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Geïmporteerde vroomheid?
De zeventiende-eeuwse Nederlandse gereformeerde vroomheid
in internationaal perspectief
WJ. op 't Hof

Inleiding
De gereformeerde predikant Jacobus Koelman1 schreef in 1663:
"Het schijnt my te zijn een onwedersprekelijke waarheidt, ende die een ieder, die
kennis van zaaken heeft, ende onpartijdigh wil oordeelen, terstont zal toestemmen; dat
onze Nederlantsche Kerk veel zegens ende profijts getrokken heeft, ende noch kan
trekken, uyt de Praktijksche Schriften van de Engelsche Theologanten; En dienvolgens, dat wy Godt de Heere byzonder daar voor te danken hebben, dat hy voor onze
Kerk, ook door middel van uit-heemsche lichten zoo trouwelijk ende genadelijk heeft
gezorght. En daarom is het, behalven merkelijke onwetenheidt, hooghmoet ende
nijdigheidt, een groote ondankbaarheidt in zommige; die dat van haar hert niet
kunnen verkrijgen; datze dien lof aan de Engelsche Godt-geleerde zouden toeschrijven, welke haar toe komt, ende Godt voor haaren arbeidt, ten besten ook van onze
Kerk, zouden danken. Het is wel waar, dat de verstanden ende begaaftheden van de
Nederlanders voor de Engelsche niet hebben te wijken; ja datze ook t'eeniger tijdt de
Engelsche zullen kunnen te boven gaan, zelfs in het schrijven van de Praktijk der
Godtgeleertheidt. Maar des niet te min zoo kan niet geloochent worden, dat de
Engelsche Theologanten ons hebben voorgegaan, het ys gebroken, de wegh geweesen,
stof fe ende Methode gegeven"2.

Volgens Koelman - evenals diverse anderen in de zeventiende en het begin
van de achttiende eeuw3 - is de Engelse gereformeerde vroomheid voorbeeldig zo niet bepalend geweest voor die in de Nederlanden. Is dit inzicht
wetenschappelijk houdbaar?4 Hoe zit het met eventuele invloed vanuit
Duitsland en Frankrijk? Waren de Nederlanden louter receptief? Met andere
woorden: wat waren in de zeventiende eeuw de gevolgen van de internationale positie der Republiek voor de vroomheid van de gereformeerden?
Het historische begrip 'gereformeerd' zoals het in de ondertitel wordt
gebezigd, kent een kerkelijk criterium en ziet derhalve uitsluitend op de
officiële Kerk uit die tijd, namelijk de Gereformeerde Kerk. Wanneer in deze
bijdrage wordt gesproken van 'vroomheid', wordt dit begrip in specifieke zin
bedoeld. Uiteraard zit aan iedere vorm van godsdienst een vrome kant. In de
specifieke betekenis van het woord is er eerst sprake van vroomheid als deze
alle nadruk ontvangt. Gereformeerde vroomheid is daar aanwezig waar
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gereformeerden in een vroom leven het doel van hun godsdienst vonden.
'Gereformeerde vroomheid' is in dit artikel uitwisselbaar voor 'Piëtisme'. De
uit het kerkhistorische jargon stammende term 'Piëtisme' zag oorspronkelijk
slechts op de lutherse hervormingsbeweging van Philipp Jakob Spener, maar
is door de studies van H. Heppe en A. Ritschl5 ook van toepassing geworden op overeenkomstige vroegere verschijningsvormen binnen het Protestantisme6. Het Piëtisme in Engeland en Schotland wordt in dit artikel ook
wel Puritanisme genoemd. Dit Puritanisme telde zijn aanhangers zowel in als
buiten de Staatskerk.
Binnen het Piëtisme in de Nederlanden onderscheidde zich de Nadere
Reformatie als een beweging die de vroomheidsidealen in sterke mate naar
allerlei maatschappelijke, kerkelijke, politieke en culturele verbanden toe
vertaalde, zonder te kort te doen aan de cruciale betekenis van de persoonlijke godsvrucht. De nadere reformatoren streefden op de genoemde fronten
reformerende actie na, die zij programmatisch beschreven. De daarbij optredende groepsvorming geeft aanleiding om van een beweging te spreken7.

