Wij noemden de
vele vertalingen van W. Perkins geschriften en de vertaalarbeid van W.
Teellinck.
Contacten tussen Nederland en Engeland
We willen nu de genoemde aspecten nog wat verder uitbouwen, en ook
uitdiepen. In de eerste plaats haak ik dan in op het gegeven, dat W.
Teellinck in Engeland zelf heeft vertoefd en dat langs deze weg de
puriteinse invloed in Nederland zich kon laten gelden. Het feit van W.
Teellincks verblijf in Engeland staat echter niet op zichzelf. Wij mogen
aannemen, dat dit een veel voorkomend gebeuren was. Er bestond nu
eenmaal een zeer nauwe relatie tussen Engeland en Nederland over en
weer. Dat gold het maatschappelijke en politieke leven, maar niet
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minder het culturele en geestelijke leven. We hoeven alleen maar te
wijzen op de wijsgerige beïnvloeding vanuit Engeland, die in later tijd
zeer veel heeft bijgedragen tot het binnendringen van de geest van de
Verlichting in Nederland. 19 )
Engeland als voorbeeld
Als wij ons beperken tot de Nadere Reformatie, dan heeft de pelgrimage
van W. Teellinck wellicht model gestaan voor vele na hem komende
theologiestudenten, die op aanraden van hun hoogleraren in Nederland naar Engeland trokken om daar onderwijs te ontvangen met
name in de puriteinse vroomheid, geconcretiseerd in de z.g.
Oefeningsleer. 20 ) Het was nu eenmaal zo, dat Engeland in dit opzicht als
het grote voorbeeld gold.21) Zo horen wij J . Koelman in zijn voorrede op
de vertaling van Al de Werken van Thomas Goodwin zeggen, dat in
Nederland de boeken over de practijk der godzaligheid schaars zijn, en
dat wij daarom op Engeland zijn aangewezen, omdat de theologen daar
zeer goed geoefend zijn in dit opzicht.22) J. Koelman vertelt meteen ook
de oorzaak erbij, waarom men in Nederland daar niet aan toegekomen
was. Men had in Nederland immers zoveel te stellen met de dwaalleer,
dat men alle tijd en aandacht daraan besteden moest. Maar dat had wel
tot gevolg, dat er een grote kilheid was in het geestelijke leven der
gemeente en ook een grote onkunde over de practijk van de vroomheid.
Vandaar de noodzaak om de engelse practische werken te vertalen in
het nederlands. In dezelfde geest uit zich Matthias Nethenus, die de
engelse practizijns stelt "tot een Exempel alle Gereformeerde
Kerken". 23 ) Ook Simon Oomius, die zelf een grote plaats in de
Nederlandse Nadere Reformatie heeft ingenomen, wijst op de
vooraanstaande rol van het engelse puritanisme. 24 ) Hij zegt: "de
theologie uyt den hemel op d'aerde, ofte liever uyt d'aerde... in den
hemel overgebracht te h e b b e n . . . dezen roem boven alle andere, den
Engelschen wort aangematigt ende toe geeygent; Want of wy niet
ongewilligh erkennen dat wy sonder dat licht, 't welcke ons die
beroemde Mannen hebben aengesteecken, met hare menighte van
boecken, die sy over de Pracktijke der Godtsaligheyt geschreven hebben,
niet geheel souden in duysternisse geseten hebben, alsoo wij öock in
dese Nederlanden hebben deftige Practisijns gehadt, doch wel eerst en
meest opgeweckt door die van Engelandt.. . " e n Oomius, noemt dan als
nederlandse voorbeelden o.a. Taffin en W. Teellinck. 25 ) Nog eens J .
Koelman: Het schijnt mij te zijn een onweersprekelijke waarheid, en die
een ieder, die kennis van zaken heeft, en onpartijdig wil oordelen,
terstond zal toestemmen, dat onze nederlandse kerk veel zegen en profijt
getrokken heeft en nog kan trekken uit de practische geschriften van de
engelse theologen. En dat wij dus daarom God de Here bijzonder
daarvoor te danken hebben, dat Hij voor onze kerk, ook door middel van
de uitheemse lichten zo trouw en genadig heeft gezorgd. 26 )Tegelijk komt
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in deze voorrede van Koelman voor de dag, dat niet ieder deze lof aan
Engeland wil toekennen. 26 ) Koelman vervolgt namelijk: "En daarom is
het duidelijke onwetendheid, hoogmoed en jalouzie, een grote
ondankbaarheid bij sommigen, die dit niet over hun hart kunnen
verkrijgen, dat ze die lof aan de engelse godgeleerden toeschrijven,
welke hun toekomt en God voor hun arbeid ten beste ook van onze kerk
danken. 27 ) Het is wel waar, dat het verstand en de begaafdheden van de
Nederlanders voor de engelsen niet hebben onder te doen; ja dat ze op
bepaalde momenten de engelsen zullen kunnen overtreffen, zelfs in het
schrijven over de practijk der godgeleerdheid. Maar niettemin kan niet
worden geloochend, dat de engelse theologen ons zijn voorgegaan, het
ijs hebben gebroken, de weg gewezen en de stof en methode hebben
aangereikt.
Duidelijk komt hierin naar voren, dat de engelsen de nederlanders zijn
voorgegaan en dat de laatsten de eersten hierin zijn gevolgd.27) Deze
bewering van Koelman kunnen wij als uiterst betrouwbaar beschouwen, omdat hij niet alleen één van de voornaamste vertegenwoordigers
van de Nadere Reformatie is geweest, maar ook over een buitengewone
grote kennis van zaken rondom de practische theologie beschikte. 28 )
Behoefte aan geestelijke leiding
Het feit zelf krijgen wij ook nog langs een andere weg bevestigd. Zoals we
nog uitvoeriger zullen zien is één van de meest kenmerkende aspecten
van de puriteinse vroomheid, die via de in het nederlands vertaalde
geschriften in de Nadere Reformatie ingang vond, de nauwkeurige
ontleding en pastorale behandeling van de innerlijke zielsgesteldheden.
Koelman merkte daarvan op, dat in Nederland zelf de literatuur hierover
schaars was. Vandaar de engelse import. Dit nu wordt bevestigd door G.
