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Verantwoording

�Long hath it vext our learned age to scan
who rightly might be term�d a Puritan.�

Deze dichtregels zijn ontleend aan een anoniem gedicht uit 1614.1 Zij geven 
treffend weer dat er op het terrein van de studie van het puritanisme sinds 
eeuwen weinig eenstemmigheid bestaat over de vraag wie en wat de ware 
puriteinen zijn. In een �dynamisch-equivalente� vertaling van deze regels is 
die onzekerheid als volgt weer te geven:

�Geleerden hebben lang gewenst te weten
wie terecht een puritein mag heten.�

De onbestemdheid die gegeven is met de termen �puritein� en �puritanisme� 
heeft een aantal oorzaken. Zij zal ook met de publicatie van dit boek niet 
worden weggenomen. De vraag waar en wanneer men de eerste symptomen 
van het opkomende puritanisme moet zoeken, wordt in de literatuur heel 
verschillend beantwoord. In de volgende bijdragen blijkt van die verschei-
denheid iets. Er valt te denken aan zuiver Engelse roots, maar evenzeer 
dienen we rekening te houden met de relaties met het continent, die duidelijk 
zijn aan te wijzen.
 De beweging van het puritanisme kent een hoogtepunt. Ook nu is het 
echter de vraag, waar men dit heeft te plaatsen. Valt het tegen het einde van 
de zestiende eeuw? Of kunnen we beter de eerste helft van de zeventiende 
eeuw beschouwen als een tijdperk waarin de puriteinen een toonaangevende 
factor vormden in kerk, staat en maatschappij? Ook terminus ad quem is 
niet exact te bepalen.
 Deze chronologische kwesties leiden geen zelfstandig leven. Zij hangen 
samen met de vraag waar men het politieke, ideële, theologische en socio-
logische centrum van de beweging wil leggen. De presbyteriaansgezinde 
puriteinen laten hun gedachten onmiddellijk gaan in de richting van de leer 
omtrent de kerk, waarbij genade en verkiezing een rol spelen, tot in de uiter-
lijke vormgeving van de structuur. De anglicaansgezinde vertegenwoordi-
gers leggen als vanzelf een sterke nadruk op de essentie van de vroomheid, 
waardoor de beweging een plaats krijgt binnen de geschiedenis van de spiri-
tualiteit, een gegeven dat vooral vandaag terecht weer alle nadruk ontvangt. 
Wie oog heeft voor de politiek-theocratische ambities van het puritanisme en 

1.  Geciteerd in Vaughan (ed.), The Puritan Tradition in America, 1620-1730, xi.
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voor de sociologische achtergronden ervan, zal vooral zijn aandacht richten 
op de invloed die vanuit Engeland de oceaan is overgegaan naar de nieuwe 
wereld.
 In de rangschikking van deze verschillende motiverende factoren ligt 
mede een oorzaak van de verscheidenheid in de historische beoordeling 
van de beweging. Niemand zal ontkennen dat deze variaties een sterke 
invloed ondergaan mede vanuit het standpunt en de aspiraties van de onder-
zoeker in de eenentwintigste eeuw. Onze eigen gezichtspunten op de heden-
daagse leefwereld spelen immers een niet te ontkennen rol wanneer onze 
blik gericht wordt op het verleden.
 Dat het puritanisme vooral een beweging is uit de wereld van de Angli-
cana voegt een nieuwe en andere complicatie toe aan de reeds genoemde 
kwesties omtrent chronologie en identiteit. De eenheid op het grootste Euro-
pese eiland was lang niet altijd wat het establishment daar wilde pretende-
ren. Binnen het rijk van Elizabeth was de verscheidenheid groot. Zij werd 
bedekt gehouden onder een duplex ordo van episcopaat en koningschap. Na 
haar regering voegde zich een sterk Schots element toe aan de ontwikkeling 
van de beweging. Het is vooral herkenbaar in de zeventiende eeuw, rond 
de unieke Westminster Assembly. De uitbreiding naar Amerika, ervoor en 
daarna, veroorzaakte niet alleen een ongehoorde verbreding van de bewe-
ging. Zij ging ook gepaard met een element waarin de democratisering zich 
reeds in de zeventiende eeuw aankondigde. Daardoor zou in de achttiende 
eeuw een aantal revivals noodzakelijk worden. Het puritanisme is al met al 
een zeer gevarieerde, een rijk geschakeerde en een bijzonder boeiende bewe-
ging geweest, waaraan ook in Nederland terecht aandacht wordt geschon-
ken. 
 De breedheid van de beweging maakte een scherpe afgrenzing naar 
tijd en plaats niet gemakkelijk. Het hoofdaccent valt voor wat de plaats 
betreft op Engeland. Niettemin komen Schotland en Amerika ook binnen 
het gezichtsveld. De principiële, beslissende doelstellingen worden reeds in 
de eerste tijden van de Engelse reformatie duidelijk. Zij worden bijgesteld, 
en nog weer eens nader geformuleerd in de tijden van Jacobus I en Karel 
I. Onder Cromwell en zijn parlement ontvangen zij de eenzijdige kleur van 
de overdrijving. De Glorious Revolution van 1688 betekent vrijheid voor 
het protestantisme, maar een formele finale voor het puritanisme. Daarmee 
is slechts gezegd dat een afbakening van de geschiedenis uiterst moeilijk is 
te geven. Wij hopen echter dat de wezenlijke elementen der ontwikkeling 
duidelijk genoeg zijn aangegeven, met name in het eerste deel.
 Een tweede onderdeel van ons boek legt vooral nadruk op de waarde 
van theologie en spiritualiteit. De beweging vindt daarin, zo menen we, haar 
eigenlijke wezen. Maar ook hier treft de verscheidenheid, ofschoon de cen-
trale gegevens zonder meer duidelijk zijn: Woord Gods, genade en kerk 

Verantwoording
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vormen een bestand dat bij alle wisseling en variatie stevig overeind blijft 
staan. We schrijven dit vooral toe aan de bescherming die theologie en kerk 
ontvingen vanuit een werkelijk doorleefde spiritualiteit. Men kan zeggen 
dat theologie en kerk een beslissende betekenis hebben voor de vroomheid 
of godsvrucht. Het omgekeerde is ook waar. Warmte door concentratie op 
hetgeen wezenlijk is in leven en in sterven, vormde een veiligheidszone voor 
de puriteinse theologie, die inmiddels daardoor haar eigen patronen vond in 
haar eigen ethiek en devotie.
 In het laatste hoofddeel van dit boek wordt duidelijk hoe groot en hoe 
diep, hoe wijd en zijd verbreid, hoe duurzaam ook de invloed is geweest in 
de geschiedenis, niet alleen in Engeland, maar vandaaruit in Nederland en 
in grote delen van Europa. De schets daarvan is vooral zo waardevol omdat 
voor het eerst op deze schaal de kaart is getekend van de wegen waarlangs 
het puritanisme zijn kracht heeft bewezen. Een nieuwe studie, eigentijds, zou 
duidelijk kunnen maken hoezeer een historisch onderwerp, als in dit boek 
wordt aangesneden, van blijvende betekenis kan zijn voor het heden. De 
sporen van de gereformeerde, puriteinse vroomheid zijn immers te vers, en 
zeker ook te vitaal, dan dat men ze zou kunnen ontkennen. Dat dit boek, ook 
in zijn bescheiden vorm, een bijdrage zou kunnen leveren aan de herkenning 
daarvan in onze eigen dagen was de overtuiging van uitgever en auteurs. Een 
positieve waardering van puriteins levensbesef � en de daarbij behorende 
vroomheid � moge de vrucht zijn voor ieder die het ter hand neemt.

Namens de auteurs,
W. van �t Spijker

Verantwoording





DEEL I

GESCHIEDENIS VAN HET PURITANISME

door R. Bisschop
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Engeland in de zestiende eeuw

Het moet een feestelijk en indrukwekkend gezicht geweest zijn toen de 
nieuwe koningin van Engeland, Elizabeth, in januari 1559 Londen bin-

nenreed. In de oude Westminster Abbey zou daar de kroningsplechtigheid 
voltrokken worden. De 25-jarige dochter van Hendrik VIII en Anna Boleyn 
werd ingehaald met onder meer een reeks tableaus, allegorische voorstel-
lingen. Die verwezen naar de verbintenis die aangegaan werd tussen de sove-
reign lady aan de ene kant en het evangelie anderzijds. Door de waarheid 
van Gods Woord te handhaven, zou zij al haar goede onderdanen vreedzaam 
regeren. Dat was geen overbodige wens na vijf jaar bloedige vervolging 
door haar voorgangster, haar halfzuster Maria Tudor.
 Een van de tableaus trachtte aan Elizabeth de acht zaligheden duidelijk 
te maken. Bij een volgende voorstelling werd haar een Bijbel in de Engelse 
taal aangeboden, die door de jeugdige vorstin minzaam werd aanvaard. Ze 
kuste het boek en drukte het aan haar borst. Het laatste tableau was een 
voorstelling waarin de richteres Debora met haar raden overleg pleegde om 
op die manier Israël wijs en verstandig te besturen. Of het parlement de hand 
gehad heeft in deze voorstelling, vinden we niet vermeld, maar de boodschap 
was wel duidelijk.1

 De tableaus lijken een krachtige bevestiging van de overwinning van de 
reformatorische leer in Engeland en tevens een fraaie illustratie van het feit 
dat men er in geslaagd was de oude idee van het corpus christianum een 
nieuwe, eigentijdse inhoud te geven. Overigens zouden deze voorstellingen 
ook dienst hebben kunnen doen bij de intocht van Maria Stuart in Schot-
land, enkele jaren later. Niet voor niets zei John Knox na zijn eerste gesprek 
met haar: �Ik bid God, mevrouw, dat u zo gezegend moogt worden in het 
Schotse rijk, indien dat God moge behagen, als Debora ooit was in het rijk 
van Israël.� Die opmerking krijgt wat extra reliëf als we ons realiseren dat hij 
even daarvoor tijdens dit gesprek de hiervoor genoemde Engelse koningin 
Maria Tudor had betiteld met de naam �verdorven Izebel�.2

1.  Voor een beschrijving van deze scènes, zie Anglo, Spectacle, Pageantry and Early Tudor 
Policy, 344-359. Vgl. ook Cross, �The State and development of Protestantism in English 
Towns, 1520-1603�, 30v.

2.  Knox, The History of the Reformation of Religion within the Realm of Scotland, resp. 282, 
276.
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Opzet

De opkomst van het puritanisme valt globaal gesproken samen met de peri-
ode waarin in ons land de Tachtigjarige Oorlog woedde. Hoewel het begrip 
van oorsprong Engels is, is het ook van toepassing op een krachtige stroming 
binnen het presbyterianisme in de Schotse kerk. De wortels daarvan lagen 
in de arbeid van de grote Schotse reformator John Knox (1505-1572). En de 
puriteinse idealen kregen na 1630 in Amerika gestalte in de New England 
Colonies Massachusetts, Connecticut en New Haven.
 Dit historisch overzicht van het puritanisme in de zestiende en zeven-
tiende eeuw is chronologisch opgezet. Het valt uiteen in vier onderdelen. In 
het eerste gedeelte gaan we in op de ontwikkelingen in Engeland. We volgen 
daarbij de opeenvolgende koningen uit de Tudor-dynastie, Hendrik VIII, 
Edward VI, Maria en Elizabeth. Met haar overlijden in 1603 kwam er een 
eind aan de Tudordynastie. Vervolgens geven we in het tweede onderdeel 
een schets van de ontwikkelingen in Schotland onder de Stuarts gedurende 
de zestiende eeuw. De Engelse en Schotse lijn kwamen in 1603 samen, toen 
de Schotse koning Jacobus VI Stuart onder de naam Jacobus I tevens koning 
van Engeland werd. De ontwikkelingen in dit gecombineerde koninkrijk 
worden in het derde gedeelte van deze bijdrage beschreven. Het vierde en 
laatste onderdeel is gewijd aan het ontstaan en de ontwikkeling van het puri-
tanisme in de Engelse koloniën in Amerika tijdens de zeventiende eeuw.
 De ontwikkeling van het puritanisme in Engeland, Schotland en Amerika 
wordt beschreven tegen de achtergrond van het algemene kerkelijke, poli-
tieke en sociaal-economische decor. Zonder een goed begrip van deze con-
text kan men de geschiedenis van het puritanisme moeilijk begrijpen, omdat 
haar idealen voor een deel voortkomen uit een reactie op bepaalde kerke-
lijke, politieke en maatschappelijke toestanden en ontwikkelingen. Vandaar 
dat niet alleen aandacht besteed wordt aan de omvang, de verspreiding en de 
invloed van het puritanisme, maar ook aan de weerstand die deze geestelijke 
stroming opriep.
 De geestelijke spankracht van deze beweging zou echter gering geweest 
zijn als zij was blijven steken in kritiek. Haar zeggingskracht en actualiteit 
voor de eenentwintigste eeuw ontleent zij vooral aan haar combinatie van 
twee idealen. Zij beoogde de persoonlijke levensheiliging van ieder die zich 
tooit met de naam van Christus, en met missionaire bewogenheid, doorgloeid 
van het vuur van Gods Geest, streefde zij er bovendien naar om kerk, overheid 
en samenleving te brengen onder het zegenrijke regime van Gods Woord.
 Gelet op die idealen wordt deze bijdrage langs twee hoofdlijnen nader 
uitgewerkt. Het eerste aandachtspunt is de vraag op welke manieren de 
diverse puriteinse richtingen hun opvattingen over de noodzaak van een 
doorgaande reformatie vertaald hebben naar de kerkelijke, politieke en maat-
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schappelijke praktijk waarin zij leefden. In dat verband komen bijvoorbeeld 
hun opvattingen over innerlijke vroomheid en maatschappelijke verantwoor-
delijkheid aan de orde. De tweede lijn is de vraag hoe zij de verhouding tus-
sen overheid, kerk en samenleving zagen. In dat kader zal ook gekeken wor-
den naar visies op de wijze waarop de kerk geregeerd moet worden en naar 
hun opvattingen over tolerantie ten opzichte van afwijkende gevoelens.
 Het spreekt vanzelf dat achtergronden en herkomst van puriteinse idea-
len eveneens aan bod komen, zoals dat ook het geval is met de relatie tot 
het piëtisme. In hoeverre gaan deze idealen terug op Engelse wortels? Of 
worden ze vooral gevoed door continentale invloeden, door de lutherse of 
Zwitserse reformatie, door Calvijn of Beza?

1. Voorlopers

Het is zinvol om, terugkijkend vanuit de verwikkelingen binnen en rondom 
de Engelse kerk van de zestiende en zeventiende eeuw, stil te staan bij een 
aantal factoren die al in de Middeleeuwen hebben bijgedragen aan het ont-
staan van een vruchtbare voedingsbodem voor de reformatorische opvat-
tingen in de zestiende eeuw. Het risico van een dergelijke terugblik is dat 
er een vertekening van het beeld optreedt, maar als het zorgvuldig gebeurt, 
kan het helpen om de Engelse reformatie en het Engelse puritanisme in een 
zuiver historisch perspectief te plaatsen.