Gereformeerde vroomheid tot en met 1622
Dat de gereformeerde vroomheid in de Nederlanden in eerste instantie tot en
met 1622 wordt bekeken, heeft een pragmatische oorzaak. Over dat tijdvak is
immers een gedetailleerde studie voorhanden,8 die een betrouwbaar uitgangspunt vormt voor de tekening van het verloop van die vroomheid gedurende
de zeventiende eeuw.
Iedere beweging kent haar beperktheden. Zo ook de zestiende-eeuwse
gereformeerde Reformatie. De gereformeerde reformatoren zetten zich in
voor een op bijbelse leest geschoeide hervorming zowel van de dogmatiek
als van de kerkregering en de liturgie. Zij gaven hun beste krachten negatief
aan de bestrijding van het front dat zij tegenover zich vonden en positief aan
de opbouw en de consolidatie van de reformatorische Kerken. In niet
mindere mate streefden zij tevens de doorwerking van hun reformatorische
principes in de maatschappij en de politiek na. Bij al deze doelstellingen en
inspanningen bleef het gebied van het persoonlijke geestelijke innerlijke
leven in de schaduw. Een man als Johannes Calvijn was allesbehalve
onvroom, maar hij liet geen geschriften na die specifiek op het ingekeerde
leven betrekking hadden.
Toen de gereformeerde Reformatie zich eenmaal had voltrokken, gevoelden de aanhangers daarvan het gebrek aan devotionalia als een pijnlijk
gemis. Zij kregen een honger naar stichtelijke lectuur. De onderbelichting
van de vroomheid liet zich nu gelden. Dit resulteerde internationaal in de
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opkomst van het Piëtisme. In Engeland kwam het Puritanisme reeds in de
zestiende eeuw tot ontwikkeling en zou daar van enorme betekenis worden9.
In het Franse Calvinisme ontstond aan het begin van de zeventiende eeuw
een vroomheidstraditie die zich vooral op het persoonlijk gebed en de individuele meditatie toelegde10. Omstreeks 1600 ging de aandacht in de Republiek niet zozeer meer uit naar commentaren en preken van de hervormers,
maar begonnen die werken een gretig onthaal te vinden die zich richtten op
het individuele innerlijke geloofsleven en op de uitstraling hiervan naar alle
maatschappelijke relaties11. De beschikbare bronnen noodzaken de onderzoeker zich grotendeels op gedrukte lectuur te baseren. In de tijd vóór 1579
werden in het Nederlandse gereformeerde Protestantisme niet meer dan
tendensen in de richting van het Piëtisme openbaar. Het beeld werd bepaald
door de uit het Duits vertaalde Heidelbergse Catechismus en de oorspronkelijk Franse geschriften van Theodorus Beza. Origineel Nederlandse werken
waren totaal afwezig. Daarentegen waren in het tijdvak 1579-1587 - nog
slechts onregelmatig voorkomende - piëtistische uitingen te lezen in publikaties van diverse predikanten. Uit kerkelijke correspondentie uit die tijd
blijkt dat er onder hen veel onbehagen over het onheilige leven van vele
gereformeerden bestond12. Dit wijst erop dat de piëtistische uitingen in
geschrifte meer dan incidenten waren.
In de periode 1588-1597 zagen vijftien uitgaven van volledig piëtistische
aard het licht. In 1588 nam tevens de uitgave van de veelvuldig herdrukte en
invloedrijke Nederlandse vertalingen der geheel piëtistische geschriften van
de Franstalige in de Republiek werkende predikant Jean Taffin13 een aanvang14. Deze feiten wettigen het om het Piëtisme als stroming in de Nederlanden in 1588 te laten beginnen. In het eerste decennium van dit Piëtisme
vormde het Nederlandse aandeel in de publikaties een derde deel. Het merendeel bestond uit vertalingen van Franse werken. Drie van de vier Nederlandse auteurs en alle vertalers van wie de identiteit bekend is, waren afkomstig
uit de Zuidelijke Nederlanden of werkten daar geruime tijd.
De verschijning van de eerste vertaling van een puriteins geschrift luidde
in 1598 een geheel nieuwe fase van het Nederlandse Piëtisme in. Sindsdien
volgden soortgelijke overzettingen elkaar in een snel tempo op. Gedurende
de periode 1598-1607 verschenen 22 puriteinse werken in Nederlandse
vertaling, met in totaal 44 edities. Op drie geschriften en vier uitgaven na
hadden die alle betrekking op het oeuvre van William Perkins15. Reeds in
het tweede jaar van dit tijdvak veroverde deze puriteinse inbreng de eerste
plaats binnen het Nederlandse Piëtisme, die zij in deze periode op het jaar
1600 na niet meer prijsgaf. Van 1598-1607 zagen slechts twee Nederlandse
piëtistische werken het licht16. Het jongste van deze beide had ook nog met
Engeland te maken. Het was namelijk opgesteld door de predikant van de
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Nederlandse gereformeerde gemeente te Londen Jacobus Regius. In die
zelfde periode werd het Franse aandeel door de Engelse inbreng van de
eerste naar de tweede plaats verdrongen: acht werken met twaalf drukken17.
Deze zagen grotendeels gedurende de eerste helft van dit tijdvak het licht. In
1604 werd voor het eerst een overzetting naar het Duits te koop aangeboden:
het gebedenboekje van de lutheraan (!) Johann Habermann18. In grote
meerderheid waren de piëtistica ook in de periode 1598-1607 afkomstig van
predikanten en personen die geboortig waren van de Zuidelijke Nederlanden.
Van de vader der Nadere Reformatie, Willem Teellinck19, kwam in 1608
het eerste geschrift uit. Tevens was er toen voor het eerst sprake van een
concrete samenwerking tussen twee piëtisten met het oog op de verwezenlijking van een nader-reformatorisch doel: binnen de classis Schouwen-Duiveland stelden Teellinck en een andere hoofdvertegenwoordiger van het eerste
uur, Godefridus Udemans20, een reqüest op aan het adres van de magistraat
van Zierikzee inzake de zondagsheiliging. Het jaar 1608 mag daarom als het
geboortejaar van de beweging der Nadere Reformatie worden beschouwd.
Als zodanig markeert het een geheel nieuwe en zelfs de meest belangrijke
periode van het Nederlandse Piëtisme.
Het tijdvak 1608-1622 werd gekenmerkt door de volgende ontwikkelingen. Met ingang van 1608 verschenen voor het eerst - zeven - vertalingen
van Duitse piëtistica21. Ze betroffen in grote meerderheid werken van de
Stader rector Ottho Casmannus22. Bovendien kwamen twee edities van
overzettingen naar het Duits van lutherse piëtisten op de markt. De Franse
inbreng handhaafde zich redelijk met 19 edities23. Het Nederlandse aandeel
nam de toppositie van de Engelse sector over: 75 tegen 71 uitgaven24. De
Engelse inbreng raakte ook zijn jaarlijks overwicht kwijt, terwijl hij in de
jaren 1620-1622 nog niet een derde van het jaartotaal van de edities haalde.
De relatieve achteruitgang van de vertalingen van Engelse piëtistica, die
vanaf 1620 spectaculaire vormen begon aan te nemen, was het gevolg van de
omgekeerd evenredige groei van het Nederlandse aandeel, dat bijna geheel
uit werken van de eerste vertegenwoordigers der Nadere Reformatie bestond.
De voor de hand liggende gevolgtrekking dat de Engelse piëtistische invloed
op de gereformeerde vroomheid in de Nederlanden ging tanen, is niet terecht.
Zowel de levensloop en de correspondentie van de eerste nadere
reformatoren als de inhoud van hun werken wijzen uit dat zij in sterke tot
zeer sterke mate onder puriteinse inwerking stonden. Dit houdt in dat de
puriteinse kleur van het Nederlandse Piëtisme in de bedoelde periode
nauwelijks verbleekte vergeleken met het decennium daarvóór. De auteur van
wiens geschriften in dit tijdvak de meeste overzettingen verschenen, was
Perkins, terwijl de Schot William Cowper de tweede plaats bezette. Het
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overgrote deel daarvan was vervaardigd door personen die een Zuidnederlandse achtergrond hadden.
In vergelijking met het Franse en Duitse aandeel bezat de puriteinse
inbreng iets eigens, dat het beste kan worden omschreven met de woorden
'descriptie' en 'prescriptie'. Nergens werden de geestelijke zielsprocessen en
bevindingen zo uitvoerig, analytisch en psychologisch beschreven als in de
vertalingen uit het Engels. Deze waren ook uniek ter zake van de praktische
en nauwkeurige regelgeving voor de heiliging. Tot in de kleinste bijzonderheden werd het juiste gebruik van middelen als Bijbellezen, gebed, meditatie
en sabbatviering voorgeschreven.