Saldenus, die kan worden beschouwd als één van de eerste en beste
deskundigen binnen de Nadere Reformatie op dit gebied.29) Hij schreef
o.a. over dit thema zijn De droevigste Staet eens Christens, bestaande
in de Doodigheydt ofte Ongevoeligheydt syns Herten omtrent
Geestelyken Dingen. 30 ) In de voorrede van dit boek schrijft Saldenus,
dat nog niemand expliciet over dit onderwerp geschreven heeft en dat hij
er daarom nader op wil ingaan. In dit verband wijst hij erop, dat hij veelte
danken heeft aan de engelse practici, en hij noemt dan W. Perkins, R.
Sibbes, Hildersham, Goodwin, Fr. Rous en anderen. 31 ) Ook hier blijkt
opnieuw, dat Saldenus meende in een behoefte te voorzien, die tot nu
toe alleen door de engelsen was bevredigd.
Ik voeg er nog een getuigenis aan toe. Dat er zovele engelse werken in
het nederlands zijn vertaald, vindt zijn oorzaak enerzijds in het feit, dat de
vertalers door predikanten daartoe werden aangespoord, vanwege de
behoefte aan dit soort lectuur, maar anderzijds ook in het feit, dat deze
vertalers zelf ervan overtuigd waren, dat dit vertaalwerk harde noodzaak
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was. Zo kunnen wij alleen al inVlissingen in het begin van de 17e eeuw
drie namen noemen van vertalers van dit soort boeken. Het is niet
ondenkbaar, dat zij met elkaar een kring (werkgezelschap) van vertalers
hebben gevormd, die speciaal zich deze taak heeft gesteld.32) Eén van
deze vertalers is B. Reyniersen geweest, die o.a. vertaalde vanT. Brooks,
Kostelijcke Hulp-middelen, en Raedt tegen des Satans Bedriegeryen.33) In zijn dedicatie schrijft Reyniersen, dat over dit thema meer
geschreven is, zelfs "in de dicke duystersnisse des Pausdoms" "maar
dit is inzonderheid de practijk en de bijzondere studie geweest van
vele godzalige en vooraanstaande Godgeleerden in Engeland" en hij
noemt dan o.a. Downame en Bolton.34) We mogen aannemen, dat met
name ook de vertalers dit toevoerkanaal vanuit Engeland hebben open
gemaakt en gehouden.
In dit verband is het ook interessant om de naam van J . de Swaef te
noemen, ook een vertaler uit Zeeland (Middelburg). Hij begon met het
al genoemde boekje van L Daneau over de kleding uit het frans in het
nederlands te vertalen. Op aanraden van W. Teellinck heeft hij daarna
drie engelse boeken vertaald, die allen handelen over typische
puriteinse onderwerpen. 35 ) Dit zou erop kunnen wijzen, dat mede op
aandringen van de predikanten de aandacht van de franse theologen
steeds meer naar de engelse puriteinen is verplaatst.
Tenslotte nog een bewijs, dat ook veel later, aan het eind van de Nadere
Reformatie (Gereformeerd Piëtisme), het besef leefde dat als het met
name gaat om de nauwkeurige beschrijving van de verschillende
krankheden der ziel, de engelse bijdrage daarin niet kan worden
verzwegen. E. Kist (1762-1822) schreef in 1804 zijn Theologia ascetica,
waarin hij een meer eigentijdse behandeling geeft van wat de oude
praktikale werken in vroeger tijd hebben beschreven. 36 ) Kist prijst de
zielkundige bekwaamheid van oude practische theologen. Als
voorbeelden daarvan noemt hij dan Saldenus, Teellinck, Lodenstein, de
beide Brakels en "verscheidene Engelse praktikalisten".
Uit dit alles mag duidelijk zijn, dat vanaf het begin der Nadere Reformatie de overtuiging heeft bestaan, dat de eerste en belanrijkste
voedingsbron van wat de Nadere Reformatie voorstond en telkens aan
de orde stelde vanuit het engelse Puritanisme is aangereikt. Opvallend is
daarbij, dat men dan telkens spreekt van de engelse practizijns. Men zal
daarmee ongetwijfeld hebben willen aanduiden, dat het binnen het
Puritanisme vooral om die stroming gaat, die F.E. Stoeffler heeft
aangeduid met het Piëtistische Puritanisme, dat zich speciaal heeft
beziggehouden met de innerlijke zielsgesteldheden van de gelovigen.
Enige aanvullende opmerkingen
Ter aanvulling nog enkele opmerkingen. In de eerste plaats, als wij
afgaan op de frequentie van de vertalingen van engelse werken in het
nederlands, kan daaruit geconcludeerd worden, dat de invloed van het
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engelse puritanisme op de Nederlandse Nadere Reformatie in de periode
van 1660-1670 het sterkst is geweest. Want in die periode zijn de
meeste vertalingen te vinden. Vóór die tijd waren de vertalingen ook
frequent vanaf ongeveer 1600. Na die tijd neemt de frequentie af.
Waarschijnlijk is één van de redenen daarvan geweest dat vanaf die tijd
ook in Nederland zelf voldoende van dit soort literatuur op de markt
verscheen. 37 )
Een tweede opmerking is, dat de beïnvloedingsstroom verreweg
overwegend vanuit Engeland naar Nederland loopt maar toch is het niet
in absolute zin een éénrichtingsverkeer geweest. Er is ook sprake van
een beïnvloeding in omgekeerde richting. Op zijn minst zijn daar twee
bewijzen voor te geven. Het blijkt, dat niet alleen engelse practische
werken door W. Teellinck in het nederlands zijn vertaald, maar ook is een
boek van W. Teellinck in het engels vertaald. Dit betreft zijn boek over De
clachte Pauli over syne natuerlijcke verdorvenheyt uit 1620, dat in
1621 in het engels is vertaald. 38 ) Nog sprekender is het feit, dat Taffins
boek over de Boetveerdigheyt des Levens (1595) niet alleen in het
engels is vertaald, maar ook in vele opzichten bijna letterlijk is
geraadpleegd door Robert Cawdrey in zijn Domest conduct book, A
Godlie Form of Householde Government (1598). 39 ) Er is dus ook een
invloed naar Engeland toe geweest, zij het van veel kleinere omvang.