1.1 John Wyclif
Het optreden van John Wyclif (± 1320-1384) droeg krachtig bij aan het 
ontstaan van een hervormingsgezinde mentaliteit in de Engelse samenleving 
in de zestiende eeuw. Bovendien was in zijn opvattingen een plaats inge-
ruimd voor het handelend optreden van de koning wanneer de kerk en haar 
dienaren hun geestelijke plichten verzaakten en hun macht gebruikten om 
aardse macht en goederen te verwerven. De door God geroepen koning kon 
dus in oudtestamentische zin als reformator van de vervallen kerk optreden. 
Tevens herkennen we in hem een van de eerste voorvechters van de rechten 
van de Engelse kerk tegenover de aanspraken van de paus.
 Wyclif was een vurig pleitbezorger van het armoede-ideaal. Daarmee 
bevond hij zich in goed gezelschap van de franciscaanse bedelmonniken. Hij 
uitte dus ook onverbloemd kritiek op de rijke bezittingen en de machtspositie 
van de middeleeuwse kerk. Het ontspoorde pausdom en de hiërarchische 
structuur van de kerk ontkwamen evenmin aan zijn afkeuring. Zijn plei-
dooien vertoonden een hang naar het ideaal van de oerchristelijke gemeente. 
De ware kerk was naar zijn groeiende overtuiging de onzichtbare kerk, de 
gemeenschap der heiligen, die zowel geestelijken als leken omvatte.
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In toenemende mate oriënteerde hij zich op Augustinus. Dat leidde tot zijn 
veroordeling van de officiële kerkleer op een aantal voor de middeleeuwse 
kerk wezenlijke punten. Hij verwierp de verering van heiligen en van reli-
kwieën, de aflaat, het celibaat en verschillende andere rooms-katholieke 
leerstellingen. Het gezag van de Schrift, ondersteund door de traditie van 
de kerkvaders, kwam in zijn opvattingen steeds meer centraal te staan. Om 
die reden vertaalde hij vanuit de Vulgaat grote delen van de Bijbel in de 
volkstaal, of stimuleerde hij dit vertaalwerk.
 Zelf volksprediker, zond hij ook predikers uit, zowel geestelijken als 
leken. Twee aan twee gingen zij op stap, zonder enig bezit. Hiermee volgde 
hij het bevel na van Christus, toen Hij zijn discipelen uitzond. Poor priests 
werden deze rondtrekkende predikers genoemd. Door de paus werden ze 
aangeduid met de naam �Lollarden�, een naam met een negatieve bijklank. 
Ondertussen schoot hun prediking diep wortel in de Engelse samenleving.
 Nadat mede onder invloed van Wyclifs prediking sociale onrust was ont-
staan, werd door de kerkelijke autoriteiten, daarin gesteund door koning 
en adel, een eind gemaakt aan zijn universitaire carrière. Ook na zijn dood 
breidde de invloed van de poor priests zich echter verder uit. Onder alle 
lagen van de bevolking vond hun boodschap weerklank, het meest onder de 
lagere middenklasse. Terwijl de kerk alles in het werk stelde om de Lollardy 
uit te roeien, kon de beweging gedurende enkele decennia nog rekenen op 
enige steun van de adel en de koning.
 Behalve fundamentele kritiek op de kerkelijke hiërarchie, hadden de Lol-
larden ook bezwaar tegen de leer van de transsubstantiatie en tegen aller-
hande kerkelijke zegeningsrituelen. Daarnaast wezen ze de combinatie van 
een geestelijk ambt en een wereldlijk ambt in één persoon af. Het armoede-
ideaal en de kritiek op de kerk hadden echter ook sociale en politieke impli-
caties: realisering van dat programma zou tot een volslagen omwenteling 
van de maatschappij leiden. Dat leidde er toe dat rond 1400 de toenmalige 
koning de inquisitie in Engeland invoerde, die de Lollarden meedogenloos 
als ketters vervolgde. Na de mislukking van een opstand door de politiek 
geëngageerde vleugel onder leiding van John Oldcastle in 1414 was het met 
de politieke en sociale kracht van deze beweging gedaan.3

1.2 Volksvroomheid
De theologische ideeën van de Lollarden leefden echter ondergronds voort 
in conventikels. Weliswaar werden ze gedurende de vijftiende eeuw te vuur 
en te zwaard als ketters bestreden, maar het gedachtegoed van de Lollarden 

3.  Een overzicht van Wyclifs werkzaamheden en invloed bij McFarlane, The Origins of Reli-
gious Dissent in England, 17-129. Over de godsdienstige opvattingen van de Lollarden: 
Boorman, �Reformers before the Reformation�, 93-96. Over de lotgevallen van deze bewe-
ging: McFarlane, a.w., 131-197.
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bleef als godsdienstige onderstroom onder de bevolking voortleven. Nog in 
1521 liet bijvoorbeeld de bisschop van Lincoln vijfhonderd mensen arreste-
ren op verdenking dat ze tot de Lollarden behoorden. En de bekende bijbel-
vertaler William Tyndale (1492-1536) groeide op in de conventikelsfeer in 
Gloucester. Het is opvallend dat voormalige kerngebieden van de Lollarden 
in Zuidoost-Engeland naderhand puriteinse bolwerken waren, bijvoorbeeld 
Bocking in Essex, waar nog in 1551 een lollardconventikel werd gearres-
teerd.4

 Al vanaf de veertiende eeuw was er sprake van de verspreiding van de 
Bijbel in de volkstaal. Evenzeer bestond er al minstens een eeuw een traditie 
die nadruk legde op bijbelse prediking. Daarnaast was ook het samenkomen 
in particuliere bijeenkomsten ten dienste van het persoonlijke geestelijke 
leven niet onbekend. De prophesyings die tijdens de regeringsperiode van 
koningin Elizabeth het draagvlak voor de puriteinse idealen verbreedden, 
sloten naadloos aan bij deze traditie. De Engelse reformatie heeft onmisken-
baar continentale invloeden ondergaan, maar de bedding ervoor was al veel 
langer gevormd.

1.3 Oxford Reformers
Evenals elders in het vijftiende-eeuwse Europa kon de humanistische 
wetenschapsbeoefening zich ook in Engeland in een groeiende belangstel-
ling verheugen. Dat deze beperkt bleef tot de sociale bovenlaag, zal dui-
delijk zijn. Erasmus (1469-1536) verbleef drie keer voor kortere of langere 
tijd in Engeland, waar hij gedurende zijn laatste verblijf Grieks doceerde 
te Cambridge. Zijn vriend Thomas More (1478-1535) was eveneens een 
invloedrijk bijbels humanist. Samen met John Colet (1467-1519) vormen 
zij de Oxford Reformers. Zij bleven rooms-katholiek, maar met de behoefte 
om deze kerk te reformeren. Ieder van hen confronteerde de intellectuele 
elite op zijn eigen manier met de noodzaak van kerkelijke of maatschap-
pelijke vernieuwingen. Daarvan getuigt Erasmus� Lof der zotheid net zo 
goed als Mores Utopia en de bijna puriteins aandoende prediking van 
Colet.
 Van betekenis is natuurlijk ook dat zij als wetenschappers de volgende 
generatie leidinggevenden mede hebben gevormd, zowel door hun onderwijs 
als door hun publicaties.
 De universiteiten van Oxford en Cambridge waren de brandpunten 
van de nieuwe ideeën. Vooral aan de universiteit van Cambridge vonden 
Luthers opvattingen weerklank, zoals bijvoorbeeld bij Thomas Cranmer 
(1489-1556). Die was daar in 1503 als student aan het Jesus College inge-

4.  Foster, The Long Argument, 7v. Over Lollardy en de zestiende-eeuwse reformatie in Enge-
land, zie Dickens, �Heresy and the Origins of English Protestantism�, 47-66, en Cross, �The 
State and development of Protestantism in English Towns�, 22-27.
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schreven en in 1514 werd hij daar als fellow, docent, verbonden. Als een 
student bij hem examen deed, diende deze een behoorlijke bijbelkennis te 
bezitten.5

1.4 Invloed vanuit Antwerpen
Toen Luther in 1517 zijn 95 stellingen tegen de aflaat aansloeg, deed hij op 
zichzelf genomen eigenlijk niets opzienbarends. Het was de gebruikelijke 
manier om een discussie op universitair niveau aan te gaan. Bovendien paste 
zijn kritiek in het patroon van eerdere, middeleeuwse hervormingsbewegin-
gen. Die waren deels door de kerk geïncorporeerd, zoals de bedelorden, en 
deels heftig bestreden. Mede door de reactie van officiële kerkelijke zijde 
escaleerde de zaak. Luthers kritiek was immers geen vrijblijvende academi-
sche kwestie, maar raakte de zenuw van de kerk der Renaissance. Van een 
discussie was dan ook al gauw geen sprake meer. Zijn actie werkte als een 
katalysator voor de kritiek op de kerkelijke toestanden, die in brede kringen 
leefde. Luthers opvattingen vonden weerklank, niet het minst binnen zijn 
eigen augustijner orde. Het is dan ook tekenend dat de eerste martelaren in 
de Nederlanden twee monniken uit het augustijner klooster te Antwerpen 
waren: Hendrick Voes en Johannes van Essen, die in 1523 op de Markt in 
Brussel werden verbrand.
 Lutherse ideeën vonden vanaf het begin in Engeland ingang. De index 
van 1529 verbood een groot aantal reformatorische geschriften. Die waren 
dus op zijn minst in Engeland bekend. Ook was vanaf 1526 de Engelse ver-
taling van het Nieuwe Testament, van de hand van William Tyndale, ver-
krijgbaar. Tyndale verbleef in 1523 te Wittenberg, rondde in Duitsland het 
vertaalwerk af en liet daar zijn vertaling drukken. De Engelse geestelijkheid 
spande zich in om zoveel mogelijk exemplaren te vernietigen.
 Er was druk handelsverkeer met Vlaanderen, met name door de wolhan-
del. Het centrum van de Engelse handel met het continent was Antwerpen, 
de metropool van de Lage Landen. Daar hadden de Londense kooplui zelfs 
hun vaste vestiging in de Merchant Adventurers. Die hadden weer hun con-
tacten met andere handelssteden op het vasteland. De Engelse handelaren die 
hiervan deel uitmaakten, hebben een groot aandeel gehad in de verspreiding 
van de ideeën van continentale reformatoren, onder meer door het binnen-
smokkelen van verboden reformatorische lectuur. In een tijd waarin schepen 
de belangrijkste transportmiddelen vormden, was de Noordzee meer een 
verbindende schakel dan een obstakel. �Mogelijk was de Scheldestad vóór 
de jaren veertig zelfs het belangrijkste productiecentrum van Engelstalige 
protestantse literatuur.� Daarnaast bestond er in Engeland zelf ook een ille-
gale pers, zowel ten dienste van het rooms-katholieke standpunt als van non-

5.  Vgl. Thorn e.a., Engeland, 262; Broeyer, Thomas Cranmer, 7.
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conformisten.6 In 1530 was Tyndale als geestelijk verzorger aan de vestiging 
van de Merchant Adventurers te Antwerpen verbonden.

2. De �reformatie� onder Hendrik VIII

Hoewel Hendrik VIII (regeringsperiode 1509-1547) de stoot gaf tot de 
Engelse reformatie, bleef hij de leer van de Rooms-Katholieke Kerk geheel 
toegedaan. Zo publiceerde hij in 1521 zelfs een strijdschrift tegen Luther. 
Dat leverde hem de goedkeuring van de paus op en de titel defensor fidei. 
Weliswaar werd hem die door de paus later als gevolg van zijn scheidings-
perikelen weer ontnomen, maar in 1543 werd deze titel bij parlements besluit 
erfelijk verklaard. Terwijl Hendrik volop verwikkeld was in zijn strijd met 
de macht van de Rooms-Katholieke Kerk, werd op zijn aandrang de bijbel-
vertaler William Tyndale gevangengenomen en te Vilvoorde als ketter ver-
brand (1534). En op het eind van zijn leven herhaalde hij nog eens nadruk-
kelijk het verbod voor leken om zelfstandig de bijbel te lezen.
 Van de geestelijken die Hendrik steunden in zijn strijd tegen de reforma-
torische leer moet met name Stephen Gardiner (1493-1555), bisschop van 
Worchester, genoemd worden.
 Hendrik heerste als een vorst met absolutistische neigingen, hoewel hij 
tegelijkertijd toeliet dat de positie van het parlement � en dan vooral het 
Lagerhuis � werd versterkt. Dat gold in elk geval voor de bevoegdheden 
inzake het heffen van belastingen. Niet het principe van vaste belastingen 
werd toegepast, maar dat van de �beden�. Steeds als de vorst geld nodig had, 
diende daarvoor toestemming gegeven te worden door de vertegenwoordi-
gers van hen die dit bedrag moesten opbrengen. Dat was de belangrijkste 
functie van het parlement. Het �reformatieparlement� dat vanaf 1529 bijeen-
kwam, steunde Hendriks kerkpolitiek. Die aanduiding hangt uiteraard ten 
nauwste samen met de maatregelen die het nam en die de �reformatie� van de 
kerk van Engeland mogelijk maakten, maar de term doelt tegelijkertijd op de 
samenstelling ervan. Er waren nogal wat parlementsleden in het Lagerhuis 
afkomstig uit reformatiegezinde groepen.
 De machtspositie van Hendrik VIII, die hem in staat stelde zijn eigen 
lijn vast te houden, was gebaseerd op de middenklasse, de landadel en de 
kooplui. Via het parlement bood Hendrik deze groepen de gelegenheid tot 
enige inbreng. Dat was gericht tegen de hoge adel, die vanouds een sterke 
machtspositie innam. Verder was er in Engeland, evenals in veel andere 
Europese landen, in brede lagen van de bevolking een sterk groeiende weer-
stand tegen de macht en de rijkdom van de Rooms-Katholieke Kerk en tegen 

6.  Marnef, Antwerpen in de tijd van de Reformatie, 68, 98v; Loades, �Illicit Presses and Clan-
destine Printing in England, 1520-1590�, 9-27.
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het gedrag van een deel van haar geestelijken. Bij de doorvoering van zijn 
�reformatie� kon Hendrik dankbaar gebruikmaken van deze onvrede.
 Voor de uitvoering van de koninklijke wil op lokaal niveau op het plat-
teland kon de koning steunen op zijn Justices of Peace. Deze gezagsdragers 
werden gerecruteerd uit de gentry (de landadel) en benoemd door de kroon. 
Zij zorgden voor de uitvoering van de Poor Laws, maar ook voor de handha-
ving van recht en orde. Onder zijn opvolgers dienden ze gedurende bepaalde 
periodes tevens als efficiënt instrument bij de vervolging van dissenters.
 In de �reformatie� onder Hendriks bewind kan een drietal fasen onder-
scheiden worden. De eerste fase werd gedomineerd door zijn wens van zijn 
eerste vrouw, Catharina van Aragon, te scheiden. Die wens werd ingegeven 
door dynastieke belangen. Daarop volgde de strijd tegen de oppermacht van 
de paus over de Engelse kerk, en in de laatste fase domineerden zijn maat-
regelen tegen de anglicaanse geestelijkheid. Het moge duidelijk zijn dat de 
term �fasen� hier niet in strikt chronologische zin opgevat moet worden.

2.1 Dynastieke belangen
De breuk met de Rooms-Katholieke Kerk voltrok zich in 1532, nadat Hen-
drik zonder kerkelijke goedkeuring zijn huwelijk met Catharina van Aragon 
als ontbonden beschouwde. Van de kinderen die uit dit huwelijk werden 
geboren, bleef alleen een dochtertje, Maria, in leven. Om de erfopvolging te 
garanderen, wenste Hendrik echter een zoon. Dat was na de verwoestende 
burgeroorlogen die Engeland in het verleden geteisterd hadden een begrij-
pelijke wens. Alleen al omdat Catharina de tante was van de machtigste 
vorst van Europa, Karel V, kon paus Clemens VII op dat moment echter 
onmogelijk bewilligen in Hendriks wens om te mogen hertrouwen, zonder 
zich de woede van de keizer op de hals te halen. Die maakte in Italië toen 
de dienst uit.
 Tegen de wil van de paus, maar met goedkeuring van de nieuwe aartsbis-
schop Thomas Cranmer hertrouwde Hendrik met de voormalige hofdame 
Anna Boleyn. Zij was afkomstig uit een familie die de reformatie goedge-
zind was. Anna bezat zelf een exemplaar van het Nieuwe Testament in de 
vertaling van Tyndale.7 Uit dat huwelijk werd opnieuw een dochter geboren, 
Elizabeth. Het feit dat dit kind geen zoon was, was voldoende reden voor 
Hendrik om zich van Anna te ontdoen en weer te hertrouwen, nu met Jane 
Seymour. Uit dit huwelijk werd Hendriks vurig gewenste zoon geboren, die 
hem na zijn dood als Edward VI zou opvolgen.