De periode 1623-1699
Voor de rest van de zeventiende eeuw moet de onderzoeker zich behelpen
met bibliografisch materiaal dat verre van ideaal is, maar dat overigens wel
in sterke mate indicatief is. J. van der Haar heeft de wetenschap zeer aan
zich verplicht door bibliografische lijsten samen te stellen van in het Nederlands vertaalde Engelse theologische werken en van Nederlandse gereformeerde geschriften, die beide betrekking hebben op de zeventiende en de
achttiende eeuw25. Het merendeel van deze studies betreft piëtistica. F.A.
van Lieburg heeft de daarin vermelde boekproduktie per 25 jaar geteld en het
resultaat hiervan uitgesplitst naar eerste drukken en herdrukken in een tabel
en een grafiek ondergebracht26. Helaas is er inzake de vertalingen van
Franse en Duitse piëtistica geen literatuur beschikbaar. Dit ernstige manco
wordt evenwel grotendeels vergoed door het feit dat Van der Haar zo bereidwillig was om mij inzage te gunnen in de desbetreffende bibliografische
overzichten, die op dit moment door hem worden samengesteld27. Het feit
dat zijn lijsten niet uitsluitend piëtistica bevatten, vormt niet zo'n groot
probleem als op het eerste gezicht lijkt. Bij dit onderzoek zijn de absolute
aantallen van veel minder belang dan de onderlinge verhoudingen.
Volgens de gebruikte bronnen zagen van 1625-1699 in totaal 887 edities
van Engelse piëtistica in Nederlandse vertaling en 2373 uitgaven van Nederlandse gereformeerde stichtelijke werken het licht. Globaal was de verhouding dus 1:2,7. Van 1600-1675 zat er een forse stijging in het aantal Nederlandse stichtelijke werken, terwijl dit het vierde kwart iets verminderde. Het
Engelse aandeel kende een grillig verloop. In het tweede kwart zakte het iets,
in het derde kwart bereikte het zijn top en in het laatste kwartaal belandde
het op het gemiddelde van het eerste halfjaar. Het is opmerkelijk dat de
toppen gelijktijdig vielen. C.W. Schoneveld heeft het uit het Engels vertaalde
materiaal van J. van der Haar voor wat de zeventiende eeuw betreft per jaar
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uitgesplitst naar eerste drukken en herdrukken. Het blijkt dat tot en met 1648
gemiddeld drie a vier eerste drukken en twee herdrukken per jaar verschenen.
In de periode 1649-1654 stegen deze aantallen tot zeven a acht nieuwe vertalingen en vijf a zes herdrukken, terwijl zij in de periode 1655-1661 de top
bereikten met vijftien eerste drukken en twaalf herdrukken per jaar. Van
1662-1670 zagen gemiddeld zes nieuwe overzettingen en zes a zeven
herdrukken per jaar het licht. Gedurende de rest van de eeuw waren dat drie
a vier eerste drukken en twee a drie herdrukken28. Nadat Perkins als auteur
in het eerste kwart van de eeuw bij de overzettingen oppermachtig domineerde, geven de vertalingen voor de rest van die eeuw een heel ander auteursbeeld te zien. Er trad veel meer variatie op, zodat geen duidelijke winnaar
meer kan worden aangewezen.
In vergelijking met de puriteinse overzettingen stelden de Franse en de
Duitse inbreng weinig voor. In beide gevallen ging het om tussen de 50 en
75 uitgaven. Door Taffins geschriften oversteeg de Franse component de
Duitse in betekenis, terwijl bijna een derde deel van de laatste werd gevormd
door de vertaalde werken van de lutheraan Johann Arndt29. Hier lichtte het
interconfessionele karakter van het Piëtisme op30. Bij het Duitse aandeel
kwamen veel gebedenbundels voor en nam de ars moriendi een voorname
plaats in, terwijl veel vertalingen naar het Frans het Avondmaal betroffen.
Zijn het ontstaan van de Nadere Reformatie en het optreden van haar
eerste vertegenwoordigers niet te denken zonder de puriteinse invloed, ook in
het vervolg waren de nadere reformatoren sterk op het Engelse Piëtisme
georiënteerd. Deze constatering is daarom zo gewichtig omdat de Nadere
Reformatie tijdens de zeventiende eeuw het merendeel van de gereformeerde
vroomheid voor haar rekening heeft genomen31. De centrale figuur van de
Nadere Reformatie, Gisbertus Voetius32, vond de puriteinse vroomheid zo
belangrijk dat het door hem ontwikkelde theologische studieprogramma voor
een derde deel daaraan was gewijd. In feite besteedden de studenten in de
theologie te Utrecht aan de Engelse taal meer aandacht dan aan de grondtalen van de Bijbel!33 Een andere hoofdrepresentant van de bedoelde vroomheidsbeweging, Koelman, werd wegens zijn onverzettelijke aversie tegen het
gebruik van liturgische formulieren en van het onderhouden van christelijke
feestdagen door de burgerlijke overheid afgezet. Hij ontleende zijn inzichten
daaromtrent aan Engelse en Schotse puriteinen. Zijn verdere leven maakte hij
nuttig door via het overzetten van puriteinse geschriften en het leiden van
conventikels de puriteinse opvattingen in de Nederlanden te verbreiden. De
grote invloed die hij tot in de achttiende eeuw uitoefende, geeft wel aan dat
hem dat goed is gelukt. Van de belangrijkste nadere reformator bij de overgang van de zeventiende naar de achttiende eeuw, de hoogleraar in de
theologie achtereenvolgens te Franeker, Utrecht en Leiden, Herman Witsi88