Inhoudelijke analyse
Nadat wij in het eerste deel van ons artikel vooral op de externe
gegevens hebben gewezen, die tot het duidelijke resultaat leidden, dat er
inderdaad van zeer belangrijke, zij het niet exclusieve, invloed van het
Puritanisme op de nederlandse Nadere Reformatie gesproken moet
worden, willen wij in het nu volgende tweede deel nagaan, waaruit deze
invloed inhoudelijk heeft bestaan. Wij moeten ons beperken tot een
summiere weergave hiervan, omdat het bestek van dit artikel een
uitvoeriger behandeling niet toestaat. Ik volsta dan ook met het noemen
van die aspecten van de Nadere Reformatie, die via deze puriteinse
invloed in Nederland ingang hebben gekregen.
Gezin en Gemeente
Als wij dan weer bij W. Teellinck beginnen, kunnen wij aansluiten bij
wat wij reeds hebben genoemd, namelijk de inspiratie die Teellinck op
directe wijze in Engeland heeft opgedaan. Teellinck is vooral onder de
indruk gekomen van de vroomheidsbeoefening in het gezinsleven van
de puriteinen. Voor hem is het toen duidelijk geworden, dat een
vernieuwing van de christelijke gemeente in de gezinnen zou moeten
beginnen. Deze overtuiging heeft hij dan ook vele malen in zijn eigen
geschriften uitgesproken en op allerlei manieren uitgewerkt. Teellinck
kon hierin direct aansluiten bij de engelsen zelf, die rondom het gezin en
de opvoeding een uitgebreide literatuur hadden opgebouwd in de z.g.
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domest conduct books of Family books. Daarin werden uitvoerig de
regels voor het gezinsleven, de huisgodsdienst, de persoonlijke vroomheidsbeoefening en de opvoeding beschreven. Talloze van zulke
domest conduct books waren in omloop en werden door jong en oud
met graagte en vrucht gelezen.40)
We zien dan ook, dat niet alleen in het begin W. Teellinck, maar na hem
ook vele andere vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie zich op
dit genre hebben toegelegd. Wij noemen vooral J. Koelman met zijn
bekende boek over Pligten der ouders41) en Petrus Wittewrongel met
zijn Oeconomia Christiana.42) Bewust sluiten zij zich bij de engelse
paedagogen aan en gebruiken hen ook intensief. Direct daarmee
verbonden is de huwelijksleer, die ook een geliefd thema was onder de
puriteinse practici, en die met name door Petrus Wittewrongel in zijn
genoemd boek overvloedig zijn geraadpleegd.43) Bij J. Koelman ontdekken
wij dit, naast zijn paedagogische inzichten, vooral ook in zijn beschrijving
van kinder-bekeringen. Het gaat hier in feite om kinderen uit puriteinse
gezinnen, waarvan de bekeringsgeschiedenissen en sterfbedverhalen
waren opgeschreven. 44 ) Tegelijk kunnen wij hieraan de opmerking
verbinden, dat het wel eens zou kunnen zijn dat het piëtistische genre
van de bekeringsgeschiedenis zoals dit vooral in de latere periode van
het gereformeerde Piëtisme sterk tot bloei is gekomen oorspronkelijk zijn
duidelijkste herkomst in de engelse literatuur heeft gehad.45) Het was
immers onder de Independenten verplicht om bij toelating tot de
gemeente zijn bekeringsgeschiedenis te vertellen of zwart op wit te
overhandigen, die aan een bepaald model moest beantwoorden. Deze
bekeringsgeschiedenissen kregen een wijdere verspreiding en stonden
weer model voor anderen. 46 )
Terugkerend tot z.g. domest conduct books, moeten wij tegelijk
constateren, dat ook al heeft dit genre vooral onder de engelse
puriteinen opgang gemaakt en is via dit kanaal ook in Nederland dit in
zwang gekomen, ook hier toch niet van uitsluitend en primair engelse
herkomst kan worden gesproken. We hebben al het feit genoemd, dat
een boek van J . Taffin juist over ditzelfde thema uit het frans in het
engels is vertaald en daar ook is geraadpleegd. Er is dus ook een
omgekeerde beïnvloeding geweest in dit opzicht. Maar w i j moeten
wellicht naar nog diepere wortels graven, die waarschijnlijk op een
gemeenschappelijke oerwortel teruggaan. Wij zouden in dit verband
willen wijzen op H. Bullinger, die in zijn Huisboek dezelfde thema's al
heeft behandeld. Het is niet uitgesloten, dat J . Taffin op deze bron
teruggaat, ook al noemt hij Bullinger niet. Maar dat is op zich geen
argument contra, omdat Taffin nu eenmaal in het geheel geen
eigentijdse bronnen aangeeft. In ieder geval heeft de studie van Walter
Hollweg over Bullinger's Huisboek ons geleerd, dat dit boek in
Engeland zeker een rol van betekenis heeft gespeeld, zoals Bullinger

VII-10
überhaupt voor de puriteinen van grote betekenis is geweest. 47 )
In verband met het gezin moet er vervolgens ook gewezen worden op de
huiscatechese. W. Teellinck heeft er al op gewezen, hoe nodig dit is om
tot een nieuwe opleving te komen. Later sluit J. Koelman daarbij aan. Hij
beveelt vooral de huisoefeningen aan en stelt daarbij Schotland ten
voorbeeld.48) Hiermee verbonden is weer het aandringen op een trouw
huisbezoek door de predikanten. Ook dat vinden wij bij W. Teellinck, en
niet minder bij J. Koelman. Koelman verwijst in dit verband naar het
bekende boek van R. Baxter, The Reformed Pastor, waarin het pastoraat
wordt aangewezen als het middel tot een geestelijke opleving van de
gemeente en het herstel van een vervallen kerk.
Een ander verband met de opvoeding, het gezin en de practijk van de
vroomheid wordt gelegd met de sabbathsviering. We willen daarop nu
niet verder ingaan, omdat reeds in ander verband hierover genoeg is
geschreven.49) Maar wel is het duidelijk, dat de sabbathsviering in
Nederland, vooral in de provincie Zeeland, tot op vandaag toe niet is te
verklaren buiten de puriteinse sabbathsviering in Engeland om.