2.2 Tegen de oppermacht van de paus
Reeds in 1532 had Hendrik feitelijk de oppermacht over de Engelse kerk 
aan zich getrokken door de Submission of the Clergy. Daarbij verklaarden 

7.  Broeyer, Thomas Cranmer, 12.
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de kerkelijke leiders niet dan met instemming van de koning in kerkelijke 
vergaderingen bijeen te zullen komen of besluiten uit te vaardigen. Door de 
volgende stap onttrok Hendrik de Engelse kerk ook formeel aan het pauselijk 
gezag en maakte hij daar een Engelse katholieke kerk van, die onder de 
soevereiniteit van de koning stond. Krachtens de Act of Supremacy van 
1 november 1534 was hij vanaf toen �the only supreme head in earth of 
the Church of England, called Anglicana Ecclesia�. Het pauselijk antwoord 
daarop was de banvloek over Hendrik VIII, maar die had op dat moment 
geen effect meer, al weigerde een aantal vooraanstaande geestelijken de 
nieuwe verhoudingen te accepteren. Zo moesten bisschop John Fisher van 
Rochester (1469-1535) � hij was de biechtvader van Catharina van Aragon 
� en Thomas More hun trouw aan de Rooms-Katholieke Kerk met de dood 
bekopen. De meeste geestelijken bogen voor Hendriks wil en vanaf dat 
moment werden zij de steunpilaren van de Engelse monarchie.
 Aanvankelijk leek het er op dat onder invloed van de hervormingspartij 
ook de leer van de Anglicaanse Kerk zich in evangelische richting zou ont-
wikkelen. Maar hoewel Thomas Cranmer veel sympathie had voor de Zwit-
serse reformatie, bleef gedurende het bewind van Hendrik VIII de Engelse 
kerk uiteindelijk trouw aan de rooms-katholieke dogma�s. De Bill of Six 
Articles � het Bloedige Statuut � uit 1539 liet daarover geen misverstand 
bestaan. Aangezien daarin onder meer het celibaat nadrukkelijk gehandhaafd 
werd, liet Cranmer zich daarna van zijn echtgenote scheiden. De aanvaar-
ding van deze wet was het werk van de roomsgezinde factie onder leiding 
van Stephen Gardiner. Daarmee was de mogelijkheid van de reformatie van 
de leer voorlopig van de baan. De plooibare Cranmer schikte zich niet alleen 
hierin, maar verdedigde deze maatregel zelfs.

2.3 Maatregelen tegen de geestelijkheid
De kloosters vormden de laatste machtsbasis van de paus in Engeland. Boven-
dien beschikten ze vaak over uitgestrekte bezittingen. Inspelend op de alge-
mene kritiek op de Rooms-Katholieke Kerk en haar instellingen, werden ze 
beschuldigd van verdorvenheid, terwijl het sinds Hendriks breuk met de paus 
bovendien strafbaar was een buitenlandse geestelijke autoriteit te erkennen.
 De naasting van het kerkelijk bezit begon met dat van de kleinere kloos-
ters, enkele jaren later (1540) gevolgd door de opheffing van alle klooster-
gemeenschappen. De goederen kwamen deels in bezit van de nieuwe Tudor-
adel en de landadel (gentry) en de eigenerfde boeren (yeomanry). Dit was 
een van de redenen waarom deze middengroepen de kerkpolitiek van Hen-
drik steunden. De baten werden door Hendrik deels aangewend voor de kos-
ten van zijn oorlogvoering met Schotland. De onteigening van het klooster-
bezit had ingrijpende gevolgen voor de traditionele vormen van sociale zorg, 
die hiermee vrijwel ten einde kwamen.
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2.4 Sociaal-economische situatie
Dit, gevoegd bij de zware lasten die Hendrik aan de kerk en de burgerij 
oplegde, had grote sociale gevolgen. Verpaupering werd een algemeen ver-
schijnsel. Bovendien groeide als gevolg van de economische veranderingen 
de werkloosheid en trad er, evenals elders in Europa, ook in Engeland een 
prijsrevolutie op. Een van de oorzaken daarvan was de grote toestroom van 
zilver uit het pas ontdekte Amerika, die ook in Engeland tot inflatie leidde.8 
Bovendien steeg in de zestiende eeuw het bevolkingsaantal fors. De behoefte 
aan meer voedsel, die daarvan het gevolg was, deed de prijzen flink stijgen. 
Dat versterkte de macht van de gentry en de yeomanry, onder andere in het 
Engelse parlement. Het was echter dramatisch voor de laagste sociale groe-
pen, met name in de steden. Het leidde bovendien tot een agrarische revolutie, 
waardoor enerzijds de gemeenschappelijke woeste gronden werden verka-
veld en vervolgens ontgonnen, terwijl anderzijds bestaande gemeenschappe-
lijke gronden door middel van de enclosures eveneens geprivatiseerd werden. 
Daarbij werd akkerland vaak omgezet in weiland ten behoeve van de scha-
penteelt. Schapen leverden immers de onmisbare grondstof voor de groei-
ende textielnijverheid. De confiscatie van de kerk- en kloostergoederen sloot 
naadloos bij deze economische ontwikkeling aan. Het gevolg was dat keuter-
boertjes, die in de �marken� redelijk in hun levensonderhoud hadden kunnen 
voorzien, zich nu niet langer konden handhaven. Voor hen stonden nog drie 
mogelijkheden open: als dagloner dienst nemen bij grotere boerenbedrijven, 
wegtrekken naar de stad, of proberen als rondtrekkende ambachtslieden hun 
kostje op te scharrelen. De laatste keus stond in veel gevallen gelijk aan land-
loperij, met alle criminele aspecten die daaraan verbonden waren.9

2.5 Thomas Cranmer
Het waren politieke en sociaal-economische factoren die de doorslag gaven 
bij de �reformatie� van de Engelse kerk door Hendrik VIII. Innerlijke her-
vorming van de kerk was voor Hendrik niet bespreekbaar. Bovendien ken-
merkte zijn �hervorming� zich door het erastiaanse beginsel. Zij kwam niet 
voort uit de gemeente of de geestelijkheid zelf, maar werd opgelegd door de 
vorst. De Engelse hervorming was primair de onderwerping van de kerk aan 
de staat, �een schisma, geen ketterij�.10 Behalve verzet van conservatieve 

 8.  Een compact overzicht van de financieel-economische problemen in Europa in de zes-
tiende eeuw, zie Davies, Europe, 517v. Vgl. Palmer en Colton, A History of the Modern 
World, 120v over de oorzaken en gevolgen van de prijsrevolutie. De politieke en sociaal-
economische context van Engeland en Schotland in de zestiende en zeventiende eeuw wordt 
beknopt beschreven in Thorn e.a., Engeland, waarin de ontwikkelingen in Engeland de 
meeste aandacht krijgen. Uitgebreider over Engeland in de zeventiende eeuw: Trevelyan, 
England under the Stuarts.

 9.  Vgl. Collinson, The Elizabethan Puritan Movement, 24-26.
10.  Deppermann, �Der englische Puritanismus�, 13.
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krachten is er dan ook voortdurend ongenoegen gebleven van reformatiege-
zinden. Binnen de geestelijkheid en bij bepaalde delen van het volk bestond 
namelijk wel degelijk een onderstroom die behoefte had aan een wezen-
lijke hervorming van kerkelijke riten, van de structuur en van de leer, die 
gretig kennisnam van de geschriften van continentale reformatoren, die het 
land overspoelden. Deze stroom vormde niet één machtige rivier die zich 
met kracht manifesteerde, maar vertoonde veel meer de kenmerken van een 
delta gebied: breed uitwaaierend, maar wel vruchtbaar, aanvankelijk gevoed 
door lutherse, later vooral door verschillende Zwitserse bronnen.
 Naast de Lord Chancelor Thomas Cromwell (± 1485-1540) speelde Tho-
mas Cranmer, die in 1533 aartsbisschop van Canterbury werd, een opmer-
kelijke rol in het reformatieproces. Hij wordt getypeerd als een erasmiaans 
geleerde. Op zijn advies liet de koning over de gewenste scheiding advies 
inwinnen bij universiteiten op het vasteland. Daarop betrok de koning hem 
bij de uitvoering van zijn voornemens. Hoewel Cranmer enerzijds onveran-
derd voorstander bleef van een innerlijke hervorming van de kerk en een 
centrale plaats inruimde voor het gezag van de bijbel, was hij tegelijkertijd 
de koning in alles ter wille. Zelf maakte hij in 1532 onder het mom van 
het behartigen van handelsbelangen een reis naar Duitsland, waar hij de 
kwestie aan verschillende lutherse theologen voorlegde. Op deze reis kwam 
hij voor het eerst persoonlijk in aanraking met deze theologen. In het geheim 
getrouwd met de nicht van Andreas Osiander keerde hij terug om, met 
instemming van de paus, gewijd te worden tot aartsbisschop van Canterbury. 
Tijdens zijn episcopaat werd de aanwezigheid van een bijbel in elke paro-
chiekerk verplicht gesteld (1538), en enkele jaren later werd het gebruik 
ervan op zon- en feestdagen verplicht. De editie die hiervoor werd gebruikt, 
de Great Bible, was niet die van Tyndale, maar van Thomas Matthew. 
Dat was een pseudoniem voor John Rogers (� 1555), die voor de door 
hem bezorgde uitgave wel verschillende gedeelten van Tyndales vertaling 
gebruikte.
 Verder moeten ook Hugh Latimer (1492-1555) en Nicolas Ridley 
(1500-1555), respectievelijk bisschop van Worcester en Londen, genoemd 
worden als belangrijke voorstanders van de hervormingspartij.

3. Verdergaande hervorming onder Edward VI

Edward (regeringsperiode 1547-1553) was nog geen tien jaar, toen hij zijn 
vader opvolgde. Zijn oom, de hertog van Somerset, trad op als Lord-protec-
tor. Terwijl Gardiner moest terugtreden, bood deze situatie aan Cranmer 
de gelegenheid zijn hervormingsstreven met beslistheid door te zetten. Wel 
werd het episcopale stelsel gehandhaafd en bleef de positie van de koning 
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als hoofd der kerk ongewijzigd, maar de wetten tegen de Lollarden werden 
ingetrokken en het Bloedige Statuut werd buiten werking gesteld. De viering 
van het Heilig Avondmaal werd in reformatorische zin vormgegeven en het 
celibaat voor geestelijken afgeschaft. De Act of Uniformity (1549) beoogde 
een liturgische vernieuwing door te voeren, en om dat zoveel mogelijk te 
bevorderen, werd het gebruik van het Book of Common Prayer voorgeschre-
ven. Hoewel de inhoud de kenmerken van een compromis droeg, heeft het 
in hervormende zin gewerkt. Het was gestempeld door de zwingliaanse her-
vorming. Van dit kerkboek zijn nadien regelmatig meer of minder bewerkte 
versies verschenen. Zo verscheen al in 1552 een herziening waarin diverse 
aanpassingen in calvinistische zin waren aangebracht. Dat gebeurde mede 
op advies van John Knox.
 Tegelijkertijd werd gedurende Edwards regeringsperiode de onteigening 
van het kerkelijke bezit onverkort voortgezet. Niet alleen formeel juridisch 
was de Engelse kerk afhankelijk van de koning, ook in economisch opzicht 
werd ze in een afhankelijke positie gedrongen. Deze confiscaties hadden 
grote gevolgen op sociaal terrein. De zorg voor de zwakkeren in de samen-
leving, traditioneel de verantwoordelijkheid van de kloosters en de diako-
nieën, kwam ernstig in de verdrukking. Weduwen, zieken en armen waren 
daarvan het slachtoffer. Dat leidde tot sociale onrust en vormde een voe-
dingsbodem voor radicale sociaal-revolutionaire ideeën, die overigens onder 
de restanten van de Lollarden nog steeds leefden.

3.1 Prediking
Een voorwerp van bijzondere zorg was de prediking. Slechts weinig paro-
chiegeestelijken waren in staat te preken: dat lieten ze meestal over aan 
rondtrekkende predikers. Er waren nauwelijks predikanten die geschoold 
waren in de reformatorische leer. Cranmer deed een poging om met behulp 
van kathedrale inkomsten daarin verbetering aan te brengen, maar die ketste 
af op de onwil van de zittende geestelijkheid � of van hun patroon � om 
daaraan mee te werken.
 De benoeming van een geestelijke was vaak in handen van de plaatselijke 
landheer, die dit recht bijvoorbeeld verworven kon hebben door de koop van 
onteigende kerkelijke goederen. Het was een van de punten van kritiek van 
de puriteinen op het heersende systeem, dat dit patronaatsrecht verhinderde 
dat overal in Engeland geestelijken die trouw hun werk deden en vooral goed 
konden preken, werden aangesteld. De inkomsten uit de voormalige kerke-
lijke goederen werden lang niet altijd aangewend voor geestelijke zaken.
 Tegenover deze kritiek moet echter ook de keerzijde genoemd worden. 
In tijden van achteruitstelling of vervolging waren het de patroons die 
de puriteinen welgezind waren, die hun bescherming konden bieden. 
Een voorbeeld daarvan is Leicester. Overigens konden ook een gewe-
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tensvolle ambtsvervulling, het ontstaan van een puriteinse �cultuur� van 
(huis)godsdienstoefeningen en de verspreiding van stichtelijke publicaties 
aan puriteinse geestelijken een zekere invloedssfeer en tot op zekere hoogte 
enige bescherming verschaffen.11

3.2 Continentale invloeden
Tot op zekere hoogte gaven continentale theologen de Anglicaanse Kerk 
haar protestantse belijdenis. Petrus Martyr Vermigli (1500-1562) werd door 
Cranmer naar Engeland gehaald, evenals Johannes à Lasco (1499-1560). 
Martin Bucer (1491-1551), gevlucht uit Straatsburg, voegde zich bij hen. 
Cranmers poging om Melanchthon naar Engeland te halen, liep tot twee 
keer toe op niets uit. Ook Calvijn heeft, evenals Melanchthon, door middel 
van zijn briefwisseling met de leidende figuren rechtstreeks invloed uitgeoe-
fend. De invloed van de continentale Reformatie op de ontwikkelingen in de 
Engelse staatskerk was divers. De Augsburgse Confessie klonk bijvoorbeeld 
door in de Confession of Faith, al was de daarin verwoorde avondmaalsop-
vatting calvinistisch. Deze eerste geloofsbelijdenis van de Anglicaanse Kerk 
bestond uit 42 artikelen en werd in 1552 als zodanig ingevoerd. Meer dan 
Wittenberg oefende zowel Zürich als Genève invloed uit op de geestelijke 
reformatie van de Engelse kerk.12 Een belangrijke intermediair tussen de 
continentale Reformatie van Zwitserse en calvinistische snit en de Engelse 
hervormingsgezinden was John Hooper (1500-1555). Hij geldt als een van 
de �vaders� van het puritanisme. Hoewel hij er geen bezwaar tegen had om 
tot bisschop van Gloucester gewijd te worden, aanvaardde hij pas onder 
grote dwang dat hij daarbij het voorgeschreven gewaad moest dragen.
 Lloyd-Jones signaleert dat de dragers van het puriteinse ideaal zoals dit 
zich begon af te tekenen tijdens de regeringsperiode van Edward VI, allen 
intensief contact gehad hadden met continentale theologen. Hij stelt dat het 
opkomende puritanisme, waartoe hij ook John Knox rekent, in wezen een 
internationaal karakter draagt, terwijl het anglicanisme, zoals dat nadien 
vooral door Richard Hooker (1554-1600) wordt vormgegeven, duidelijk 
Engels-nationale trekken vertoont.13

 In deze periode werd in ruime mate asiel verleend aan vluchtelingen 
uit de Nederlanden, die zich op deze manier wisten te onttrekken aan 
de geloofsvervolging. Londen herbergde een behoorlijke vluchtelingenge-
meente, die vanaf 1550 samenkwam in de kerk van de Austin Friars (augus-
tijners). Ook in andere steden waren dergelijke gemeenschappen. De aanwe-
zigheid van dergelijke gemeenten was van grote betekenis voor het ontstaan 

11.  Eales, �A Road to Revolution: The Continuity of Puritanism, 1559-1642�, 184-209.
12.  Vgl. Deppermann, �Der englische Puritanismus�, 15.
13.  Lloyd-Jones, The Puritans, 242-247, 256; over Knox als puritein, ibidem, 260-281. Over 

de situatie in Frankfurt, zie ook Neal, Historie der rechtzinnige puriteinen I.1, 77-84.