us34, is eveneens bekend dat hij zowel in stichtelijk als in wetenschappelijk
opzicht sterk onder puriteinse invloed stond. Dat juist de vader en de spil
van de Nadere Reformatie, respectievelijk Teellinck en Voetius, alsmede de
meeste andere hoofdvertegenwoordigers daarvan door het Puritanisme
werden gestempeld, is in twee opzichten significant. Enerzijds laat dit de
hoge mate van afhankelijkheid zien en anderzijds impliceert dit een indirecte
intensivering van de reeds sterke puritanisering.
De uitkomsten van een inhoudelijke analyse van de gereformeerde vroomheid in de Nederlanden35 wijzen uit dat de volgende nog niet genoemde
elementen grotendeels aan puriteinse invloed te danken waren: de godsdienstige regulering van het gezinsleven en van de opvoeding36, het vastleggen
van bekeringsgeschiedenissen, een prediking waarbij het hoofdaccent op de
toepassing viel in het kader waarvan een geestelijke classificatiemethode
werd gehanteerd, de kwestie van de voorbereidende genade, een positieve
toekomstverwachting, persoonlijke en collectieve verbondssluitingen met God
en zondenregisters. Op één onderdeel trok de puriteinse invloed een diep en
breed spoor in de Nederlandse kerkgeschiedenis: de sabbat. De hele zeventiende eeuw door gaven de puriteinse sabbatsopvattingen en -praktijken
aanleiding tot felle twisten die zich van het niveau van de kerkelijke gemeenten uitstrekten tot dat van de professoren in de theologie37. In de grote
tegenstelling die vanaf het midden van de zeventiende eeuw de gereformeerden in de Nederlanden in toenemende mate en lange tijd scheidde, namelijk
tussen voetianen en coccejanen, vormden die sabbattwisten het belangrijkste
element.
Johannes Coccejus wist zich met zijn heilshistorische verbondsconceptie
een enorme aanhang onder het Nederlandse Calvinisme te verwerven. Twee
implicaties van zijn theologie stonden haaks op de puriteins gekleurde
vroomheid van voetiaanse piëtisten: de opvatting dat het sabbatgebod niet
moreel maar ceremonieel, dus niet eeuwig maar tijdelijk geldend was en de
sterke nadruk op de christelijke vrijheid. Nog in een derde opzicht liepen de
meningen en de praktijken sterk uiteen: namelijk ter zake van de verhouding
tussen Kerk en staat. De nadere reformatoren koesterden uitgesproken
theocratische denkbeelden die zij in hun prediking letterlijk en in hun geschriften figuurlijk niet onder stoelen of banken staken. Met gepaste vrijmoedigheid spraken zij de overheid op onbijbelse gangen en zaken aan en
verweerden zij zich tegen haar inmenging in kerkelijke aangelegenheden.
Coccejus daarentegen leerde een verregaande afhankelijkheid van de Kerk
van de staat. Nauw toezien leert dat bij de uit Bremen afkomstige Coccejus
inzake de sabbat, de christelijke vrijheid en de relatie staat - Kerk de lutherse
opvattingen sterk doorwerkten. Met andere woorden: de Duitse invloed die
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met het Coccejanisme de Nederlanden binnenkwam, werkte neutraliserend op
het hoge puriteinse gehalte van de gereformeerde vroomheid.
Toch bezat Coccejus' theologie ook onmiskenbaar een piëtistische trek.
Zo is het te verklaren dat er onder zijn navolgers ook een bevindelijke
groepering kan worden onderscheiden: de zogenaamde mystieke of ernstige
coccejanen. Juist bij deze bevindelijke coccejanen deed de puriteinse invloed
zich weer gelden. Dit betrof in elk geval de toekomstverwachting en de
gedetailleerde analyses van het spirituele leven38.
Tenslotte nam met ingang van 1666 de piëtistische invloed van Franse
origine aanzienlijk in betekenis toe. Dit werd veroorzaakt door Jean de Labadie39. Deze van oorsprong Rooms-Katholieke Fransman was van jongsaf
uitgerust met een sterk profetisch roepingsbesef en zelfbewustzijn. Deze ontplooide hij eerst in de rooms-katholieke kerk van Frankrijk als rondtrekkend
prediker. Na zijn overgang tot het Protestantisme zette hij zich als predikant
van de Franse Gereformeerde Kerk te Genève gedreven in voor de verdere
hervorming van die Kerk. Voetius, die van De Labadie veel voor de Nadere
Reformatie verwachtte, wist hem in 1666 een predikantspost in de Franse
gemeente te Middelburg te bezorgen. Tot zijn grote ontgoocheling ontwikkelde de Fransman zich hier evenwel in een anti-kerkelijke richting. Door zijn
sterke persoonlijkheid en zijn vele geschriften bracht De Labadie vele
gereformeerde vromen tot een sterk kerkkritische, zo geen onkerkelijke
opstelling40.