De prediking
Waar wij wat langer bij willen stilstaan is de prediking van de Nadere
Reformatie. Allereerst het centraal stellen van de preek, niet alleen in de
samenkomsten van de gemeente, maar ook in de geestelijke oefeningen
binnen de gezinnen is iets, dat typisch puriteins is,50) hoewel ook in dit
opzicht niet exclusief. Toch is de verbinding tussen gezin en gemeente,
met daarin de practisch pastorale prediking centraal, kenmerkend voor
het Puritanisme. Als wij ditzelfde ook zien optreden bij W. Teellinck, om
te beginnen, en in een brede traditie na hem in de Nadere Reformatie,
dan moeten wij ook hier vooral toch de engelse invloed daarin opmerken.
Deze invloed komt in een aantal kenmerken duidelijk naar voren.
Wij noemen allereerst de preekvorm. Ze wordt bij W. Teellinck
gekenmerkt door een korte uitlegging en dan een zeer uitvoerige
practische behandeling van de stof met het oog op zowel het innerlijk
geloofsleven als ook de levensheiliging van elke dag.51) Deze methode
heeft Teellinck van de Puriteinen overgenomen en na hem zijn velen
hem daarin gevolgd. Tegelijk is daarin kenmerkend watT. Brienen in zijn
dissertatie over De prediking van de Nadere Reformatie genoemd
heeft de classificatiemethode. 52 ) W. Teellinck onderscheidt scherp de
verschillende groepen van gelovigen in de gemeente, niet alleen
betrekking hebbende op w e l - en niet ware gelovigen, maar binnen de
categorie van de ware gelovigen ook tussen de twijfelenden, de zwakken,
de ongehoorzamen en de meer bevestigden en gevorderden in het
geloof.51) Brienen heeft ons laten zien, hoe deze classificatie is
toegenomen in het latere Piëtisme (W. Schortinghuis 53 ) en J .
Verschuir 54 ), maar heeft niet de oorsprong ervan kunnen aanwijzen.
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Het zal wellicht te ver gaan om hier van een uitsluitend puriteinse
invloed te spreken, maar dat deze invloed groot en bepalend is geweest,
is zeker.
De innerlijke beleving
Dat laatste hangt samen met een kenmerkend verschijnsel van de
Nadere Reformatie, dat wel heel duidelijk van puriteinse origine is,
namelijk het vergaande ontleden van de zielsbelevingen van de
gelovigen. Wij hebben al aangetoond, dat de belangrijkste vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie zelf hebben erkend, dat Engeland
hierin voor hen het grote voorbeeld is geweest: De engelsen zijn ermee
begonnen en zij waren er in gespecialiseerd. Het loont de moeite om de
vraag te stellen, waaruit het te verklaren is, dat de engelsen hierin de
eersten zijn geweest en zozeer zich daarop hebben gericht.
Ik meen te kunnen zeggen, dat één van de belangrijkste oorzaken
daarvan ligt in het feit, dat de engelse puriteinen niet alleen veel aan het
reformatorisch erfgoed hebben ontleend, maar dat zij ook ruimschoots
hebben geput uit de bronnen van de middeleeuwse vroomheid. Gordon
S. Wakefield heeft in zijn boek over Puritan Devotion laten zien, hoe
sterk deze middeleeuwse mystieke invloed is geweest. 55 ) Zij komt o.a.
naar voren in de Hoogliedverklaringen die ook onder de puriteinen talrijk
zijn geweest. Er is binnen die verklaringenreeks ook een duidelijke
ontwikkeling waar te nemen. Wordt de relatie Bruidegom-Bruid
aanvankelijk vooral toegepast op de verhouding tussen Christus en zijn
kerk (o.a. R. Sibbes), in de verdere ontwikkeling van het Puritanisme,
waarin het persoonlijk innerlijke zieleleven steeds meer in het centrum
komt te staan, wordt die verhouding ook steeds meer weergegeven als
die tussen Christus en de persoonlijke ziel van de gelovige. In deze
verklaringen wordt ruimschoots gebruik gemaakt van de middeleeuwse
vroomheidsliteratuur, voornamelijk van Bernardus. Deze lijn loopt binnen het Puritanisme steeds duidelijker uit op de bruidsmystiek, waarin
de gemeenschap tussen Christus en de ziel als tussen de bruidegom en
zijn bruid gaandeweg inniger en directer en gevoelsmatiger wordt
getekend. Eén van de belangrijkste documenten daarvan vinden w i j in
het boek van Fr. Rous over Het hemelse huwelijk 56 ), een boek dat ook in
Nederland is vertaald, namelijk door J . Koelman, en dat o.a. door H.
Witsius hoog wordt geroemd. 57 )
Daarmee hebben wij meteen een lijn getekend, die wij precies zo
kunnen terugvinden in de Nadere Reformatie. I. Boot heeft in zijn
dissertatie over De allegorische Uitlegging van het Hooglied
voornamelijk in Nederland laten zien, dat ook in de Nadere Reformatie
aanvankelijk de verhouding bruidegom-bruid werd overgebracht op die
van Christus en de kerk. G. Udemans is daar een vertegenwoordiger van,
die zich ook daarbij beroept op engelse hulp, zoals wij al aangaven. Maar
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na hem komt steeds meer de persoonlijke mystieke verklaring in
zwang. 58 ) Deze parallel is wel opmerkelijk en staat m.i. model voor de
grote parallelliteit, die er überhaupt tussen Puritanisme en Nadere
Reformatie bestaat.
De meditatie
Direct daarmee verbonden is de nadruk op de meditatie, de z.g.
alleenspraak of soliloquium. Dit genre werd onder de puriteinen ijverig
beoefend, en bevorderde in sterke mate de zelfbespiegeling van het hart
met zijn vele innerlijke belevingen. Om eigen hart des te beter te leren
kennen, om eigen ervaringen des te duidelijker te kunnen herkennen en
te onderscheiden, en om de gemeenschap met Christus des te inniger te
ervaren, werden deze soliloquia aangeprezen. Als de puriteinen
aandringen op de oefeningen van het geloof, dan wordt vooral hierop
gedoeld. Ook in deze soliloquia ontdekken wij middeleeuwse invloed.