Engeland in de zestiende eeuw



32

van het puritanisme. Ze werden geleid volgens het presbyteriale model, en 
de leden vertoonden een grote betrokkenheid bij het gemeenteleven. Niet 
alleen werden de zondagse kerkdiensten gehouden, ook op andere dagen van 
de week kwam men in prophesyings bijeen voor bijbelstudie. De onvrede 
over de halfslachtige hervorming zoals die onder bepaalde groepen leefde, 
kreeg in de ambtelijke structuur van de vluchtelingengemeenten een con-
creet alternatief geboden.

4. Terugslag onder �Bloody Mary�

Het vroegtijdig overlijden van Edward VI maakte voor een periode van vijf 
jaar radicaal een eind aan het hervormingsstreven. Zijn oudste halfzuster, 
Maria Tudor (regeringsperiode 1553-1558), was overtuigd rooms-katholiek. 
In 1554 huwde ze met Filips II, waardoor de positie van het rooms-katholi-
cisme in Europa krachtig versterkt leek te worden.
 Al spoedig belandden Cranmer, Ridley, Latimer en Hooper en enkele 
honderden andere hervormingsgezinden in de gevangenis om ter dood 
gebracht te worden. Het gebeente van de in 1551 overleden Bucer werd 
opgegraven en publiekelijk verbrand. �Bloody Mary� noemden protestanten 
de koningin. Hoe de gevangenen behandeld werden, blijkt uit een opmerking 
van Latimer tegenover de commandant van de Tower, toen hij daar gevan-
genzat: �U verwacht, denk ik, dat ik zal branden; maar als u mij niet enige 
verwarming geeft, dan ziet het er naar uit dat ik uw verwachting beschaam, 
want het gaat er op lijken dat ik sterf van de kou.�14

 Aan de vluchtelingengemeenten kwam abrupt een eind. Ook veel 
Engelse reformatiegezinden vluchtten, evenals Cranmers vrouw. Opnieuw 
kwamen ze in aanraking met alternatieve vormen van kerkregering, nu via 
hun eigen vluchtelingengemeenten op het continent, in Straatsburg, Zürich, 
Genève en Frankfurt am Main. Vooral in Frankfurt am Main werd binnen 
de Engelse vluchtelingenkerk een fundamentele discussie gevoerd tussen 
�anglicanen� en �puriteinen�. Hier liggen de wortels van zowel de meer 
presbyteriaans-georiënteerde richting als de independentistisch-congregati-
onalistische stroming. Eerstgenoemde zou haar bedding vinden binnen de 
Anglicaanse Kerk, terwijl de andere buiten die kerk vorm zou krijgen.
 Gardiner nam het kerkelijke roer over en herriep de hervormingsmaat-
regelen die onder Edward waren genomen. De pauselijk gezant Reginald 
Pole (1500-1558) werd aartsbisschop van Canterbury en daarmee kwam de 
Engelse Kerk weer onder het gezag van de paus. Als we ervan uitgaan dat de 
Contrareformatie pas krachtig doorgevoerd kon worden nadat het Concilie 

14.  Neill, Het Anglicanisme, 89.
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van Trente in 1563 was afgesloten, zal het duidelijk zijn dat het de rooms-
katholieke reactie onder Maria aan innerlijke kracht ontbroken heeft.
 Ondanks de bloedige maatregelen kon het streven naar reformatie niet 
uitgeroeid worden. Wel riepen de vervolgingen veel antipathie op. De weer-
stand tegen Maria�s bewind werd bovendien gevoed door haar huwelijk met 
Filips en door diens oorlog tegen Frankrijk, waarin Engeland meegesleurd 
werd. Bovendien ging het economisch slecht. De financiële maatregelen 
die Hendrik VIII had laten nemen, zoals de geldontwaarding, trokken nog 
steeds diepe sporen. Ziekten teisterden de bevolking en maakten duizenden 
slachtoffers.

5. Established Church onder Elizabeth

Vergeleken met Maria�s korte regeringsperiode betekende het bijna vijftig 
jaar durende bestuur van Elizabeth (regeringsperiode 1558-1603) een ver-
ademing. Onder haar bewind beleefde Engeland zijn �gouden eeuw� van 
culturele bloei en economische expansie. Het parlement won verder aan 
betekenis doordat Elizabeth, ondanks haar zuinigheid, voortdurend geldge-
brek had. Er werden maatregelen genomen om pauperisme en landloperij 
tegen te gaan, onder andere door de Poor Laws.15

 De tijd van Elizabeth is aan de andere kant ook een tijd van tegenslagen, 
duurte, zorgen en angsten. Velen leden gebrek en de ernstigste bedreiging 
was wel de pest die voortdurend op de loer lag en bij een uitbarsting epide-
mische vormen aannam. Daar komt dan nog bij dat binnenlandse politieke 
verwikkelingen zorgden voor de nodige onrust, terwijl er in de verhouding 
tot het buitenland voortdurend de dreiging van de rooms-katholieke machten 
Frankrijk en Spanje was.
 Gedurende de regeringsperiode van Elizabeth trad in heel Europa een 
verscherping van de godsdienstige tegenstellingen op, die zich uitte in bij-
voorbeeld de godsdienstoorlogen: in de Nederlandse gewesten, in Frankrijk 
(vanaf 1562). Diepe indruk maakte ook de Franse Bartholomeüsnacht in 
1572, toen honderden hugenoten in koelen bloede werden vermoord. In pro-
testantse landen laaide het wantrouwen tegen alles wat rooms-katholiek was 
hoog op. De Spaanse dreiging werd acuut toen Filips in 1588 zijn beruchte 
Armada zond.

5.1 Established Church
Elizabeth herstelde de positie van de Anglicaanse Kerk, die dan de Establis-
hed Church wordt genoemd. Daarin oefende zij als staatshoofd niet meer het 
gezag uit als supreme head, maar als supreme governor. De Court of High 

15.  Thorn e.a., Engeland, 299.
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Commission werd het orgaan dat gestalte gaf aan het koninklijke gezag over 
de kerk. Naderhand ging dit hof tevens functioneren als hoogste kerkelijke 
gerechtshof. Onder de koning oefenden de aartsbisschoppen van Canter-
bury en York het hoogste geestelijke gezag uit. Spil van de kerkregering 
werden weer de door de koning benoemde bisschoppen en aartsdekens. Om 
de uitvoering van van hogerhand opgelegde maatregelen betreffende de kerk 
en haar dienaren ook daadwerkelijk te kunnen afdwingen, hadden zij de 
beschikking over Church Courts. Op het niveau van de parochies namen 
curates (parochiehoofden), rectors en vicars (predikanten van verschillende 
rang) hun plaats in. 
 Een nieuwe Act of Uniformity (1559) voerde het Book of Common 
Prayer weer in. Daardoor werd een reeks van tradities uit de rooms-katho-
lieke periode behouden, zoals het vieren van heiligendagen en het gebruik 
van allerlei liturgische gebruiken en gewaden in de eredienst. Van de kwa-
liteit van de anglicaanse geestelijkheid moeten we ons geen grote voorstel-
ling maken. Als gevolg van de verschillende veranderingen die onder res-
pectievelijk Hendrik VIII, Edward VI en Maria waren doorgevoerd, was 
het niveau van de parochiegeestelijken bedroevend. Dat gold overigens ook 
voor hun financieel-economische situatie.

5.2 Een middenweg
Enerzijds waren er in de kerk krachten die terug wilden naar het anglo-
katholicisme van Hendrik VIII en anderzijds was er een stroming die de 
reformatie veel verder in calvinistische zin wilde doorvoeren. Daartoe 
behoorden de onder Maria gevluchte ballingen. Bij hun terugkeer namen ze 
allerlei reformatorische ideeën en ervaringen die ze op het continent hadden 
opgedaan mee, in de hoop die in de nieuwe situatie in Engeland in praktijk 
te kunnen brengen.
 De nieuwe aartsbisschop was Matthew Parker (1504-1575), een geest-
verwant van Hugh Latimer en bevriend met Bucer. Ook hij had indertijd tij-
dens zijn verblijf in Cambridge kennisgemaakt met lutherse boeken. Het is 
opvallend dat Elizabeth en hij met zoveel omzichtigheid te werk gingen, dat 
de koers die zij insloegen niet leidde tot een schisma. Voorzover de geestelij-
ken uit de tijd van Maria zich neerlegden bij de veranderde omstandigheden, 
behielden ze hun positie. Slechts een enkele bisschop aanvaardde de nieuwe 
Act of Supremacy. Verreweg de meesten werden vervangen door overtuigde 
calvinisten. Dat had niet Elizabeths voorkeur, maar er was weinig keus.
 Op de Convocation die in 1562 werd samengeroepen en die beslissend 
werd voor de positie van de puriteinen, werd de � nu 39 artikelen tellende � 
geloofsbelijdenis opnieuw vastgesteld. Daarbij werd een middenweg gevon-
den tussen rooms-katholieke en protestantse opvattingen, zij het met een 
accent op laatstgenoemde richting. Deze belijdenis correspondeerde tot op 
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zekere hoogte met de Augsburgse Confessie en tevens met de Confessio 
Wurtembergiensis, die in 1552 door de lutherse theoloog Johann Brenz 
(1499-1570) was opgesteld. Op enkele cruciale punten was ze echter uit-
gesproken calvinistisch: waar het ging om de predestinatieleer en om de 
avondmaalsopvatting. Verder werd er een nieuwe catechismus voorgeschre-
ven en een herziene bijbelvertaling in gebruik genomen. De bouw van de 
anglicaanse staatskerk was voltooid, strikt hiërarchisch geordend volgens 
het episcopale stelsel. Uiterlijk bleven rooms-katholieke sporen vooral zicht-
baar in de eredienst.
 Op diezelfde Convocation dienden de hervormingsgezinden een voorstel 
in met als doel de Engelse kerk verder te hervormen. Dit voorstel vormt de 
samenvatting van de puriteinse idealen zoals die op dat moment leefden. In 
zijn definitieve vorm behelsde het de volgende zes punten:

�1. Dat alle Sondagen in het Jaar, en byzondere Hoogtyden van Christus, 
Heilig gehouden, en dat alle andere Heilige dagen afgeschaft mochten 
worden.
2. Dat de Leeraar, in alle Parochie-Kerken, in de gemeene Gebeden zyn 
aangezichte tot het Volk keeren, en alzoo den gestelden Dienst onder-
scheidentlyk leezen zoude, ten einde opdat het Volk hooren en gesticht 
mocht worden.
3. Dat in den Doop het Kruis, als strekkende tot bygeloovigheit, mocht 
nagelaten worden.
4. Nademaal verscheide Communicanten, wegens ouderdom en ziekte, 
niet in staat zyn, om by het Sacrament te knielen, en andere zulks uit 
bygeloovigheit doen, dat daarom de Ordonnantie van het Knielen aan de 
bescheidentheit van den Leeraar mocht overgelaten worden.
5. Dat het den Leeraren, wanneer zy den Godtsdienst waarnemen, en 
de Sacramenten bedienen, genoeg mocht zyn om eenmaal een Koor-
kleedt aan te hebben; en dat geen Leeraar Dienst mocht doen, noch 
de Sacramenten bedienen, dan in een ordentelyke en welgevoegelyke 
Kleedinge.
6. Dat het gebruik der Orgelen mocht weggenomen worden.�16

De afwijzing van dit voorstel, met één stem meerderheid, luidde definitief 
de minderheidspositie van het puritanisme binnen de Anglicaanse Kerk in.
Grote verdediger van de Established Church tegenover de puriteinen was 
Richard Hooker, die het erastiaanse principe, dat in de Engelse staatskerk 
van kracht was, breedvoerig documenteerde en beargumenteerde.17 Zowel 

16.  Neal, Historie der rechtzinnige puriteinen I.1, 127v.
17.  Zie hierover Neill, Het Anglicanisme, 117-120; Neal, a.w., 385-388. Hookers grote werk 
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van overtuigd rooms-katholieke zijde als van overtuigd protestantse zijde 
was men echter allerminst tevreden met deze nieuwe verhoudingen. De 
groep die vasthield aan het rooms-katholicisme werd aangeduid met de term 
Recusants, weigeraars, die elke zondag een boete verbeurden van twaalf 
pence, omdat ze weigerden de anglicaanse dienst bij te wonen. De poli-
tieke en maatschappelijke positie van deze rooms-katholieke dissidenten 
was gewoonlijk nog moeilijker dan die van protestantse.

5.3 Vestarian Controversy
Nadat de hervormingsgezinden het tegen de �anglicaanse� krachten hadden 
moeten afleggen, gaven ze hun puriteinse streven nog niet op. Integendeel, 
de kwestie spitste zich toe op het verzet tegen de liturgische gewaden, iets 
waartegen indertijd ook John Hooper zich al verzet had. De zaak kwam 
op scherp te staan, toen aartsbisschop Parker in 1566 door middel van 
zijn Advertisements duidelijk maakte welke liturgische kleding anglicaanse 
geestelijken moesten dragen. Tijdens deze Vestarian Controversy ontston-
den de aanduidingen �conformisten� en �non-conformisten�. Tot de eerste 
groep behoorden de geestelijken die zich, zowel in de eredienst als daar-
buiten, wel aan de officieel voorgeschreven ambtskleding hielden. De 
non-conformisten beschouwden die gewaden als een overblijfsel van het 
pausdom � �rags of Popery� � en weigerden consequent zich aan de voor-
schriften te houden. Dat de tegenstelling niet beperkt bleef tot de gees-
telijkheid, blijkt uit het verhaal van de puriteinse plantkundige William 
Turner uit Wells, die zijn hond er op getraind had om de conformistische 
geestelijken hun voorgeschreven vierkante hoed van het hoofd te grissen 
en daarmee aan de haal te gaan. De overheid kon de humor daarvan niet 
inzien en verbande Turner.18

 Het conflict was echter meer dan een ruzie over uiterlijkheden. De tegen-
stelling hing ten nauwste samen met een diepgaand verschil van opvatting 
over de vraag hoever de reformatie zich diende uit te strekken. De non-
conformisten vormden een stroming die zich algemeen inzette voor purifi-
cation van de eredienst, van de leer der kerk en van de inrichting van de 
kerk. Vanaf ongeveer 1565 worden ze daarom puriteinen genoemd. Oor-
spronkelijk was deze naam spottend bedoeld, zoiets als in onze taal de naam 
�fijnen�. Onvermijdelijk moest het conflict over de ambtskleding op termijn 
politieke implicaties krijgen, doordat de tegenstanders ervan zich de vraag 
stelden met welk recht de supreme governor dit soort zaken voorschreef of 
liet voorschrijven.19

18. Collinson, The Elizabethan Puritan Movement, 73.
19.  Zie voor een samenvatting van de achtergrond en herkomst van deze naam, Bakhuizen van 
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5.4 Anglicanen en �puriteinen�
De historicus Stephen Neill, bij uitstek kenner van de geschiedenis van het 
anglicanisme, noemt de volgende vier kenmerken van het puritanisme:

�Het eerste en onophoudelijk nagestreefde doel was het voorzien in een 
geschoolde en predikende geestelijkheid. (...) Om elkaar te steunen in 
dit godgevallige werk plachten groepen van geestelijken van tijd tot tijd 
bijeen te komen om met elkaar te beraadslagen en elkaar te stichten 
door middel van �exercises�. Een van de broederen gaf uitleg van een 
vooraf gekozen Schriftgedeelte en de anderen bespraken en bekritiseer-
den de spreker. Leken kregen toestemming erbij aanwezig te zijn, maar 
ze mochten niet het woord voeren. Dit was van belang voor een goede en 
praktische oefening in het bestuderen en het uitleggen van de Schriften.
Het tweede doel was het beperken van de ceremonies tot het allerno-
digste minimum dat in het licht van de Schriften als geoorloofd werd 
beschouwd. Het kruisteken bij de doop was een overbodige ceremonie. 
Veel smaad werd uitgestort over het onschadelijke keurige koorhemd. 
(...)
In de derde plaats wilden de puriteinen in de Kerk van Engeland het hele 
presbyteriaanse systeem invoeren zoals ze dat in Genève hadden gekend, 
het enige systeem waarvan ze geloofden dat het in overeenstemming 
was met het Woord Gods. Dit zou inhouden de afschaffing van het bis-
schopsambt (...), gelijkheid van alle geestelijken, een organisatie van de 
Kerk in presbyteries (zo iets als classicale vergaderingen), de vorming 
van consistories (kerkeraden) in iedere gemeente voor de uitoefening van 
de tucht en de deelneming van leken in het bestuur van de Kerk. (...)�

Als vierde puriteinse doelstelling noemt Neill:

�Ze wilden een staatskerk in de volle betekenis van het woord hebben, 
volkomen onder toezicht van het parlement en beroofd van de laatste 
sporen van geestelijke onafhankelijkheid.�20

Neills beschrijving is functioneel omdat hij de door hem gesignaleerde 
wezenstrekken van het puritanisme voorziet van typisch anglicaans com-
mentaar. Dat maakt het voor de eenentwintigste-eeuwse lezer gemakkelijker 
om de bezwaren tegen het puritanisme, die vier eeuwen eerder al uit de hoek 
van de anglicaanse geestelijkheid werden geuit, te plaatsen. Er valt echter 
wel wat op zijn opsomming af te dingen. De verwikkelingen rondom de 
Westminster Assembly maakt in elk geval wel duidelijk dat zijn voorstel-

20.  Neill, Het Anglicanisme, 107-110.
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ling van het puriteinse staatskerkideaal zo niet geheel, dan toch grotendeels 
onjuist is (zie p. [ ]). Verder missen we in zijn weergave het puriteinse pro-
test tegen het patronagestelsel, waarbij wereldlijke heren beschikken over 
recht om geestelijke ambtsdragers te benoemen. Een derde fundamenteel 
tekort in zijn kenschets is het ontbreken van wat het �piëtistische element� in 
het puritanisme genoemd kan worden: de nadruk op levensheiliging (in het 
bijzonder de strikte viering van de zondag), de praxis pietatis, de innerlijk 
doorleefde vroomheid, de verborgen omgang met God en de uitoefening van 
kerkelijke tucht (iets wat in een nationale staatskerk vrijwel onmogelijk is). 
Dit trad in het allereerste begin niet op de voorgrond, maar vormt evengoed 
een elementair onderdeel van het puritanisme. Samengevat kwam de kritiek 
erop neer dat de door Hendrik VIII begonnen reformatie van de Engelse 
kerk halfslachtig was en een vervolg diende te krijgen.

5.5 Stromingen binnen het puritanisme
Tijdens de regeringsperiode van Elizabeth ontstonden er verschillende stro-
mingen binnen het puritanisme. Een mogelijke indeling kan drie of vier 
vleugels onderscheiden: de Original Anti-vestment Party, de Passive-resi-
stance Party, de Presbyterian Party en � uiteindelijk buiten de Anglicaanse 
Kerk � de Separatists.21

 De kerkpolitiek van Elizabeth dwong veel teruggekeerde ballingen tot een 
compromishouding. Het was hun onmogelijk om hun reformatorische idea-
len door te voeren, maar afstand doen van hun nieuwverworven positie zou 
betekenen dat zij het kerkelijke terrein geheel zouden overlaten in de handen 
van personen die zich meer thuis voelden in de rooms-katholieke traditie.22 
Dat bracht degenen die tot de Original Anti-vestment Party gerekend worden 
er toe om zich uiteindelijk te schikken in de eisen van hogerhand, zowel ten 
aanzien van de kleding als van de kerkstructuur. Tot deze richting worden 
mannen als John Foxe (1517-1587), John Philpot (1516-1555), bisschop John 
Parkhurst (± 1512-1575) en bisschop James Pilkington (1520-1576) gerekend. 
De tweede groep schikte zich weliswaar eveneens in de kledingvoorschriften, 
maar bleef streven naar hervorming van de kerkelijke structuur, binnen de 
grenzen van hun mogelijkheden. Iemand als Edward Dering (± 1540-1576), 
�the archetype of the puritan divine�23 en voorganger van William Perkins 
aan Christ College te Cambridge en later John Preston (1587-1628) worden 
daar toe gerekend. In een later stadium ging dat bij velen van hen samen met 

21.  Trinterud, Elizabethan Puritanism; Paas, De gemeenschap der heiligen, 103-111, maakt 
duidelijk dat elke indeling die gehanteerd wordt om de gevarieerdheid binnen het purita-
nisme aan te duiden arbitrair is. Er bestaat geen overeenstemming over de manier waarop 
de verschillende groepen puriteinen het beste kunnen worden onderverdeeld.

22.  Vgl. de kernachtige samenvatting van dit dilemma door Lloyd-Jones, The Puritans, 248v.
23.  Collinson, A Mirror of Elizabethan Puritanism, 2, 31.
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een sterke nadruk op de praxis pietatis. In die zin is ook William Perkins 
(1558-1602) een typische vertegenwoordiger van deze vleugel. De aanhangers 
van de Presbyterian Party roerden zich tot circa 1590 het meest. Zij vormden 
de actieve kern die daadwerkelijk streefde naar hervorming van de Engelse 
staatskerk in presbyteriaal-synodale zin. Thomas Cartwright (1535-1603), 
John Field (1545-1588) en Thomas Wilcox (1549-1608) zijn namen die hier-
aan verbonden zijn. De Separatists ten slotte hadden na circa 1580 de hoop 
dat de Engelse staatskerk nog te hervormen zou zijn, opgegeven en scheidden 
zich af.
 Een dergelijk onderscheid kan met name dienen om duidelijk te maken 
hoe groot de diversiteit binnen het puritanisme is geweest. Zetten we een 
chronologische hoofdlijn uit, dan vallen er twee fasen te onderscheiden.24 
In de aanvangsfase lag het accent op de gewenste zuivering van de Engelse 
kerk (organisatie, riten, gewaden). Deze fase omvat zowel John Hooper als 
de (latere) Original Anti-vestment Party en voor een deel in elk geval ook 
de Passive-resistance Party en de Presbyterian Party. Er is bij hen sprake 
van een duidelijk kerkgebonden puritanisme. Voor wat betreft de tweede 
fase, die begint in de jaren tachtig van de zestiende eeuw, kunnen we beter 
spreken van de �puriteinse traditie�. Het puriteinse ideaal wordt dan niet 
altijd meer consequent verbonden met de hervorming van de staatskerk. 
Het accent verschuift naar de gewenste hervorming van het leven, praxis 
pietatis, levensheiliging en vroomheid. Dat puritanisme kenmerkt zich door 
zijn piëtistische inslag. Ook separatisten, independenten en baptisten kunnen 
dragers zijn van dat ideaal. Het is deze fase die een krachtige doorwerking 
heeft gehad op de Gereformeerde Kerk in de Republiek.
 De achttiende-eeuwse geschiedschrijver van de puriteinen, Daniël Neal, 
signaleert een soortgelijke ontwikkeling van de naam �puriteinen�:

�In het Jaar 1564 begonnen hunne Lordschappen [= de bisschoppen, 
R.B.] hun gezach te toonen, door de Geestelykheit van hunne byzondere 
Stichten de onderschryvinge optedringen van de Liturgie, van de Cere-
monien, en van de Kerkelyke Regeringe; als wanneer de genen die dit 
weigerden eerst PURITEINEN genaamt wierden, zynde dit een naam van 
veragtinge, oorspronkelyk van de Cathari, of Puritani van de derde Eeuw 
na Christus, nogthans gevoegt genoeg om hunne begeertens van een meer 
zuivere form of wyze van Godtsdienst en Tucht in de Kerke uittedruk-
ken. Wanneer de Leeringen van Arminius in de Kerke standt grepen, in 
het laatst van de Regeringe van Koning Jacobus den Isten, zoo wierden 
zy, die de Verklaringe van Calvinus over de vyf verschillende Artikelen 
[= de Dordtse Leerregels, R.B.] aanhingen, genaamt PURITEINEN in de 

24.  Vgl. Lloyd-Jones, a.w., 254.
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Leere; en eindelyk wierdt deze naam gebruikt (...) om alle de genen die 
den Leeraar in hunne Godtsdienstige oeffeningen met een rein gemoedt 
zochten natevolgen, en aanmerkelyk heilig in hunnen wandel waren, te 
brandmerken. Een PURITEIN derhalven, was een mensch van gestrenge 
Zeden, een Calvinist in de Leere, en een Ongelykformigen aan de Cere-
monien en de Tucht der Kerke, schoon hy er zich niet geheel van 
afscheidde.�

Hij wijst ook op de verbintenis tussen puriteinen in kerkelijke zin met de 
�puriteinen in den staat�, die vooral sinds de regeringsperiode van Jacobus I 
invloed kregen. In zijn omvangrijke werk besteedt Neal overigens ook aan-
dacht aan de Schotse reformatie op grond van het feit dat hun �grondtbeginse-
len (...) veelzins dezelve waren als die van de Engelsche puriteinen�.25

5.6 Contrareformatie
Een van de besluiten van het Concilie van Trente beoogde een structurele 
verbetering van het opleidingsniveau van priesters te bewerkstelligen. In 
rooms-katholieke landen werden voor dat doel overal seminaries gesticht. 
Dat was uiteraard in protestantse gebieden niet mogelijk. Toch werden die 
wel degelijk betrokken bij het tegenoffensief van de rooms-katholieke Con-
trareformatie. Op het seminarie in Douai, in 1568 gesticht door de Engels-
man William Allen, werden priesters opgeleid met als doel een bekerings-
offensief in Engeland te bewerkstelligen.26 Dat leidde weliswaar niet tot het 
herstel van de positie van de Rooms-Katholieke Kerk in Engeland, maar 
het werk van de naar Engeland uitgezonden priesters betekende wel een 
flinke steun voor de rooms-katholieke bevolkingsgroep en stijfde hen in hun 
afwijzing van de Anglicaanse Kerk. Verder trad er een verscherping van de 
tegenstellingen op door de actie van de gevreesde en gehate jezuïeten. Dit 
was een van de redenen waarom de Engelse rooms-katholieken gedurende 
de periode van 1570 tot 1590 scherp vervolgd werden. Een andere reden 
hing samen met hun geloofsgenote Maria Stuart.

5.7 Maria Stuart een bedreiging
Van rooms-katholieke zijde vormde Elizabeths nicht Maria Stuart, koningin 
van Schotland, een wezenlijke bedreiging, aangezien volgens het rooms-
katholieke recht het huwelijk tussen Hendrik VIII en Anna Boleyn niet 

25.  In zijn voorrede, gedateerd op 1 februari 1732, gaat hij in op de inhoud van het begrip �puri-
teinen�; zie Neal, Historie der rechtzinnige puriteinen I.1, *4ro, resp. **3ro. Over de �puri-
teinen in den staat�: ibidem, I.2, Hhh1vo. Over de relatie tussen het piëtisme en de diverse 
groepen Engelse puriteinen, zie Stoeffler, The Rise of Evangelical Pietism, 24-108.

26.  Neal, a.w. I.1, 232 somt over de periode 1569-1624 een negental buitenlandse �kweekscho-
len� op die met dit doel werden opgericht.
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wettig was geweest. De Recusants in Engeland verkeerden in het dilemma 
tussen kerkelijke loyaliteit aan de paus enerzijds en politieke trouw aan Eli-
zabeth anderzijds. In het algemeen beschouwden zij Maria Stuart als de wet-
tige troonopvolgster van Engeland. Met een zekere regelmaat werden vanuit 
rooms-katholieke hoek aanslagen op Elizabeth beraamd. De situatie werd 
nog gecompliceerder doordat Maria Stuart het in haar eigen land aan de stok 
kreeg met de Schotse adel, waaronder veel protestanten waren. Zij vluchtte 
naar Engeland, waar ze tot 1587 gevangen werd gehouden.
 Nadat de paus in 1570 Elizabeth excommuniceerde, bleef voor de rooms-
katholieken weinig keus meer over. Deze bul maakte elke rooms-katholieke 
onderdaan, of hij nu wel of niet de anglicaanse eredienst bijwoonde, tot een 
potentiële verrader. De onrust en het �tekort� aan politieke loyaliteit van 
rooms-katholieke zijde dwongen Elizabeth uiteindelijk tot een drastische 
maatregel: de onthoofding van haar rivale. Maria Stuart was volgens haar 
Engelse tegenstanders betrokken bij een van de samenzweringen tegen Eli-
zabeth. Dat was voldoende om haar in 1587 ter dood te veroordelen. Bij het 
nemen van dat besluit nam Elizabeths Kroonraad het voortouw, aangezien 
zij zelf aarzelde om Maria, als gekroonde vorstin, ter dood te laten bren-
gen.27 De positie van degenen die trouw bleven aan de Rooms-Katholieke 
Kerk was vanaf de afkondiging van de pauselijke bul uiterst moeilijk. Ook 
onder hen vielen slachtoffers ten gevolge van vervolgingen.
 Gaandeweg was ook de verhouding tussen Engeland en het machtige 
Spanje verslechterd. Met het zenden van de armada católica (1588) beoogde 
Filips II de politieke macht van het rooms-katholicisme in Europa te herstel-
len en het protestantisme de genadeslag toe te brengen. Door deze �laatste 
kruistocht� poogde hij zowel de opstandige Nederlandse gewesten te onder-
werpen als greep te krijgen op Engeland. Menselijkerwijs gesproken bete-
kende de ondergang van deze Armada in 1588 de redding voor het protes-
tantisme in Engeland en in de Nederlanden, al stuurde Filips nadien nog wel 
enkele keren vergeefs een nieuwe vloot. Elizabeth liet een gedenkpenning 
slaan met het opschrift �Afflavit Deus et dissipati sunt� (God blies en zij 
werden teruggedreven).28

5.8 Presbyterianen
Vooraanstaand leider van de presbyteriaanse puriteinen was Thomas 
Cartwright, die onder andere contacten onderhield met Theodorus Beza, de 

27.  Thorn e.a., Engeland, 312. Een ander voorbeeld van de wijze waarop Maria een bedreiging 
kon vormen voor Elizabeth, was het plan van Filips� halfbroer Don Juan, die als landvoogd 
der Nederlanden dit gebied als uitvalsbasis zag voor een inval in Engeland. Na de afzet-
ting van Elizabeth zou hij vervolgens Maria trouwen en zouden zij koning en koningin 
van Engeland worden. Dat zou tevens het herstel van het rooms-katholicisme in Engeland 
inluiden; vgl. Palmer en Colton, A History of the Modern World, 131.