Beïnvloedingswegen
Globaal zijn er vier kanalen te onderscheiden waardoor de puriteinse invloed
zich voltrok: 1. Nederlanders in Engeland; 2. puriteinen in de Nederlanden;
3. puriteinse geschriften in de Nederlanden; 4. Nederlandse vertalingen van
puritanistica41. Met ingang van 1559 ontstonden vele Nederlandse vluchtelingengemeenten in Engeland. Het puriteinse klimaat dat die Nederlanders
daar via persoonlijke contacten en via kennisneming van lectuur aantroffen,
moet op velen van hen een onuitwisbare indruk hebben gemaakt. Toen dezen
vooral in de laatste decennia van de zestiende eeuw remigreerden naar de
Noordelijke Nederlanden, hebben zij hier de puriteinse ideeën en idealen
vorm gegeven en uitgedragen. De belangrijkste vertalers uit de begintijd,
Vincent Meusevoet en Johannes Lamotius42, die elk tientallen translaties op
hun naam hadden staan, waren beiden uit vluchtelingengemeenten afkomstig.
Vaak was een kortstondiger verblijf aan de overkant van de Noordzee
eveneens van grote betekenis. Dit geldt voor Teellinck en de vertalers Ever-
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hardus Schuttenius43 en Josua Sand, die elk tientallen overzettingen produceerden44.
In de tweede plaats vond het Puritanisme in de Nederlanden verspreiding
dank zij de grote aantallen puriteinen die zich hier hadden gevestigd45. Een
sterk devotionele uitstraling ging uit van puriteinse drukkers, uitgevers en
boekhandelaars46, die zowel Engelstalige als Nederlandstalige piëtistica
leverden, van de puriteinse hoogleraar in de godgeleerdheid Guilielmus
Amesius47 en van puriteinse predikanten48. Diverse puriteinen in de Nederlanden waren zelfs als vertaler werkzaam, zoals kwartiermeester Henry Hexham49, vaandrig Johan Fargharson50, notaris Thomas Morris en apotheker
Johannes Grindal51. Behalve de genoemde personen oefenden andere puriteinse militairen zoals de officieren Hugh Montgomery en Thomas Holles te
Zwolle52 devotionele invloed uit. Tenslotte droegen handelaars het hunne bij
tot de overdracht van puriteinse ideeën en idealen. De Engelse koopman John
Quarles53 instigeerde Schuttenius tot een puriteinse vertaling, die deze
opdroeg aan de Engelse handelaar William Cranmer en aan de gehele
generaliteit van de compagnie der Merchant Adventurers te Rotterdam54.
De inwerking vond behalve via persoonlijke contacten door middel van
publikaties plaats. De gegevens die op dit moment bekend zijn, scheppen het
beeld dat er grote aantallen Engelstalige piëtistica in de Nederlanden werden
gelezen, niet alleen door piëtisten, maar ook door andere calvinisten55. Van
enorm belang waren de vertalingen, waarvan verschillende zo'n gretig
onthaal vonden dat ze vele malen werden herdrukt56. De absolute topper in
dit opzicht was het voor het eerst in 1620 verschenen De practycke ofte
Oeffeninghe der Godzaligheydt van Lewis Bayly. Het kwam in de zeventiende eeuw niet minder dan zo'n 50 keer in het Nederlands uit57. Tenslotte
waren er vertalingen die niet als zodanig herkenbaar waren58.

Verklaring
De gereformeerde hervorming in de Nederlanden was inhoudelijk grotendeels
georiënteerd op het Franse protestantisme. Tekenend hiervoor is dat de
Nederlandse gereformeerden calvinisten waren en dat de Nederlandse
geloofsbelijdenis niet slechts nauw aansloot bij de Franse, maar ook oorspronkelijk in de Franse taal opgesteld en uitgegeven was. Het ligt dan ook
geheel in de rede dat het merendeel van de volledig piëtistische publikaties
uit de begintijd van het Nederlandse piëtisme uit vertalingen naar het Frans
bestond. Daar komt nog bij dat met ingang van de jaren tachtig een massale
stroom Frans- en Nederlandstalige geloofsvluchtelingen uit de Zuidelijke
Nederlanden in de noordelijke provincies zijn toevlucht zocht. Hier versterk91