Een puritein als P. Baynes w i l in zijn brieven deze methode aanbevelen,
en spreekt dan de overtuiging uit, dat deze methode afstamt van David
en via Augustinus, Anselmus en Bernard tot ons is gekomen. 59 ) Ook in
dit opzicht heeft de Nadere Reformatie van de engelsen willen leren. W.
Teellinck noemt P. Baynes als een lezenswaardige auteur, 60 ) die ook na
te volgen is, en Teellinck zelf schrijft dan ook zijn soliloquium. 61 ) Wat
wij bij Teellinck eveneens tegenkomen is de samenspraak, die ook van
engelse origine kan zijn en later in het Gereformeerde Piëtisme
tot een veel gebruikt genre is uitgegroeid.
Het soliloquium was dus een hulpmiddel om de innerlijke mystieke
geloofsbeleving te stimuleren. De middeleeuwse invloed daarvan is ook
merkbaar aan de inhoud van deze mystieke beleving, die namelijk vooral
zich concentreert op de gemeenschap met Jezus. Er zou reden zijn om
aan de christologie bij de puriteinen een aparte studie te wijden, omdat
daaruit m.i. opnieuw duidelijk zou worden hoe breed het relatieveld van
het Puritanisme en hoe breed ook de verworteling van deze beweging in
de geschiedenis van de kerk is geweest. Wakefield legt de nadruk erop,
dat vooral de Godheid van Christus een belangrijke plaats in deze
mystieke vroomheid heeft ingenomen. 62 ) Als wij vooral letten op de
latere puriteinen, met name in Schotland zoals o.a. de gebroeders
Erskine en Andrew Gray, dan is deze bewering terecht. Letten wij
anderzijds echter op een ook in Nederland zeer invloedrijke puritein I.
Ambrosius, dan is het veel meer de aardse Jezus, die, zij het getrokken in
een hemels-mystiek en tijdloos kader, het voorwerp is, waarmee de
gelovige ziel gemeenschap oefent. Wij denken aan zijn bekende boek
Looking upon Jesus, in Nederland Het zien op Jezus, dat vele malen is
herdrukt, tot op vandaag toe.63)
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Gedetaillerde analyse
Waarop wij vooral willen letten is op de introverte gerichtheid van deze
vroomheid, die tot gevolg had een buitengewone vergaande ontleding
van de zielstoestanden van de gelovige. Van de redenen, die het
"waarom" en het "hoe" van deze analyse verklaren, willen wij er enige
noemen. In de eerste plaats geeft de mystiek en gevoelsmatige
vroomheid met een sterke mate van zelfbespiegeling als vanzelf
aanleiding om te komen tot een steeds verdergaande zelfanalyse. De
zelfkennis werd erdoor bevorderd. En omdat naast de kennisvan God en
de kennis van Jezus Christus ook de zelfkennis als onmisbaar werd
beschouwd, meende men het als een vordering in het geloof te kunnen
beschouwen wanneer men ook in deze zelfkennis en zelfbespiegeling
toenam.
In de tweede plaats zal ook de geestelijke situatie van de gelovigen
daartoe aanleiding hebben gegeven. Juist omdat het geloofsleven zo
gevoelsmatig was bepaald, kwam men menigmaal tot inzinkingen in het
gevoelsleven, en tot aanvechtingen en twijfelingen. Wanneer het gevoel
minder sterk aanwezig was, beschouwde men dit als klein geloof, of
zelfs als een bewijs, dat men geen ware gelovige was, maar een valse
gelovige. Ook de aanvechtingen van de Satan voltrokken zich op dit
gevoelsmatige vlak. Deze omstandigheid bracht de pastores ertoe om
het zielsleven grondig te kennen, juist in hun afwijkingen, zwakten en
ziekten, om zo ook op ditzelfde niveau de weg tot genezing te wijzen.
Vandaar deze speciale deskundigheid op dit terrein bij de predikanten.
En uiteraard werd deze deskundigheid zoveel mogelijk ook aan de
gelovigen zelf overgedragen.
Daarbij kwam, dat men gezien de droeve situatie waarin de kerk
verkeerde, ook het schijngeloof op vele plaatsen meende te ontmoeten.
Welnu, ook dat moest op dit innerlijke-gevoelsmatige niveau worden
onderkend en tegengegaan. Zo werd dus vrijwel het hele pastoraat
binnen dit kader van de innerlijkheid bedreven. En dit pastoraat vond niet
alleen plaats bij de huisbezoeken maar ook op de kansel.
We komen boeken van dit genre dan ook tegen gedurende de hele
periode van het Puritanisme. W. Perkins is er al mee begonnen met zijn
Casus conscientiae, waaronder hij het belangrijkste gewetensgeval
achtte of men zeker was, dat men een kind van God was.64)
Deze vraag werd door hem uiterst gedetailleerd-zielkundig behandeld
en beantwoord.65) De zielsanalyse gaat in de verdere ontwikkeling van
het Puritanisme steeds door. Een stap verder is b.v. het boek van W.
Guthry, The Christians Great Interest, dat voor Dr. J. Owen het
vademecum was, dat hij altijd op zak had, en dat door J. Koelman als een
"kostelijk Juweel" is vertaald.66) Guthry borduurt bewust op W. Perkins
voort. Een zeer uitgewerkte vorm ervan vinden wij in het boek van M.