28.  Thorn e.a., a.w., 315.
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opvolger van Calvijn. Hij was hoogleraar in de theologie aan de universiteit 
van Cambridge en pleitte in die positie voor de invoering van een presbyte-
riale kerkenordening. Dat leidde er in 1570 toe dat hij afgezet werd, waarna 
hij naar Genève ging. Daar verbleef hij tot 1585, toen hij naar Engeland 
terugkeerde.
 In 1572 dienden zijn medestanders John Field en Thomas Wilcox een 
voorstel in tot verdere hervorming van de kerk, An Admonition to the Parlia-
ment, gedrukt op een geheime pers in Hampstead. Tot aan de Vestarian Con-
troversy waren deze non-conformistische predikanten verbonden geweest 
aan de gemeente die in de Plumbers Hall te Londen samenkwam. Bij afwe-
zigheid van Cartwright fungeerden zij als leiders van de presbyterianen. 
In hun opvattingen over wat een kerk is, namen zij in wezen echter een 
congregationalistisch standpunt in. De kerk is, naar hun omschrijving, een 
gemeenschap van gelovigen die geroepen en vergaderd zijn uit de wereld. 
Geen enkele kerk heeft het recht om gezag uit te oefenen over een andere 
kerk.29 Ook in een later stadium beroepen niet alleen presbyterianen, maar 
evenzeer congregationalisten zich op Cartwright.
 Field en Wilcox� Admonition werd ondersteund door enkele leden van 
het Lagerhuis, die de puriteinen welgezind waren. Het voorstel hield in dat 
het Book of Common Prayer en de liturgische gewaden afgeschaft zouden 
worden, dat de structuur van de kerk aangepast en het patronaatschap van de 
Engelse adel en stedelijke besturen afgeschaft zou worden. In een bijvoegsel 
werden verder de heiligendagen, de verering van de hostie en allerlei andere 
restanten van het rooms-katholicisme afgewezen. In plaats daarvan wens-
ten de puriteinen een prediker die sprak zoals de Geest hem ingaf en die 
dus niet vastgesnoerd was in de kerkelijke formules en formulieren. Konin-
gin Elizabeth was van oordeel dat deze kwestie een �staatszaak� was. Er 
mocht dus over dit onderwerp zonder haar toestemming niet in het parlement 
gedebatteerd worden. Field en Wilcox werden gevangengezet in Newgate, 
Cartwright publiceerde zijn Second Admonition ter ondersteuning van het 
standpunt van de presbyteriaanse puriteinen en in de officiële politiek veran-
derde er niets. Bij herhaling werden nadien in het Lagerhuis opnieuw voor-
stellen aan de orde gesteld om in de kerk van Engeland een presbyteriaal-
synodale bestuursvorm in te voeren, maar steeds werd de behandeling ervan 
door de koningin geblokkeerd.
 In hetzelfde jaar waarin de ondertekening van de geloofsbelijdenis van 
1562 en van het Book of Common Prayer opnieuw verplicht werd gesteld, 
stelden de presbyteriaanse puriteinen hun alternatieve Book of Discipline 

29.  Vgl. Foster, The Long Argument, 47. Over de actie van Field en Wilcox, zie Neal, Historie 
der rechtzinnige puriteinen I.1, 196-201; vgl. Murray (ed.), The Reformation of the Church, 
83-94. Loades, �Illicit Presses and Clandestine Printing in England�, 23 maakt melding van 
de geheime pers te Hampstead.
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vast (1571). Op basis daarvan ontstond in 1572 te Wandsworth, in de directe 
nabijheid van Londen, een �ouderlingschap� dat beoogde als een soort mode-
ramen leiding te geven aan de presbyteriaansgezinde puriteinse richting. 
Field en Wilcox, kort daarvoor vrijgelaten, behoorden tot de leiders. Het 
was de eerste ondergrondse presbyteriaanse kerk in Engeland. De Court 
of High Commission was echter alert en toen de presbyterianen de euvele 
moed hadden om de anglicanen uit te dagen tot een publiek debat, werd 
een aantal leiders, waaronder Field en Wilcox, gearresteerd. Verschillende 
presbyteriaansgezinde predikers werden afgezet. Dat lot trof Field in 1584. 
De afzetting van een aantal prominente leiders was echter niet voldoende 
om een eind te maken aan de ondergrondse organisatie van puriteinse groe-
peringen binnen de Anglicaanse Kerk.
 Deze eerste ondergrondse presbyteriaanse organisatie was het begin van 
de latere Classical Movement die in Dedham haar hoofdkwartier had. Van 
1582 tot 1589 leefden puriteinse groepen in het geheim op kerkelijk-pres-
byteriale wijze samen, terwijl hun leiders elkaar regelmatig in het geheim te 
Dedham ontmoetten. Het doel daarvan was niet alleen de opbouw van een 
kerkelijke structuur zoals men die als de meest bijbelse vorm zag, maar ook 
het voorbereiden van de reformatie van de Engelse kerk zelf.30

5.9 Prophesyings
Na de dood van aartsbisschop Parker volgde Edmund Grindall (1519-1583) 
hem op als aartsbisschop van Canterbury. Hij was eveneens bevriend geweest 
met Bucer. Hij weigerde de anti-puriteinse maatregelen van koningin Eliza-
beth zonder meer uit te voeren. Dat conflict spitste zich in 1576 toe op de 
prophesyings of exercises, de conventikels. Tijdens deze bijeenkomsten, die 
ook bezocht werden door niet-geestelijken, werd een bijbeltekst door ver-
schillende predikers uitgelegd. Bij de nabespreking werden ook de aanwezige 
leden betrokken. Het doel hiervan was enerzijds de predikers te vormen en 
anderzijds de gemeenteleden bijbelstudie te bieden. Vooral puriteinse predi-
kers waren hierin zeer ijverig. Koningin Elizabeth eiste dat Grindall hier een 
eind aan zou maken, maar deze weigerde, omdat hij van mening was dat de 
koningin hier niets over te zeggen had én omdat hij � net als de puriteinen � 
de verkondiging van het Woord van fundamenteel belang achtte.
 De koningin gaf hem voor de rest van zijn leven huisarrest. Hij werd in 
1584 opgevolgd door John Whitgift (1532-1604), een overtuigd anglicaan en 
tegenstander van Cartwright en de puriteinen. Hij eiste dat alle geestelijken 

30.  Over Field en Wilcox, het �ouderlingschap�, de classical movement en de Dedham Con-
ference, zie Neal, Historie der rechtzinnige puriteinen I.1, 196-210, 207, 212, 236-240, 
277; ook Collinson, The Elizabethan Puritan Movement, 131-138, 218-239; Foster, The 
Long Argument, 33-38; Trinterud, Elizabethan Puritanism, 238v.; Neill, Het Anglicanisme, 
109v.
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in de Anglicaanse Kerk het gezag van de koning over de kerk zouden erken-
nen, dat ze het Book of Common Prayer zouden gebruiken en dat ze de 
belijdenis van 1562 aanvaardden. Om weerspannigen te dwingen schakelde 
hij de Court of High Commission als hoogste kerkelijke rechtbank in. Naast 
een aantal andere maatregelen leidde dit tot een uitstroom van puriteins-
gezinden, waardoor de Anglicaanse Kerk beroofd werd van een groot deel 
van haar ernstigste predikers. Zijn meedogenloze inquisitie maakte een eind 
aan de Classical Movement.

5.10 Separatisten
De puriteinse idealen vonden aansluiting bij en werden gevoed door de oude 
conventikeltraditie. Daar hadden de puriteinen de ruimte voor het uitdragen 
van hun idealen, ruimte die ze in de kerk zelf misten. Het non-conformis-
tische standpunt kon echter ook aanleiding geven tot het institueren van 
zelfstandige gemeenten. De eerste separatistische gemeente werd in 1580 in 
Norwich geïnstitueerd door Robert Browne (± 1550-1633) en Richard Har-
rison (� ± 1585). Zij week het jaar daarna uit naar Middelburg, waar Browne 
na enkele jaren onenigheid kreeg met zijn gemeente. Hij keerde vervolgens 
terug naar Engeland en de Anglicaanse Kerk. De leiding van de separatisten 
kwam toen in handen van Henry Barrowe (± 1550-1593), John Greenwood 
(� 1593) en John Penry (± 1560-1593).
 De separatisten waren van mening dat de gemeente niet alleen maar in 
naam �gemeenschap der heiligen� mag zijn. Het streven om een geheiligd 
leven te leiden nam in hun geloofsbeleving een centrale plaats in. Zij ken-
den de beslissingsbevoegdheid inzake de aangelegenheden die de gemeente 
betroffen toe aan de leden, niet aan een hoger gezag. Op dit punt waren ze 
verwant aan allerlei sociaal-revolutionaire bewegingen, waarvan de Level-
lers wel de bekendste zijn.
 Dat standpunt kon de staatskerk uiteraard niet dulden. Als uitvloeisel van 
de nauwe band tussen de kerk en de staat betekende verzet tegen de kerkelijke 
structuur tevens kritiek op de overheid. Kerkelijke standpunten konden niet 
los gezien worden van hun politieke implicaties. Daarom werden de separa-
tisten dan ook vervolgd. Niet alleen riskeerden ze geldboetes en gevangenis-
straffen, ook hun leven. Zo werden de leiders van de separatistische puritei-
nen Barrowe en Greenwood op 6 april 1593 als martelaren door ophanging 
om het leven gebracht. Hetzelfde lot trof Penry ruim anderhalve maand later. 
De beschuldiging tegen hen luidde �opruiing tegen de Engelse staat�. Een 
aantal van hun aanhangers week uit naar de Republiek. Tegen het eind van 
Elizabeths regering was de kracht van de separatisten vrijwel gebroken.31

31.  Voor een beknopt overzicht van de ecclesiologische opvattingen van de eerste separatis-
ten, zie Tovey, �Adding to the Church � in the Teaching of the Elizabethan Separatists�, 
20-35.
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5.11 Marprelate Tracts
Toen in 1588 Robert Dudley, graaf van Leicester, stierf, verloren de puri-
teinen hun belangrijkste beschermer. En het verschijnen van de Marprelate 
Tracts maakte de positie van de puriteinen er nog slechter op. Onder het 
pseudoniem Martin Marprelate schreef iemand in de jaren 1588 en 1589 
een reeks pamfletten die zich fel keerden tegen het episcopale stelsel en 
het erastianisme van de Anglicaanse Kerk. Deze pamfletten verwoordden 
het standpunt van de presbyteriaanse puriteinen, maar dan op een uiterst 
polemische en satirische manier. Ook aartsbisschop Whitgift moest het ont-
gelden. Hij werd bijvoorbeeld betiteld als �de paus van Lambeth�. Deze 
actie droeg bij aan een groeiende tegenstelling tussen de puriteinen en aan 
de teloorgang van het puritanisme als georganiseerde beweging binnen de 
staatskerk. De leider van de presbyteriaanse puriteinen, Thomas Cartwright, 
distantieerde zich van deze geschriften. In de loop van 1589 werd in 
de omgeving van Manchester de drukpers ontdekt waarop de pamfletten 
gedrukt waren. De namen van de auteurs zijn onbekend gebleven, maar de 
inhoud ademt de sfeer van de meer radicale puriteinen als John Penry.32

 In februari 1589 begon een scherpe vervolging van de verschillende 
groepen puriteinen binnen en buiten de staatskerk. Daarin speelde Richard 
Bancroft (1544-1610), op dat moment de secretaris van Whitgift en later 
zelf aartsbisschop van Canterbury, een belangrijke rol. Deze vervolging 
hield twee jaar aan. Een aantal puriteinen werd gedood, terwijl anderen naar 
Schotland wisten te ontkomen. Het gevolg was dat de puriteinen die tot 
dan toe binnen de staatskerk waren gebleven, de hoop op hervorming ervan 
moesten opgeven. Rond 1590 had de Engelse regering bovendien de pers 
grondiger onder controle dan de regering in enig ander land, uitgezonderd 
in Spanje. Dat was mede te danken aan de samenwerking met de London 
Stationers Company, die een monopolie op de controle over deze bedrijfs-
tak bezat. De strenge censuur kon echter niet verhinderen dat er protes-
tantse dissidente lectuur het land werd binnengesmokkeld. Waren dergelijke 
publicaties met een rooms-katholieke achtergrond in de beginjaren van Eli-
zabeths regering vooral uit Antwerpen afkomstig, aan het eind van haar 
bewind kwam de gesmokkelde lectuur vooral uit Den Haag, Dordrecht, Lei-
den of Middelburg.33 Dat hing niet alleen samen met het feit dat hier Engelse 
gemeenten gevestigd waren, maar ook met de verovering van Antwerpen 
door Parma in 1585. Het gevolg daarvan was een uittocht van protestanten 
en het gaf bovendien de noordelijke Nederlandse gewesten de gelegenheid 

32.  Collinson, The Elizabethan Puritan Movement, 391-396; vgl. Foster, The Long Argument, 
55-57 en Neal, Historie der rechtzinnige puriteinen I.1, 341-344.

33.  Loades, �Illicit Presses and Clandestine Printing in England�, 24; Coppens, ��Challenge� 
and �Counterblast�: het boek als wapen in Engelands controverse tijdens de tweede helft 
van de zestiende eeuw�, 34.
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de haven van Antwerpen te blokkeren, wat het einde van dit handelscentrum 
betekende.

5.12 �Ondergronds� puritanisme
In parochies waar geen puriteinsgezinde geestelijke werkzaam was � bij-
voorbeeld omdat de patroon zo iemand niet wenste, of waar de inkomsten 
te gering waren om een eigen prediker te kunnen onderhouden � maakten 
puriteinse �leken� vaak gebruik van de mogelijkheid om een lecturer aan 
te stellen. Een lecturer had de taak om buiten de officieel voorgeschreven 
erediensten op vaste tijden te preken in de parochiekerk. Zo�n puriteinse 
preek was niet een geleerde verhandeling, maar het middel om de hoorders 
te bewegen tot geloof, hen aan hun verlorenheid te ontdekken, hen uit te 
drijven naar de enige Bron van heil en zaligheid, hen te doen hunkeren naar 
de liefde van Christus, hen te leiden in de gemeenschap met God. Niet de 
kerkelijke riten waren de kern van de eredienst, maar de prediking van het 
evangelie.
 Een lecturer ontving voor zijn werk geen inkomsten uit kerkelijke goe-
deren en in veel gevallen viel hij niet onder het gezag van de kerkelijke 
hiërarchie. Hoewel het puritanisme op nationaal niveau er niet in slaagde 
om in de staat of in de kerk blijvend een machtspositie te verwerven, is dit 
puritan lectureship op parochiaal niveau een belangrijk instrument geweest 
in de verbreiding van de puriteinse idealen onder het landsvolk. Vrijwel alle 
puriteinse voormannen traden op als lecturer.34

 Naast de prediking van het Woord nam het houden van vastendagen een 
belangrijke plaats in in de puriteinse cultuur. Een ander aspect van de puri-
teinse levensheiliging was de gezinsreformatie. Een puriteins gezin � waar-
onder in voorkomende gevallen ook het dienstpersoneel begrepen wordt � 
kwam regelmatig in gezinsverband samen voor een huisgodsdienstoefening. 
Niet alleen stimuleerde dit het persoonlijke geloofsleven van de leden van 
het huisgezin, maar het had ook een vernieuwende uitwerking op het gezin 
als zodanig. De sociale betekenis ervan werd daardoor nadrukkelijk onder-
streept. Bovendien zagen de pleitbezorgers van de gezinsreformatie daarin 
een uitstekend instrument om de zozeer gewenste verdergaande reformatie 
in de samenleving, binnen de overheid en in de kerk te bevorderen. Zeker 
vanaf de tijd dat het piëtistische element in het puritanisme sterker werd, 
wordt dit facet beklemtoond.
 Onder de druk van de vervolgingen kozen sommige puriteinen ervoor 
zich uiterlijk aan de bestaande riten en structuren te conformeren, terwijl ze 
tegelijk de noodzaak van levensheiliging bleven beklemtonen. Dat leidde in 
verschillende steden onder meer tot een stiptere zondagsheiliging. In plaats 

34.  Seaver, The Puritan Lectureship.
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van de zondagen gedeeltelijk door te brengen met sportieve of andere ver-
strooiende activiteiten, zette men zich onder het gehoor van lecturers en 
kwam men samen in huisgodsdienstoefeningen en gezelschappen. Dat laat-
ste sloot aan bij de verboden traditie van prophesyings en �sluipvergaderin-
gen�, die zowel in kerkelijk-denkende kringen bestond als ook binnen de 
independentistische en separatistische stroming.
 Andere puriteinen weigerden zich te conformeren en gingen de weg van 
het congregationalisme op. Zij werden, evenals de separatisten, die de Angli-
caanse Kerk als �valse kerk� beschouwden en zich van haar afscheidden, 
gevangengezet of verbannen. Sommigen weken uit, vaak naar de Republiek 
waar ze in verschillende steden eigen kerken stichtten. Tijdens de regerings-
periode van Elizabeths opvolger, Jacobus I, boden deze aan een nieuwe golf 
van vluchtelingen onderdak.35

 Weliswaar werd de puriteinse invloed door dergelijke maatregelen wel 
gemarginaliseerd, maar desondanks was de invloed van het puritanisme als 
politieke factor in sommige streken niet gering. Banbury, waar William 
Whately (1583-1639) lecturer was, had rond 1600 bijvoorbeeld een puri-
teins bestuur. De benamingen voor deze plaats laten weinig te raden over: 
�that citadel of Oxfordshire Puritanism�, �that Geneva of English provincial 
towns�.36

5.13 William Perkins
Nu door het repressieve optreden van Elizabeth de puriteinen die de ker-
kelijke reformatie vooral verwachtten van de reorganisatie van de kerk-
structuur, de liturgie en de eredienst, de pas was afgesneden, dreigde het 
puriteinse ideaal in een patstelling te raken. Met name door de piëtistische 
impuls die William Perkins vanaf circa 1590 aan het puritanisme gaf, werd 
de impasse doorbroken. Perkins, lecturer van Great St. Andrews te Cam-
bridge, was verbonden aan de universiteit aldaar. Deze universiteit, en dan 
met name Emmanuel College en Christ College, was het brandpunt van puri-
tanisme. Oxford gold meer als de basis van de anglicanen. Perkins geldt als 
de �vader van het piëtistisch puritanisme�, waarin de aandacht voor inner-
lijke vroomheid en de praktijk der godzaligheid centraal stonden. De weder-
geboorte begint met het berouw van een zondaar over zijn ongehoorzaam-
heid aan Gods wet. Dat is het begin van het werk der bekering door de Geest. 
Daardoor wordt de zondaar uitgedreven tot God. Die toevlucht tot God is 
als het ware het antwoord van de zondaar. Door deze benadering krijgt de 
verantwoordelijkheid van de mens een duidelijke plaats. De hoorder moet 

35.  Neal, Historie der rechtzinnige puriteinen I.1, 344-363, 388-390. Over de puriteinse cultuur: 
Collinson, �Elizabethan and Jacobean Puritanism as Forms of Popular Religious Culture�, 
32-56.