ten de Vlamingen de meestal nog kleine calvinistische gemeenten, terwijl de
Walen hun eigen Franstalige gemeenten stichtten, die werden ondergebracht
in een aparte Waalse synode.
Tegen .de achtergrond van het voorgaande is het vanzelfsprekend dat de
eerste Nederlandse piëtisten op een enkele uitzondering na met het Zuidnederlandse calvinisme waren vergroeid. Hoe is dan echter de in 1598 op gang
komende vloed van puriteinse vertalingen te verklaren? Het antwoord op
deze vraag ligt eveneens in de Zuidnederlandse geloofsemigratie besloten.
Vóór de jaren tachtig had een groot deel van de Zuidnederlandse calvinisten
een veilig onderkomen in Engeland gevonden. Het vormde daar het grootste
deel van de Nederlandse vluchtelingengemeenten. Diversen van die Vlamingen raakten zo onder de bekoring van het Engelse puritanisme dat zij,
eenmaal in de Noordelijke Nederlanden aanbeland, dat soort vroomheid op
allerlei wijzen propageerden, niet het minst in de vorm van vertalingen59.
Een factor van niet minder belang waren de puriteinen in de Nederlanden,
die zich waar mogelijk verenigden in afzonderlijke Engelse en Schotse
gemeenten.
Toch vormen de genoemde externe factoren zonder meer geen afdoende
verklaring voor de puritanisering van de Nederlandse gereformeerde vroomheid. Er moeten ook inhoudelijke zaken een rol hebben gespeeld. Het in vele
opzichten halfslachtige reformatorische karakter van de anglicaanse kerk
deed het piëtisme in Engeland veel eerder ontstaan dan in de andere landen
waar zich een gereformeerde kerk ontwikkelde. Vergeleken met dit ontluikende piëtisme elders was het puritanisme volwassen. Daarom had dit op
vrome gereformeerde Nederlanders veel meer aantrekkingskracht dan het
Franse of het Duitse piëtisme. Die ontwikkelingsachterstand hebben de
Nederlanders nooit meer ingehaald. Het is dan ook geen wonder dat zij graag
bij hun geestverwanten aan de overkant van de Noordzee in de leer gingen
en bleven. Eerst was het vooral de prescriptie die boeide, later werd het meer
de descriptie die aansprak.
Vele elementen van de eigen - relatief volwassen - aard van het Puritanisme waren repristinaties van middeleeuwse devotie in een gereformeerde
context60. Waar in de Nederlanden - zoals trouwens ook elders - bij gebrek
aan reformatorische alternatieven roomse devotionalia lange tijd door
gereformeerden zijn gelezen,61 stonden dezen uiterst positief tegenover de
Engelse stroming die vele hun dierbare vormen, middelen en technieken van
vroomheid had weten te verweven met de reformatorische dogmatiek. Aan
het enthousiasme waarmee gereformeerden de puriteinse vroomheid binnenhaalden, zal hun verlegenheid met het bezit van de middeleeuwse devotie
enerzijds en het gemis van een eigen vroomheidstraditie anderzijds in elk
geval niet vreemd zijn geweest.
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De dogmatische twisten tussen contraremonstranten en remonstranten met
hun grote kerkelijke en politieke implicaties hadden in de eerste decennia
twee tegengestelde uitwerkingen op de gereformeerde vroomheid. Aan de ene
kant belemmerden zij in sterke mate de groei van het piëtisme en de verschijning van stichtelijke lectuur, omdat alle aandacht en energie daardoor
werd opgeëist62. Aan de andere kant vormde het remonstrantisme met zijn
beschuldiging dat de gereformeerde leer van de predestinatie fnuikend was
voor de praktijk der godzaligheid, een sterke prikkel voor gereformeerden
om met behulp van hun vroomheid en hun stichtelijke geschriften die
aantijging te ontzenuwen63. Beide factoren leidden ertoe dat pas na de
Synode van Dordrecht de stroom van Nederlandse piëtistica goed op gang
begon te komen.
Men zou verwachten dat de puriteinse vertalingen, na in het begin bij de
gratie van het ontbreken van soortgelijke lectuur van Nederlandse origine een
goede opgang en bloei gemaakt en gekend te hebben, tegen het midden van
de eeuw, toen de vloed van nader-reformatorische geschriften naar zijn
hoogtepunt toeging, in populariteit zouden dalen. De werkelijkheid was evenwel anders. Omdat de nadere reformatoren niet alleen ruiterlijk voor hun
afhankelijkheid van en hun gerichtheid op het Puritanisme uit bleven komen,
maar ook volhardden in het aanbevelen en bevorderen van de lectuur van
puritanistica, gingen de topjaren van de Nadere Reformatie, 1650-1670,
gelijk op met die van de puriteinse vertalingen. Uiteraard was hierbij van
veel betekenis dat in Engeland zelf de periode onder Oliver Cromwell de
bloeitijd voor de puriteinen is geweest64.
De opkomst van het luthers getinte Coccejanisme in de laatste decennia
van de zeventiende eeuw betekende een aanslag op het puriteinse gehalte van
het Nederlandse piëtisme. Dat gehalte was evenwel zo krachtig dat het zich
in gemitigeerde vorm bij de ernstige coccejanen wist te handhaven. De
aanzienlijke invloed van De Labadie had in die zelfde tijd tot gevolg dat een
aanzienlijk aantal gereformeerde vromen uiterst kerkkritisch tot zelfs onkerkelijk toe werd.