Meade, The almost Christian descovered (1662). De bijna christen
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ontdekt, is de titel van de nederlandse vertaling ervan, die in de 18e
eeuw vele herdrukken kreeg.67)
We hebben al kunnen zien, dat dit genre ook in Nederland steeds meer
geliefd is geworden. G. Saldenus is één van degenen, die daarin het
meest zich bekwaamd heeft en hij beseft, dat hij daarin gaat in het spoor
van de puriteinen. Maar ook W. Teellinck beijvert zich reeds om scherpe
onderscheidingen te maken tussen zijn lezers op grond van innerlijke
geloofservaringen. Ook willen wij in dit verband noemen het bekende
w e r k v a n G . VoetiusenJ.Hoornbeekover de Geestelijke Verlatingen. 68 )
Wel is het duidelijk, dat ook in de Nadere Reformatie in dit opzicht van
een ontwikkeling sprake is. Zoals M. Meade in Engeland zelf met zijn
vergaande analyse van het schijngeloof op grond van innerlijke
ervaringen toch in een latere ontwikkeling van het Puritanisme
thuishoort, zo is het even opvallend, dat dit werk, dat in 1662 in Engeland
verscheen, pas in 1682 in Nederland werd vertaald en dan eerst in de
18e eeuw grote opgang maakt. Dat past geheel bij de verdere
ontwikkeling van de Nadere Reformatie, die in de 18e eeuw steeds meer
werd verinnerlijkt en zich concentreerde op de zielsbelevingen van de
individuele gelovige. We mogen wellicht op grond hiervan stellen, dat
niet alleen het begin van de eerste periode van de Nadere Reformatie
voornamelijk onder engelse invloed heeft gestaan, maar dat dit ook geldt
van de latere ontwikkeling van Nadere Reformatie naar het 18e eeuwse
Gereformeerde Piëtisme toe, met zijn voortgaande spiritualisering en
individualisering van het geloofsleven.
Geen klakkeloos overnemen
Toch is het eveneens duidelijk, dat er in dit verband niet van een
klakkeloos overnemen van wat uit Engeland overkwam tot Nederland
sprake is.
In de eerste plaats is het nodig om ditzelfde te zeggen van de Puriteinen
ten opzichte van het middeleeuwse erfgoed. We wezen erop, dat de
overerving daarvan beslist voorkomt, maar toch niet zonder meer. W e
kunnen deze overname het beste zo omschrijven, dat de middeleeuwse
vroomheid door de bedding van het reformatorisch belijden is
heengestroomd. Dat betekende, dat deze vroomheid kwam te staan
onder de heerschappij van de rechtvaardiging van de goddeloze. Deze
rechtvaardiging van de goddeloze vormde het hart van de puriteinse
vroomheid en de belijdenis van Gods volkomen en eenzijdig verkiezende
genade het fundament. Maar binnen dit kader was er sprake van een
opvulling en invulling vanuit o.a. de middeleeuwse mystieke
vroomheidstraditie. Dat betekende toch een radicale correctie, die met
G.S. Wakeflied wellicht het beste zo kan worden weergegeven, dat bij de
puriteinen de mystieke vereniging met Christus een deel is van de
rechtvaardiging van de zondaar door het geloof, en dat de weg van de
mystieke geloofsbeleving niet bepaald wordt door de drieslag reiniging-
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verlichting-vereniging, maar door rechtvaardiging-heiliging-verheerlijking.69)
Als wij dus met deze schets weer dicht in de buurt komen van de visie
van A. Ritschl op het Piëtisme, die ook de wortels daarvan zag liggen in
de middeleeuwse mystiek via de (vooral Calvijnse) Reformatie, is er toch
wel een groot verschil met hem, omdat wij menen, dat het hart van het
reformatorische belijden toch het allesheersende centrum is, waardoor
ook de mystieke ader wordt bepaald. De puriteinse vroomheid is en blijft
faith piety (J. Owen).
Nu treffen wij ongeveer eenzelfde critische opneming aan, wanneer de
engelse vroomheid zich verspreidt over Nederland. W i j treffen dit het
duidelijkst aan juist bij degene, die de puriteinse invloed in Nederland het
meest heeft willen bevorderen, namelijk bij Jac. Koelman. Koelman
geeft in 1678 een nederlandse vertaling uit van een boekje van Thomas
Hooker (1586-1647), één van de bekende eerste puriteinen van New
England, onder de titel Zielsvernedering en Heylsame Wanhoop. 70 ) In
de uitvoerige voorrede daarvan gaat Koelman in op de boeken van
Hooker, Th. Sheppard en Richard Baxter. Opvallend is dan, dat Koelman
naast hoge waardering toch vrij ingrijpende critiek laat horen. Koelman
schrijft, dat er dingen staan in Hookers boek, die men met een korreltje
zout moet nemen en hij roept de lezers op om alles verstandig te
beproeven en het goede te behouden en niet zonder achterdocht alles op
te eten wat als goede spijze in die geschriften wordt voorgesteld.71)
Koelman voegt dan meteen de belangrijke opmerking eraan toe, dat dezelfde bedoeling ook voorzat bij de uitgave van L. Bayly's beroemde
boekje Practice of Piety door G. Voetius, die het met vaak critische aantekeningen voorzag.
Koelman's critiek op Hooker richt zich vooral daarop, dat deze zo'n hoge
trap in de rechte zelfverootmoetiging van een ziel vereist, dat de zondaar
zeker te vreden en vergenoegd moet zijn om verloren te gaan, en onder
de macht der zonde te blijven, ter helle te varen en verdoemd te worden,
indien de Heere geen genade wil geven. Koelman reageert dan hierop
als volgt: Dit is een harde, rauwe en mijns inziens ongegronde stelling,
en daarom aanstotelijk voor veel zielen, die ontwaakt zijn uit haar
zonden, en wensen tot Christus te komen. Koelman wijst erop, dat ook
Th. Sheppard diezelfde weg is opgeslagen in zijn boek De ware
bekering. Koelman vindt dan ook het andere boek van Sheppard over De
gezonde gelovige veel beter.