36.  Vgl. Blankenfeld, Puritans in the Provincies: Banbury, Oxfordshire, 1554-1660.
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de middelen waarnemen. De nadruk op de noodzaak van persoonlijke beke-
ring was niet alleen innerlijk gericht. De wedergeboren zondaar streeft naar 
heiligmaking, en dat zal zijn weerslag hebben op het maatschappelijke, ker-
kelijke en politieke leven. In de praktijk kwam dit bijvoorbeeld tot uiting in 
een strikte zondagsviering.
 Deze vroomheidsbeweging vond aansluiting bij de spiritualiteit van Wil-
liam Tyndale � hij wordt wel de eerste puritein genoemd37 � en John Brad-
ford (± 1510-1555), huiskapelaan van Edward VI, onder �Bloody Mary� 
verbrand. Bradford was bevriend met John Knox. Perkins� begaafdste leer-
ling was Guilelmus Amesius (1576-1633)38, die van 1610 tot zijn overlijden 
in de Republiek verbleef, verdreven door Jacobus� anti-puriteinse maatre-
gelen. 
 Amesius werd hoogleraar in Franeker en niet in Leiden, de eerste univer-
siteit van de Republiek, doordat Jacobus deze benoeming blokkeerde. Zoals 
verschillende geestverwanten wilde ook Amesius uitwijken naar Amerika, 
maar zijn dood doorkruiste dit voornemen. Amesius was bevriend met Tho-
mas Hooker (1586-1647), die eveneens enige tijd in de Republiek verbleef. 
Na Amesius� dood regelde Hooker dat diens weduwe en kinderen de overtocht 
naar New England maakten.
 Karakteristiek voor het puritanisme van Amesius is de nadruk die hij in 
zijn theologische benadering legde op Gods soevereine almacht, naast de 
aandacht voor de verantwoordelijkheid van de zondaar om zich te bekeren. 
De bekering is een proces, waarvoor diverse middelen gebruikt kunnen wor-
den om dat te bevorderen: bijbelstudie, bidden, zelfonderzoek, zich zetten 
onder de verkondiging van het Woord. Het verbond neemt in zijn theologie 
een centrale plaats in. Hij spreekt over de �partijen� van het verbond in ter-
men als �Meester� en �dienaar�, of �Koning� en �onderdaan�.

5.14 Richard Sibbes
Een andere invloedrijke puritein is Richard Sibbes (1577-1635), master van 
St. Catharines en lecturer van Grays Inn te Cambridge.39 Evenals Perkins 
had hij grote invloed op zijn puriteinse tijdgenoten, onder andere doordat 
hij goede contacten onderhield met verschillende leden van het parlement. 
Hij vertegenwoordigt een meer mystiek getint puritanisme. Zijn geschriften 
kenmerken zich door een sterk accent op Gods liefde en vaderlijke zorg, 
een sterk verlangen naar de wederkomst van Christus en aandacht voor de 
werkingen van de Heilige Geest. Hij spreekt over �de zoete harmonie tussen 
God en de ziel, die met Hem verzoend is in Christus�. De gelovige geniet 

37.  Lloyd-Jones, The Puritans, 240v.
38.  Over Amesius en zijn invloedssfeer, zie Knight, Orthodoxies in Massachusetts, 52-81, 

93-108.
39.  Over Sibbes en zijn invloedssfeer, zie Knight, a.w., 37-52, 81-87, 109-121.
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de gemeenschap met God en leeft in innerlijke vrede en vreugde door de 
Heilige Geest. Een christen kent een intensief gebedsleven, dat hem de ogen 
opent voor de schoonheid en volheid van Christus, voor de waarheid van 
Gods Woord en de sacramenten. De bekering is bij hem meer het over-
weldigd worden door Gods liefde die zichtbaar wordt in de redding van 
verloren zondaren en omgekeerd door de onzegbare mystieke liefde van de 
wedergeboren zondaar tot God.
 Minder dan bij Perkins ligt bij Sibbes de nadruk op de voorbereidende 
middelen die een zondaar tot boete, berouw en bekering kunnen brengen. 
Daarmee hangt ook samen dat bij Sibbes niet het verbond de centrale plaats 
inneemt, maar het wonder van de genade, de vereniging met Christus. �Er 
is een grotere hoogte, diepte en breedte, en er zijn grotere afmetingen in 
liefde en genade in Christus dan er zijn in onze zonden en ellenden.� Als 
hij spreekt over de verbondsverhoudingen, doet hij dat veelal in termen van 
Bruidegom en bruid, Man en vrouw, Vriend en vriend.
 Een geestverwant van Sibbes was William Gouge (1578-1653), die later 
een vooraanstaand lid van de Westminster Assembly was. In zijn spoor trad 
ook John Preston, die zelfs toegang had tot het hof van Jacobus I en Karel I 
en die zich inspande om de universitaire studies binnen de invloedssfeer van 
het puritanisme te brengen en langs politieke lijnen de belangen van het puri-
tanisme te bevorderen. Deze stroming wordt in de jaren twintig wel gekarak-
teriseerd als Conformable Puritanism. Dat duidt er op dat degenen die daartoe 
behoorden, bereid waren compromissen te sluiten in zaken die niet het wezen 
van de puriteinse geloofsbeleving raakten. Dat hing onmiskenbaar samen met 
de keuze die men maakte om een koers van politieke beïnvloeding te volgen.

Engeland in de zestiende eeuw
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Schotland in de zestiende eeuw

Bij de boeren in de Schotse Hooglanden was het de gewoonte om, als 
een koe gemolken werd, een tulchan voor haar te plaatsen. Dat was 

een met stro opgevulde kalfshuid. Men meende dat dit de melkgift van de 
koe bevorderde. Toen in 1572 de Conventie van Leith opnieuw de titel �bis-
schop� invoerde, stuitte dit op felle weerstand van overtuigde presbyteria-
nen. Met een verwijzing naar deze gewoonte betitelden de critici de nieuwe 
waardigheid met de naam tulchan bishops. Ook voor de rooms-katholieken 
moet deze schijnbisschop een tulchan geweest zijn.
 In het Schotland van de zestiende eeuw lijken vooral de adellijke heren 
de toon aan te geven, zowel bestuurlijk als in de kerk en in de samenleving. 
De positie van de koning uit het huis Stuart was zwak. Bij zijn beleid diende 
hij terdege rekening te houden met adellijke tegenkrachten. De Schotse 
reformatie droeg een uitgesproken calvinistisch karakter en de Schotse kerk 
die daaruit voortkwam een presbyteriaal stempel. Daardoor waren de pres-
byterianen eveneens een politieke factor van groot gewicht. De tulchan 
illustreerde echter op pijnlijke wijze de onderlinge verdeeldheid binnen de 
Schotse gereformeerde kerk. En degenen die trachtten daarvan politiek pro-
fijt te trekken, waren koning Jacobus VI en nadien zijn zoon Karel I.

1. Jacobus V

Jacobus V (regeringsperiode 1513-1542) was pas een jaar toen hij koning 
werd. De macht lag in de beginjaren van zijn regeringsperiode in handen 
van een regentschap, die samengesteld was uit een drietal hoge edelen. Door 
zijn huwelijk met Maria van Lotharingen, uit het huis De Guise, was hij 
nauw verbonden met de rooms-katholieke partij in Frankrijk.
 Evenals in Engeland had de Lollardy ook in Schotland diepe sporen 
getrokken en dat ging met een grote belangstelling voor de bijbel in de 
volkstaal gepaard. Ook hier vond de vertaling van Tyndale ingang. De 
Schotse havensteden, met hun continentale contacten, fungeerden vaak als 
bruggenhoofden voor de opmars van reformatorische ideeën. Een belang-
rijke schakel hierin was de handel met Zeeuwse steden. Vooral St. An drews, 
dat tevens universiteitsstad was, gold als een broeinest van �ketterijen�. 
Contacten met reformatorische universiteiten en geleerden op het continent 
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stimuleerden de kritiek op allerlei onbijbelse praktijken in de kerk. Ook 
een belangrijk deel van de adel stelde veel belang in reformatorische opvat-
tingen. De koning daarentegen bleef trouw katholiek. Dat gaf uiteraard poli-
tieke verwijdering. Onder het volk waren de ideeën van de reformatoren 
echter wijd verbreid.
 De eerste hervormingsgezinden waren sterk beïnvloed door de lutherse 
reformatie. Dat laat zich niet alleen aflezen uit een aantal wetten die tegen 
ketterse boeken werden uitgevaardigd, maar het is ook herkenbaar in de 
opvattingen van Patrick Hamilton (± 1503-1528), die als eerste martelaar in 
Schotland het leven liet.1 Later is het vooral het calvinisme dat het Schotse 
protestantisme stempelde. De belangrijkste leider van die richting was John 
Knox.

2. Maria Stuart

Na de dood van Jacobus V werd diens enige dochtertje, Maria, koningin 
(regeringsperiode 1542-1567). Zij was op dat moment echter pas acht dagen 
oud, zodat ook nu weer een regentschap aantrad. Daarin wisten de hervor-
mingsgezinden de overhand te krijgen, evenals in het Schotse parlement, 
zodat de anti-hervormingswetten al in 1543 moesten plaatsmaken voor de 
officiële toestemming om de bijbel in de landstaal te bezitten en te lezen. 
Daarmee was dit eerder gelegaliseerd dan in de meeste andere Europese 
landen.
 Hoewel de politiek van de regentschap er op gericht was een verbinding 
tot stand te brengen tussen Maria, de kleindochter van Hendrik VIII, en diens 
zoon Edward, mislukte dit voornemen onder invloed van Frankrijk. Daarmee 
was ook de toenadering tussen Schotland en Engeland op dat moment van 
de baan.

2.1 Vervolgingen
In de onrust die er in het land heerste, werden enkele hervormingsgezinden 
het slachtoffer van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat lokte verzet uit, dat echter 
met steun van Frankrijk spoedig de kop werd ingedrukt. Een aantal vooraan-
staande betrokkenen, waaronder John Knox, werden gevangen naar Frankrijk 
gevoerd of tot de galeien veroordeeld. Het regentschap werd overgedragen 
aan Maria�s streng katholieke moeder Maria van Lotharingen en Maria zelf 
kreeg haar verdere opvoeding aan het Franse hof, aangezien tot een huwelijk 
met de dauphin Frans II besloten was. Zij trouwden in 1558, maar reeds twee 
jaar later was ze weduwe, waarna ze terugkeerde naar Schotland.

1.  Zie over dit punt McGoldrick, Luther�s Scottish Connection, 35-54.
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Ondertussen had in 1557 een vijftal Lords het First Covenant gesloten. 
Samen vormden zij de Lords of the Congregation en door de ondertekening 
van dit covenant verbonden zij zich om de verkondiging van Gods Woord 
te bevorderen en de kosten van de predikanten voor hun rekening te nemen. 
Andere edelen sloten zich bij hen aan en zo vormde de hervormingsgezinde 
adel al snel een machtsblok van betekenis. Een door hen ingediend verzoek 
tot het doorvoeren van hervormingen in de kerk werd door de kerkleiders 
afgewezen, maar vond veel weerklank onder het volk. Overal ontstonden nu 
hervormde samenkomsten waar de bijbel werd bestudeerd en uitgelegd en 
waar de sacramenten naar calvinistisch beginsel werden bediend.
 John Knox kwam na ruim anderhalf jaar weer vrij en verbleef tijdens de 
regeringsperiode van Edward VI in Engeland. Toen Maria Tudor daar aan de 
macht kwam, vertrok hij met anderen naar het vasteland, waar hij contacten 
legde met diverse hervormers. Met name door de calvinistische reformatie 
is hij beïnvloed. In 1559 definitief teruggekeerd in Schotland, werd hij de 
bezielende leider van de Schotse reformatie, daarin gesteund door het deel 
van de Schotse adel dat deze hervorming door zijn kerkelijke en politieke 
acties mede had voorbereid.

2.2 Reformatie van Schotland
Nadat de koningin-weduwe Maria van Lotharingen medio 1560 was over-
leden, kwam het Schotse parlement bijeen om orde op zaken te stellen. In 
opdracht van het parlement stelden toen �the six Johns� � namelijk Knox, 
Spottiswoode, Willock, Row, Douglas en Winram � in enkele dagen de Con-
fession of Faith op, die vervolgens werd aanvaard. Vervolgens werd formeel 
een eind gemaakt aan het pauselijk gezag over de Schotse kerk door middel 
van de Act for abolishing the Pope and his usurped authority in Scotland. Ook 
nam men maatregelen om de reformatie van de kerk in de praktijk door te 
voeren, door het intrekken van de eerdere anti-protestantse wetten en door het 
aannemen van de Act against the Mass and the Sayers and Hearers thereof. 
 De eerste General Assembly van de gereformeerde Church of Scotland 
kwam eind 1560 bijeen. Deze synode bestond uit 42 leden, waarvan zes pre-
dikanten. Dat maakt duidelijk dat de invloed van niet-theologen in kerkelijke 
zaken relatief groot was. Op dat moment waren er totaal twaalf predikanten 
in heel Schotland. Zeven jaar later waren dat er al meer dan tweehonderd-
vijftig. Door middel van vertegenwoordigers van de adel en van de steden is 
de inbreng van leken in de General Assembly steeds gebleven.
 Geheel onafhankelijk van de burgelijke overheden stelde de eerste 
synode het door �the six Johns� voorbereide kerkboek, Book of Discipline, 
vast. Anders dan in Engeland ontstond de Gereformeerde Kerk van Schot-
land dus onafhankelijk van een koninklijk besluit of een parlementaire wet. 
Wel erkende het parlement deze kerk formeel als de officiële kerk. Daarmee 
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stonden de Schotse kerk en overheid in de beste calvinistische theocratische 
traditie, die haaks stond op de ontwikkelingen zoals die zich op dit punt toen 
in Engeland voordeden.
 Het jaar 1560 bracht dus een overwinning voor de calvinisten. Tegelijk 
werd toen de kiem van de latere conflicten tussen de koning en de pres-
byterianen gelegd. De ruggengraat van het Schotse presbyterianisme werd 
gevormd door de notie dat het ius divinum � het goddelijke recht � over de 
kerk niet toekwam aan de koning, maar aan Christus, Die als het Hoofd zijn 
gemeente regeert. Daarbij bedient Hij zich niet van een geestelijke hiërar-
chie, maar van ouderlingen.
 Weliswaar bleven grote delen van Schotland, zoals de Hooglanden, nog 
lang rooms-katholiek, maar toen Maria Stuart terugkeerde uit Frankrijk om 
daadwerkelijk het koningschap te gaan uitoefenen, had de Reformatie al zo 
diep wortel geschoten, dat herstel van het rooms-katholicisme uitgesloten 
was. De officiële Church of Scotland was een gereformeerde kerk. In de 
toekomst zouden de dragers van publieke ambten daar toe moeten behoren.
Maria�s gedrag leidde ertoe dat zij in 1568 ten gevolge van een opstand 
uiteindelijk naar Engeland moest vluchten, waar zij door Elizabeth gevan-
gengezet werd. Ze deed afstand van de troon ten gunste van haar tweejarige 
zoontje Jacobus.