Export
De Nederlandse gereformeerde vroomheid was in de zeventiende eeuw niet
louter receptief. Zij bezat zoveel levenskracht dat zij als een brandhaard haar
vuur buiten 's lands grenzen wierp. Welk beeld vertoont de piëtistische
export precies? Er kan met een negatieve constatering worden begonnen:
piëtistische invloed van Nederlandse origine in de richting van Frankrijk valt
niet te ontwaren. Dit vindt bevestiging in het feit dat niet één stichtelijk
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geschrift uit het Nederlands in het Frans werd overgezet. Wie zijn blik naar
Engeland en Schotland richt, ontdekt wel enige, zij het zeer bescheiden
activiteit. In de jaren 1621-1622 zagen in elk geval drie, en misschien zelfs
vier geschriftjes van Teellinck in het Engels het licht65. Via Nederlandse
immigranten werd de geest van de Nadere Reformatie letterlijk geëxporteerd
naar Noord-Amerika. Hier oefende geen nadere reformator meer invloed uit
dan Koelman, die in 1682 zelfs een beroep uit dit werelddeel ontving66,
waarvoor hij overigens bedankte67. Op die zelfde wijze liet de Nederlandse
gereformeerde vroomheid zich ook in Zuid-Afrika gelden68.
Het was vooral in oostelijke richting dat overdracht van het Nederlandse
piëtistische gedachtengoed plaatsvond. In de eerste plaats moet hier Duitsland
worden genoemd. Talloze Duitse studenten leerden aan een Nederlandse
universiteit de geest van het Nederlandse piëtisme kennen, kwamen onder het
beslag daarvan en werden in hun vaderland weergekeerd enthousiaste bevorderaars van de gereformeerde vroomheid69. Voorts verschenen in de tweede
helft van de zeventiende eeuw van tientallen Nederlandse gereformeerde
stichtelijke auteurs werken in het Duits, met in totaal zo'n zestig edities70.
Er is dan ook alle reden om in te stemmen met de stelling van een van de
beste kenners van het Duitse gereformeerde piëtisme dat dit in directe
samenhang met de Nederlandse vroomheid is ontstaan en dat zij inhoudelijk
gezien een eenheid hebben gevormd71.
De laatste hier te noemen beïnvloedingslijn is uiterst leerzaam. Deze is
verbonden met de Duitse vertalingen van puriteinse geschriften, die zowel in
aantal werken als in aantal edities de totalen van de desbetreffende Nederlandse overzettingen evenaarden. In meer dan de helft van de overzettingen
ging de vertaling niet terug op de originele tekst, maar op de Nederlandse
vertaling!72 Dit indrukwekkende gegeven is een spiegeling van de grote
inwerking die de Nederlandse gereformeerde vroomheid in Duitsland had.
Vanzelfsprekend waren die Duitse vertalingen primair produkten van gereformeerde personen en bedoeld voor de gereformeerde wereld in Duitsland. Het
is evenwel opmerkelijk dat de overzettingen van meet af in lutherse kringen
in Duitsland terechtkwamen en hier zo goed aansloegen dat er met ingang
van de jaren dertig sprake was van een officiële lutherse receptie. Lutheranen
traden als vertaler op en lutherse uitgevers publiceerden vaak met kerkelijke
approbatie die lutherse overzettingen73. Deze stichtelijke lectuur was een
van de belangrijkste elementen die het klimaat bepaalden waarin het lutherse
piëtisme van Spener zich ontwikkelde74. Het interconfessionele gehalte van
het piëtisme kwam derhalve niet alleen tot uitdrukking in de vertaling van
lutherse stichtelijke werkjes in het Nederlands, maar op nog veel grotere
schaal in de lutherse overzetting van gereformeerde puritanistica, vaak op
basis van Nederlandse bronteksten van gereformeerd karakter. Tenslotte
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maakt het aandeel van de Nederlandse bronteksten van de Duitse vertalingen
van puritanistica duidelijk dat Nederlandse gereformeerde en puriteinse
vroomheid tot in het buitenland toe hand in hand gingen.
Behalve Duitse studeerden Hongaarse studenten in de theologie aan
Nederlandse universiteiten. Diversen van hen werden hier gewonnen voor de
gereformeerde vroomheid, lieten hier zelfs Hongaarse piëtistische werken het
licht zien en werden in hun eigen land ijverige bevorderaars van het piëtisme. Het is veelzeggend dat ook bij deze Hongaarse piëtisten de Nederlandse
invloed gecombineerd was met de puriteinse75.

Conclusie
Had Koelman gelijk met zijn opmerking dat de puriteinse vroomheid
baanbrekend en richtinggevend was voor de Nederlandse Gereformeerde
Kerk? Dit onderzoek wettigt een positief antwoord, maar wel met bepaalde
relativeringen.
De eerste relativering is dat het Engelse Piëtisme niet iets totaal nieuws
bracht. Het sloot aan bij en werkte bevruchtend in op een reeds in de Lage
Landen bestaand piëtisme, dat als onderlaag de doorwerking van de middeleeuwse devotie76 en als bovenlaag de Franse piëtistische uitwerking van het
calvinisme kende77. Wel gaf het Puritanisme de gereformeerde vroomheid
in de Nederlanden haar scherpe vorm. Hoe gewichtig dit aspect is, blijkt uit
het feit dat het de geschiedenis van die vroomheid grotendeels bepaalde.
Een tweede relativering is dat de puriteinse inwerking niet exclusief was.
Er is ook een relatief bescheiden receptie waarneembaar vanuit Frankrijk en
Duitsland. Als derde relativering mag worden genoemd dat de Nederlandse
piëtisten de puriteinse vroomheid integreerden in hun eigen culturele, maatschappelijke, kerkelijke en politieke kaders. Zij trokken zich daarom bij
voorbeeld niets aan van de verschillende opvattingen die de puriteinen over
de kerkregering huldigden: episcopalisme, presbyterianisme of independentisme. Het ging die Nederlanders om de vroomheid van de puriteinen. En deze
vroomheid transponeerden zij in hun eigen kerkelijk kader, namelijk dat van
de Gereformeerde Kerk.
De laatste relativering is dat de import ook een eigen verwerking inclusief
soms kritiek impliceerde78. Over het algemeen valt op dat geloofsvluchtelingen een groot aandeel hadden in de opkomst en de inkleuring van het Piëtisme in de Nederlanden. Het betrof vooral Zuidnederlanders die zowel in
Engeland en in Duitsland als in de Nederlanden een veilig heenkomen
hadden gezocht. In tweede instantie ging het om de Engelse nonconformis-
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ten, voor wie de grond in hun vaderland te heet onder hun voeten was
geworden.
Tenslotte is de rol die militie en commercie bij de puritanisering van de
Nederlandse vroomheid speelden, opmerkelijk. In het geval van de eerstgenoemde betrof het uitsluitend de devotionele uitstraling van puriteinse
militairen die in de Lage Landen dienst hadden genomen. De handelsrelaties
waren van veel meer betekenis voor het transport van de puriteinse en
piëtistische ideeën en idealen. In dit verband kan ook worden gewezen op de
betekenis van Zeeland voor de Nadere Reformatie en op die van Frederick
de Vrij79. De sterk puriteins geaarde beweging ontstond in het strikt gereformeerde, contraremonstrantse Zeeland, had hier de meeste doorwerking en
waaierde zich vanuit deze provincie uit over de rest van de Republiek.
Zonder de nauwe handelscontacten die de belangrijkste steden van Zeeland
met Engeland onderhielden, is deze puriteinse brandhaardfunctie van Zeeland
ondenkbaar80. De Amsterdamse koopman De Vrij, die zelf als stichtelijk
schrijver en vertaler optrad, instigeerde Manglerius tot het overzetten van een
geschrift van Casmannus en stimuleerde andere vertalers tot het overzetten
van puritanistica. Bovendien leerde de latere vertaler Tobias Tegnejus de
puriteinse lectuur kennen dank zij een andere Amsterdamse koopman:
Johannes de Mareez Daniels81. De beschikbare gegevens wekken de indruk
dat de betekenis van handelsbetrekkingen voor de piëtisering en de puritanisering van de Nederlandse vroomheid afnam naarmate de eeuw voortschreed.
De werkterreinen van de vertalers en de stichtelijke schrijvers alsmede de
uitgaveplaatsen van de piëtistica geven duidelijk te kennen dat de piëtisering
en de puritanisering van de Republiek zich eerst bijna uitsluitend in de
zeegewesten voltrokken en dat die van daaruit de landgewesten bereikten. In
dit opzicht is het kenmerkend dat Utrecht ten tijde van Voetius de functie
van centrum der Nadere Reformatie overnam van Middelburg ten tijde van
Teellinck82. De relevantie van zowel de commerciële relaties als de zeegebieden is reden om bij alle bezwaren die aan die term kleven, toch te spreken
van import. Dit te meer, omdat de piëtistische inzichten ook onmiskenbaar
naar Amerika, Zuid-Afrika, Hongarije en Duitsland werden geëxporteerd. Bij
onze oosterburen waren ze zelfs in bescheiden vorm van bepalende invloed
op het lutherse piëtisme.
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geloofsvluchteling in Frankenthal en Heidelberg vertoefde, heeft even later diverse
piëtistische werken van Casmannus vertaald: Op 't Hof, Engelse piëtitische geschriften,
438-441.
60. Vgl.: Max Levy, Der Sabhath in England. Wesen und Entwicklung des Englischen
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68. J.W. Hofmeyr, Die Nederlandse Nadere Reformasie en sy invloed op twee kontinente. 'n
Vergelyking van die invloed en deurwerking van enkele aspekte van die Nederlandse
Nadere Reformasie in die Suid-Afrikaanse en Noord Amerikaanse kontekste (Pretoria
1989); Jonathan Neil Gerstner, The thousand generation covenant, Dutch reformed
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Bunyan' in: M. van Os en G.J. Schutte, (ed.), Bunyan in England and Abroad. Papers
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78. Zo getuigen de voetnoten die Voetius in 1642 onder de tekst van Bayly's in de Nederlanden zo verslonden De practijcke ofte Oeffeninghe der Godtzaligheydt heeft aangebracht,
van een behoorlijk kritische dogmatische instelling. Af en toe komt in die annotatie naar
voren dat de kritiek het gevolg was van de hiervóór genoemde integratie. Het blijkt dan te
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voor deze alinea: W. van Gent, 'Koelman's kommentaar op enkele Engelse schrijvers',
DNR, II (1978) 29-32.
79. Zie hiervoor: Op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften, 509-516.
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81. In Tegnejus' dedicatie in: J. Dyke, De Goede Conscientie (Leeuwarden 1632) 9.
82. Op 't Hof, 'De Nadere Reformatie in Zeeland', 57.
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Tabel 1
Aantal jaarlijkse uitgaven van gereformeerde piëtistica in het Nederlands,
1588-1622
Nederlands
1588
1589
1590