Dat Koelman waarschuwend en critisch hierop reageert z a l zoals hij zelf
opmerkt, te maken gehad hebben met het feit, dat deze zelfde gedachten
ook door J. de Labadie werden geponeerd. Niet alleen J . Koelman, maar
ook W.a Brakel hebben daartegen fel geageerd. Brakel vindt, dat men zo
de zielen ophoudt om tot Christus te gaan. 72 )
We vinden dit een belangrijk aspect in de relatie tussen Puritanisme en
Nadere Reformatie, omdat hieruit blijkt, dat de mannen van de Nadere
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Reformatie bij alle verwantschap en dankbaar gebruik maken van hun
inzichten toch niet hun zelfstandigheid wilden prijsgeven en daarom ook
op bepaalde momenten hun afwijzing kenbaar maakten. Tegelijk komt
hier ook nog een ander aspect naar voren. Opvallend is de vergaande
overeenkomst tussen de opvattingen van bepaalde puriteinen en Jean
de Labadie over dit toch niet onbelangrijke aspect van de geloofsweg. Is
hier sprake van invloed van deze puriteinen op De Labadie, of is het
mogelijk dat men teruggaat op een gemeenschappelijke wortel? Ik heb
het vermoeden, dat wij eerder in de laatste richting moeten denken, en
dan zou het wel eens kunnen zijn, dat de strenge vroom heidsregels van
Ignatius de Loyola hier genoemd moeten worden. G S . Wakefield
meent, dat dit ook in andere opzichten van toepassing is, als het gaat
om de wortels van het vroomheidstype van de puriteinen. 73 )
Voorbereidende genade
In verband met het genoemde valt nog op iets anders te wijzen. De
puriteinse pastores hebben altijd speciale aandacht besteed aan de
voorbereiding op het geloof. Men meende, dat God de mens naar het
geloof toeleidt, op het ware geloof voorbereidt. In de piëtistische
prediking van de puriteinen is deze weg van voorbereiding bevindelijk
ingekleurd, waarbij op de achtergrond het schema wet-evangelie een
beheersende rol speelde. Wij vinden dit reeds bij W. Perkins in zijn
Golden Chain.74) Hij onderscheidt een belevingsweg van 10 stadia,
waarvan de eerste vier gerekend moeten worden tot de voorbereiding op
het ware geloof, terwijl de volgende zes gerekend kunnen worden tot de
ware zaligmakende genade. De eerste vier hebben vooral met
overtuiging van zonde in confrontatie met de wet van God te maken, de
volgende zes worden voornamelijk beheerst door het geloven in het
Evangelie van Gods genade. In later tijd hebben de puriteinen deze
aspecten van het bevindelijke pastoraat steeds meer uitgewerkt. We
vinden er een sprekend voorbeeld van in het al genoemde boek van Th.
Sheppard over De gezonde gelovige. Uitvoerig worden daarin de stadia
van het voorbereidend werk van de Geest beschreven en telkens de
vraag gesteld, wanneer de drempel naar het geloof is overschreden.
Opmerkelijk is nu de grote ontvangst die dit werk van Sheppard in
Nederland is ten deel gevallen. 75 ) Men was in Nederland voor dit soort
lectuur kennelijk zeer ontvankelijk. Het heeft een steeds verder gaande
analyse van het innerlijk geloofsleven tot gevolg gehad, waarbij steeds
meer de vraag centraal kwam te staan, wanneer men het stadium van
het ware zaligmakende geloof had bereikt. Dit typische kenmerk van het
Gereformeerde Piëtisme is zeker voor een groot deel aan het Puriteinse
Piëtisme ontleend,althans in sterke mate erdoor bevorderd.
Wanneer wij de ruimte ervoor hadden, zouden wij nog meerdere
aspecten van de Nadere Reformatie kunnen behandelen, waarvan de
wortels geheel of grotendeels zijn te vinden in de vroomheidswereld van
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het engelse Puritanisme. We kunnen daarop nu niet meer uitvoerig
ingaan. Ik noem alleen nog enkele aspecten, zonder deze verder uit
te werken.
De Toekomstverwachting
In de eerte plaats wijs ik op de toekomstverwachting van de Nadere
Reformatie. In een vorige bijdrage van mijn hand heb ik een aantal
gegevens op tafel gelegd, die aantonen, dat ook op dit punt de invloed
van het Puritanisme groot is geweest. 76 ) We zien bij G. Udemans en W.
Teellinck reeds, dat men een hoopvolle verwachting kent ten opzichte
van de bekering der Joden tot het geloof in de Messias Jezus, en dat dit
zal samengaan met een geestelijke bloeitijd van de christelijke kerk. Met
name bij G. Udemans blijkt in dit opzicht de invloed vanuit Engeland en
ook ten opzichte van W. Teellinck is dit vrijwel zeker. Later heeft vooral
J. Koelman deze toekomstverwachting nader uitgewerkt en expliciet de
puriteinse bronnen aangewezen, waaruit hij had geput. Daarna
ontdekken wij deze puriteinse invloed vooral in de coccejaanse kringen
en lijkt het erop, dat de puriteinse en coccejaanse stroom op dit punt
samenvloeien. Dit laatste brengt ons ertoe om deze samenvloeiing ook
in andere opzichten aan te nemen, vooral als het gaat om het
coccejaanse Piëtisme, dat een uitgesproken bevindelijk stempel
droeg.77) Het is aan te nemen, dat de bevindelijke Coccejanen met hun
uitgewerkte heilhistorische-heilsorderlijke innerlijke geloofsweg 78 ) zich
heel wel konden vinden in de puriteinse bevindelijke analyses van de
vele stadia, die de gelovige vóór en na de drempel van de zaligmakende
wedergeboorte doormaakte (H. Witsius, 77 ) F.A. Lampe 78 ) en de
bevindelijke ervaring van de verzegeling van de H. Geest 79 ). Wat de
chiliastisch gekleurde toekomstverwachting van de puriteinen betreft,
ook al is de invloed daarvan op de Nadere Reformatie groot geweest, ook
hier wist men toch critisch te onderscheiden. Koelman deed dit reeds
door binnen het puriteinse toekomstdenken verschillende stromingen te
onderscheiden en de één wel en de ander niet aanvaardbaar te
beschouwen. Zo werden door hem de extreme chiliastische
beschouwingen afgewezen, en met hem deden dat de meeste
vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie. Toch zijn er de bewijzen,
dat ook de extreme chiliastische verwachtingen van de vijfde Monarchie
in Nederland aanhang verwierven en beslist niet alleen binnen de
sectarische kringen. Zij kregen echter geen officiële erkenning.