1
1
1

Frans

Duits

Subtotaal

Engels

Totaal

1

2
1

2
1

(1)

1(1)

1(1)

1

1

1

(1)

(1)

(2)

(2)

1

1

2

2

1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
subtotaal

4(1)

1598
1599
1600

1

1601
1602

1

4(1)

4(1)

7(3)

11(4)

1

11(4)

1(1)
2(1)

1(1)
2(1)

2(1)
6(1)

1(1)

2(1)

1
4
2
3(2)

3(3)

(1)
3

(1)
2

4(1)

4(1)

1(2)

4(2)

1603

1(2)

1(2)

1604

3(8)

3(8)

1605

2(3)

2(3)

1606
1607

2

2

8(4)

10(4)

subtotaal

2

1608

2
2

1610
1611

2(1)

1612

2
1

1613
1614
1615

104

2(1)
4(4)

1

onbekend

1609

2(1)
2(4)

(1)

22(22)

1
32(26)

1

3

1(5)

4(5)

1(1)

1

4(1)

2(1)

6(2)

(1)

1

4(5)

2(1)

1

1(1)
5(2)

3(4)
3(1)

8(3)

2

3(2)

5(2)

1(1)
3(3)

3(3)

3

4(3)

(2)

1

2(2)

(1)

1

1(1)
1(3)

1(2)

4(4)

1616

Nederlands
5(1)

1617

4(8)

1618

4(1)

1619

Frans

Subtotaal

Engels

1

6(1)

1(2)

7(3)

1(1)

5(9)

1(3)

6(12)

(1)
(2)

Duits

1

Totaal

4(1)

6

10(1)

2(2)

3(2)

4(4)

10(2)

3(3)

13(5)

11(3)

3(4)

14(7)

12(3)

3(1)

15(4)

1620

1(1)
10

1621

11(3)

1622

11(3)

1

onbekend
subtotaal

(1)
55(20)

7(12)

7

(1)
69(32)

39(32)

(1)
108(64)

Totaal

61(21)

21(19)

7

90(40)

61(54)

151(94)

Tabel 2
Aantal uitgaven van Nederlandse gereformeerde geschriften en van in het
Nederlands vertaalde Engelse theologische werken, 1600-1699
Ned. werken

Vert. Eng. werken vgl
Van Lieburg

Vert. Eng. werken vgl Scho
neveld

1600-1624

272 (80)

100 (74)

90 (61)

1625-1649

335 (230)

68 (58)

73 (51)

1650-1674

579 (370)

277 (338)

182 (190)

1675-1699

551 (308)

79 (67)

80 (62)

524 (537)

425 (364)

Totaal

De getallen hebben betrekking op de aantallen eerste drukken. De getallen
tussen haakjes zien op de aantallen herdrukken.
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