De verbondssluiting en avondmaalsviering
Tenslotte wil ik ook nog wijzen op de z.g. verbondssluiting, die in
Schotland vooral in de tijd van de Second Reformation een grote plaats
heeft ingenomen. 81 ) Als J . Koelman de nodige punten van Nadere
Reformatie aanwijst, dringt hij o.a. erop aan om ook deze
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verbondssluiting in Nederland over te nemen om daarmee een meer
resolute vorm te geven aan het streven van persoonlijke en kerkelijke
vernieuwing. 82 ) Hetzelfde geldt van de geestelijke briefwisseling,
waarvan S. Rutherfort het voorbeeld gaf. Ook noem ik nog de
zondenregisters, die in de practische literatuur van de Nadere
Reformatie vele malen voorkomen, vooral als het gaat om de
wantoestanden in de gemeente en onder het volk te ontdekken en op te
roepen tot bekering. Deze zondenregisters kunnen wij ook al eerder
terugvinden bij de puriteinen, die in een soortgelijke situatie reden ten
over hadden om de vele misstanden in de kerk en onder het volk te
hekelen, en aan te dringen tot consequentere reformatie. 83 )
Een laatste aspect betreft de Avondmaalsviering. Zij kan worden beschouwd als een toegespitste vorm van de sabbathsviering. Zoals de
Sabbath op puriteinse wijze van het begin tot het einde toe was geregeld,
zo gold dat nog meer van de zondagen, waarop het avondmaal werd
gevierd. De weken van voorbereiding, die daaraan voorafgingen werden
al zeer nauwkeurig ingedeeld en geprogrammeerd met geestelijke
werkzaamheden, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk. Deze
wekenlange voorbereiding vond haar hoogtepunt op de avondmaalszondag zelf. Het staat wel vast, dat deze hele structuur ontleend is aan de
purteinse gewoonte, in Engeland maar vooral ook in Schotland, om aan
het avondmaal een bijzondere aandacht te besteden en de
godsdienstige werkzaamheden daaromheen tot in de kleinste details te
regelen.84)
De huidige stand van het Piëtismeonderzoek
We komen nu aan het eind van ons betoog. Wij menen in het
bovengenoemde een aantal gegevens aangereikt te hebben, die ons de
overtuiging geven of bevestigen, dat de invloed van het Puritanisme op
de Nadere Reformatie bijzonder groot is geweest. Weliswaar kan niet
worden gesteld, dat deze invloed exclusief is geweest. Daarvoor was de
wisselwerking, niet alleen tussen Engeland en Nederland, maar ook
tussen Nederland en andere landen te levendig en te zeer wederkerig.
Maar dat binnen het relatieveld, waarin de Nadere Reformatie stond,
Engeland toch wel een uitzonderlijke plaats heeft ingenomen, lijkt ons
onweerlegbaar.
Dit geldt dan in de eerste plaats het begin van de Nadere Reformatie,
waarbij de invloed vanuit Engeland zich vooral heeft geconcentreerd in
de persoon en het werk van Willem Teellinck. Maar uit de vele
vertalingen van de puriteinse geschriften blijkt, dat het zeker niet tot zijn
invloed beperkt kan worden. Wij hebben daarnaast ook ontdekt, dat de
voortgaande ontwikkeling van Nadere Reformatie in de richting van het
Gereformeerde Piëtisme voor een zeer groot deel ook onder invloed van
het eveneens zich ontwikkelende Puritanisme heeft gestaan.
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Met dit vast te stellen nemen wij een bepaald standpunt in binnen het
Piëtismeonderzoek, voorzover het Nederland betreft dat tot nutoe is
gedaan. Het is bekend, dat de standpunten nogal eens gewisseld zijn. Er
zijn er geweest die de invloed vanuit Calvijn meer direct zagen lopen,
met op de achtergrond de middeleeuwse vroomheid, die met het doperse geesteskiimaat in sterke mate op Calvijn en het Calvinisme heeft
ingewerkt en in het Gereformeerde Piëtisme tot een rijpe gestalte is
gekomen. We denken hier natuurlijk vooral aan A. Ritschl. Min of meer
daartegenover heeft in de vorige eeuw H. Heppe reeds84) en later A.
Lang86) duidelijk op de engelse aanzetten van het Gereformeerde
Piëtisme in Nederland gewezen. Daarna is door W. Goeters vooral
beklemtoond, dat de Nadere Reformatie toch vooral als een eigen
nederlandse beweging moet worden gezien,87) en in zijn spoor is ook S.
van der Linde vooral gegaan.88) In de laatste tijd heeft F.E. Stoeffler weer
opnieuw de engelse invloed trachten aan te wijzen, 89 ) en het is duidelijk,
dat wij op dit spoor nu zijn verder gegaan. Met mij geldt dit van het
grootste aantal onderzoekers van de Nadere Reformatie in Nederland op
dit moment.90) Wel moet daarbij als gemeenschappelijk resultaat
worden vastgesteld, dat het steeds meer duidelijk wordt, dat hier niet op
één enkele beïnvloedingsbron kan worden gewezen, maar dat wij te
maken hebben met een wijdvertakt relatieveld.
Wat ons bij onze onderzoekingen vooral ook is opgevallen, is de sterke
invloed van de middeleeuse vroomheid, die zeker ook via het
Puritanisme op de Nadere Reformatie is uitgegaan. In dit opzicht krijft A.
Ritschl toch weer het gelijk aan zijn kant, ook al is de weg waarlangs,
een andere dan hij heeft getekend.
Tenslotte. Ik heb mij moeten beperken tot de Nadere Reformatie en het
Gereformeerde Piëtisme in Nederland. Het zou natuurlijk zeer de moeite
waard zijn om ook na te gaan, hoe nu de lijnen lopen van Engeland naar
het duitse Gereformeerde Piëtisme en natuurlijk ook het duitse
Lutherse Piëtisme. Er zijn al enkele onderzoeken in die richting gedaan.
Wat het duitse Gereformeerde Piëtisme betreft kan ik, voorzover ik zelf
heb kunnen nagaan, mij geheel vinden in de gedachtengang van H.
Faulenbach, die heeft aangetoond, dat het duitse Gereformeerde
Piëtisme in grote mate afhankelijk is van en parallel loopt met het
Nederlandse Gereformeerde Piëtisme.91) Ik spreek daarom het
vermoeden uit, dat wat wij aan puriteinse invloed ten opzichte van het
nederlandse Gereformeerde Piëtisme hebben kunnen ontdekken, dit op
ongeveer gelijke wijze kan gelden van het duitse Gereformeerde
Piëtisme.
C. Graafland
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