3. Jacobus VI

Nadat Maria het land verlaten had, begon opnieuw een periode waarin het 
bestuur in handen van een regentschap lag. Dat duurde tot Jacobus VI (rege-
ringsperiode 1567-1625) in 1584 zelf de regering aanvaardde. Het lijkt 
erop dat gedurende de tijd van het regentschap een verdere uitbouw van de 
Church of Scotland naar het voorbeeld van Genève plaatsvond. Zij bleef 
inderdaad presbyteriaal in haar organisatie, maar er waren nogal wat prak-
tische problemen.

3.1 Tulchan bishops
Door het predikantentekort was er vanaf het begin behoefte aan een ker-
kelijk ambt dat min of meer toezicht hield op de plaatselijke predikers en 
gemeenten, een �superintendent� dus. In de lijn van deze traditie legde de 
Conventie van Leith in 1572 onopzettelijk de basis voor een nieuwe vorm 
van episcopalisme. Daar werd besloten dat sommige titels uit het episcopaat 
binnen de Kerk van Schotland gebruikt zouden mogen worden, waaronder 
de titel �bisschop�. Een van de achtergronden van dit besluit was dat de adel 
hoopte op deze manier de beschikking te krijgen over inkomsten die aan 
oude kerkelijke ambten waren verbonden. Het was de bedoeling dat zo�n 
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bisschop � tulchan bishop werd hij genoemd � slechts primus inter pares 
zou zijn, niet hoger in rang.2 Zijn taak zou dezelfde zijn als die van de eer-
dere �superintendenten�. De grenzen van hun ambtsgebied vielen globaal 
samen met die van de oude bisdommen. De bisschop zou in functie komen 
in onderlinge samenwerking tussen de kroon en de kathedrale kapittels. John 
Knox verzette zich fel maar tevergeefs tegen deze plannen. Zijn bezwaar 
gold niet zozeer de inhoud van de functie of zelfs de titel die er aan verbon-
den werd, maar vooral het feit dat de inkomsten uit de geestelijke goederen 
hierdoor mogelijk ten goede zouden komen aan de adel en niet aan de kerk. 
Knox overleed kort daarna.
 Onder Knox� invloed was er bij zijn dood in Schotland al een traditie van 
�verbondsluiting� gegroeid. Zo�n covenant kon een persoonlijk karakter heb-
ben. Dan legde de covenanter zijn geloften aan God, om een nieuw, godzalig 
leven te gaan leiden, schriftelijk vast. Er waren ook bands of covenants die 
een lokaal karakter droegen. Deze richtten zich doorgaans tegen de invloed 
van de Rooms-Katholieke Kerk en streefden naar verdere doorwerking van 
de reformatorische leer. Ook de strikte opvattingen inzake de zondagsheili-
ging herinnert aan puriteinse idealen, evenals de pogingen om door middel 
van scholen de opvoeding van het volk in bijbelse zin te bevorderen.

3.2 Presbyteriale stelsel
De General Assembly van 1578 legde in het Second Book of Discipline vast 
dat het presbyteriale stelsel de enige bijbelse regeringsvorm van de kerk 
was. Hierin is de hand van Andrew Melville (1545-1622) herkenbaar, die 
gevormd was door Calvijn en Beza en die de leiding van de presbyteriaanse 
richting had overgenomen. Enige tijd later werd het bisschopsambt als zoda-
nig veroordeeld. In het eerste National Covenant dat in 1581 werd gesloten, 
nam het Second Book of Discipline een belangrijke plaats in.
 Nadat Jacobus zelf de touwtjes in handen had genomen, trachtte hij door 
de Black Acts het episcopale stelsel verder uit te bouwen. Hij kreeg daarbij 
de steun van het Schotse parlement. Deze situatie leidde tot veel verwar-
ring en onrust. In 1592 aanvaardde het parlement echter de Great Charter of 
Presbytery, waarin de Black Acts buiten werking werden gesteld en het recht 
van de kerk om haar eigen aangelegenheden te regelen werd erkend. De 
leider van de presbyterianen, Melville, greep in 1596 bovendien de gelegen-
heid aan om de koning onverbloemd te verzekeren dat men hem als koning 
van Schotland de verschuldigde gehoorzaamheid zou bewijzen, maar dat 

2.  Vos, The Scottish Covenanters, 13v., een enigszins gedateerd, maar nog niet verouderd 
overzicht van de geschiedenis van het Schotse puritanisme. Ook het biografisch opgezette 
werk van Howie, The Scots Worthies, biedt talloze bijzonderheden. Een beknopt historisch 
overzicht op basis van recente literatuur in Van Harten, De prediking van Ebenezer en Ralph 
Erskine, 9-20.
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men hem geen enkele zeggenschap over de kerk van Christus zou toestaan. 
Voor Jacobus moet dit bepaald confronterend zijn geweest. Het werd hem 
duidelijk dat een openlijke confrontatie met de presbyterianen � die ook in 
het Schotse parlement sterk vertegenwoordigd waren � op dat moment niet 
gunstig zou zijn voor zijn positie. Daarom volgde hij een andere tactiek.
 Nadrukkelijk claimde hij als hoogste overheid het recht om een Gene-
ral Assembly bijeen te roepen en daarin ook zelf aan de beraadslagingen 
deel te nemen. Hij stimuleerde bovendien de participatie van de leken � in 
deze hoogste kerkvergadering traditioneel toch al sterk vertegenwoordigd � 
omdat hij van die kant meer steun voor zijn kerkpolitiek kon verwachten dan 
van de zijde van de predikanten. Mede daardoor wist hij de General Assem-
bly van 1598 ervan te overtuigen dat het nuttig zou zijn enkele afgevaar-
digden aan te wijzen die regelmatig met de koning zouden overleggen. De 
afgevaardigden zouden een plaats krijgen in het Schotse parlement. Nadien 
kregen ze ook de titel �bisschop�, tot verdriet van de overtuigde presbyteria-
nen. Daarmee was de volgende stap in de opbouw van het episcopale stelsel 
gezet.

Schotland in de zestiende eeuw
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Onder één koning. Engeland en Schotland 
in de zeventiende eeuw

In 1603 stierf Elizabeth kinderloos. Van 1603 tot 1625 regeerde de Schotse 
koning Jacobus VI Stuart � in Engeland Jacobus I � over beide landen. 

Zijn bewind was sterk gericht op het bewerkstelligen van eenheid, zowel in 
politiek als in kerkelijk opzicht. Daartoe kon ook een uniforme kerkstructuur 
dienen. Hoewel hij meer dan eens met de mond het tegendeel had beleden, 
gruwde hij van het presbyteriale stelsel waarmee hij als koning van Schot-
land te maken had gehad.

1. Jacobus I, de koning-theoloog

1.1 Engeland
In Engeland trof hij een kerkstructuur aan die beter met zijn absolutistische 
taakopvatting strookte. Dus koos hij voor het Engelse erastiaanse principe, 
waarbij hij als koning als hoogste overheid tevens het oppergezag over de 
kerk bezat, en voor de handhaving van het Engelse episcopale stelsel. Dit 
zou ook voor Schotland van kracht moeten worden. In Engeland steunde hij 
op de hoogkerkelijke partij in de Anglicaanse Kerk, vaak aangeduid met de 
partijnaam arminianen.

Millenary Petition
Op zijn reis naar Londen, waar hij gekroond zou worden, boden de puri-
teinen hem de Millenary Petition aan. Dit rekest, ondertekend door dui-
zend geestelijken, verzocht de afschaffing van een aantal rooms-katholieke 
gewoonten bij de doop, meer ruimte voor de preek in de eredienst, het vrij-
laten van het al dan niet dragen van het koorhemd en de afschaffing van de 
verplichte biecht voorafgaande aan het Heilig Avondmaal. Verder bevatte 
het een pleidooi voor de bevordering van de zondagsheiliging en voor het 
aanstellen van goed opgeleide predikers. Om dat laatste te bevorderen was 
verbetering van de financiële situatie waarin de kerk verkeerde noodzakelijk 
en zou het ontvangen van meer dan één prebende (inkomsten verbonden aan 
een geestelijk ambt) verboden moeten worden. Excommunicatie van een 
lid zou alleen nog met instemming van de plaatselijke geestelijke door de 
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kerkelijke gerechtshoven plaats mogen vinden. Vooralsnog nam Jacobus dit 
voor kennisgeving aan.

Conferentie op Hampton Court
Kort na zijn troonsbestijging belegde hij op Hampton Court een conferentie 
tussen de diverse kerkelijke groepen in de Anglicaanse Kerk. De puritei-
nen werden vertegenwoordigd door John Rainolds (1549-1607), Thomas 
Sparke (1548-1616), Lawrence Chadderton (1546-1640) en John Knewstub 
(1544-1624). De eerste twee waren hoogleraar te Oxford, de laatste twee 
waren verbonden aan de universiteit van Cambridge. Rainolds trad op als 
woordvoerder. De conferentie maakte vooral de positiekeuze van Jacobus 
helder. Voor hem was het duidelijk dat kerk, staat en monarchie onlosmake-
lijk met elkaar verbonden waren: no bishop, no king. Hij liet er geen twijfel 
over bestaan welke ruimte hij de puriteinen zou toestaan: �Als dit alles is 
wat uw partij te zeggen heeft, zal ik ervoor zorgen dat ze zich conformeren; 
anders zal ik ze het land uitjagen of nog iets ergers aandoen,� voegde hij 
ten slotte de puriteinse delegatie toe. Wel besloot Jacobus I, op voorstel van 
de puriteinse delegatie, opdracht te geven tot een nieuwe bijbelvertaling. 
De koning stond dat geredelijk toe, want hij was van mening dat �van alle 
Overzettingen, de Genevesche de ergste was, om de Kantteekeningen, die 
de Ongehoorzaamheit aan den Koningen goedtkeurden�.1 De nieuwe verta-
ling is als de King James Version de geschiedenis ingegaan. Veel puriteinen 
bleven echter nog lang vasthouden aan de Geneva Bible die in 1560 onder 
John Knox in de Engelse gemeente te Genève uitgegeven was.

Het �Goddelijk recht� van de koning
Ten aanzien van de kerkregering, de liturgische gewaden en de eredienst 
volgens het Book of Common Prayer veranderde er dus niets. De Angli-
caanse Kerk bleef de staats-, eventueel de volkskerk, waarin geen of nauwe-
lijks kerkelijke tucht over leer of leven van geestelijken en leken mogelijk 
was. Daartegenover bleven de puriteinen vasthouden aan hun ideaal om van 
haar een belijdeniskerk te maken.
 Jacobus eiste onvoorwaardelijke aanvaarding van de omstreden punten. 
Bovendien was voor hem het presbyteriale beginsel al te zeer verbonden met 
anti-absolutistische en republikeinse politieke opvattingen. Illustratief in dit 
verband is een �preek� die de koning in 1616 hield voor de leden van de 
Star Chamber, het machtige oppergerechtshof waarvan alle hoge politieke 
dienaren van de koning deel uitmaakten. Hij sprak daar over de tekst: �O 
God! geef de koning Uw rechten, en Uw gerechtigheid de zoon des konings� 
(Ps. 72:1) en betrok deze op zichzelf. Hij verkondigde

1.  Neill, Het Anglicanisme, 129. Zie uitvoerig Neal, Historie der rechtzinnige puriteinen I.2, 
6-15.
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�dat de Koning op den Throon van Godt zittende, alle Rechten en 
Gerechtigheit in hem eindigen; (...) Gelyk het Atheïstery en Godtslaste-
ringe is te betwisten wat Godt doen kan, alzoo is het ook eene vermetel-
heit, en eene hooggaande Verachtinge, te betwisten wat de Koningen 
konnen doen of zeggen; het is eene wegneminge van die diepe eerbiedt 
dewelke hen toekomt die op den Throon van Godt zitten�.

En hij vermaande zijn toehoorders de koninklijke voorrechten niet aan te 
tasten. �Pleit niet op Puriteinsche gronden, die alle dingen gemeen maken, 
maar houdt u binnen de oude palen.�2

 Voortvloeiend uit zijn visie op de positie en taak van de vorst die 
regeerde krachtens het Goddelijk recht, leefde bij Jacobus de overtuiging 
dat hij als christelijk vorst geen tolerantie mocht betrachten tegenover afwij-
kende meningen. Vandaar dat hij zowel tegen de rooms-katholieken optrad 
� die Jacobus overigens om zijn calvinistische opvattingen evenmin accep-
teerden � als tegen de non-conformisten, zoals de puriteinen.

Anti-puriteinse politiek
De lotgevallen van iemand als Arthur Hildersham (1563-1632) illustre -
ren maar al te duidelijk hoezeer de godsdienstpolitiek van Jacobus I en 
Karel I overeenstemde met die van Elizabeth. In 1587 werd hij verbonden 
aan Ashby de la Zouch (Leicester). Vanwege zijn non-conformistische 
standpunt werd hem zowel in 1590 als in 1605, in 1611 en na 1625 voor 
langere of kortere tijd door de kerkelijke autoriteiten het zwijgen opgelegd. 
Dat ging soms gepaard met boetes, gevangenisstraffen en andere maatrege-
len. Daarbij dienen we te bedenken dat Hildershams aanzienlijke geboorte 
hem nog enige bescherming bood � wat voor de meeste puriteinse predikers 
niet gold.
 In zijn optreden werd Jacobus trouw terzijde gestaan door de aartsbis-
schop van Canterbury, Richard Bancroft, een uitgesproken anti-puritein. 
Ongeveer driehonderd puriteinse predikanten werden uit hun ambt ontzet. 
Honderden mensen vluchtten. De uitstroom die toen plaatsvond, markeert 
min of meer het einde van het puritanisme in georganiseerde vorm binnen 
de Engelse staatskerk. Weliswaar nam de opvolger van Bancroft, George 
Abbot (1562-1633), als calvinist een meer verzoenende houding tegenover 
de puriteinen aan, maar hij kon onvoldoende tegenwicht bieden tegen Jaco-
bus� kerkpolitiek.
 Een maatregel die krachtig verzet opriep van puriteinse zijde, zowel van 
geestelijken als van niet-geestelijken, was het Book of Sports dat Jacobus in 
1618 per decreet van kracht verklaarde. Hoewel het niet met zoveel woorden 
werd erkend, was deze maatregel duidelijk bedoeld om de puriteinse wijze 

2.  Neal, a.w., 72v.
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van zondagsheiliging tegen te gaan. Het is dan ook geen wonder dat som-
mige puriteinse geestelijken zelfs weigerden om vanaf de kansel het volk 
te informeren over dit koninklijke besluit. Een van hen was Edmund Stau-
nton (1600-1671), die later deel uitmaakte van de Westminster Assembly. 
Dergelijk verzet eindigde gewoonlijk in de afzetting van de weigerachtige 
prediker.
 De anti-puriteinse politiek van Jacobus � en later ook van zijn zoon � in 
combinatie met de controle die de Engelse overheid over de drukpers uitoe-
fende, leidde er toe dat in de eerste helft van de zeventiende eeuw ettelijke 
honderden puriteinse geschriften in de Republiek werden gedrukt, waarna 
ze Engeland werden binnen gesmokkeld. Steden als Amsterdam en Leiden 
vervulden bij deze gang van zaken een belangrijke rol. Het drukken van 
dergelijke publicaties gebeurde zowel door uitgeweken puriteinse Engelse 
als door sympathiserende Nederlandse drukkers.3

Separatisten
Mannen als John Robinson (± 1575-1625) en de jeugdige William Bradford 
(± 1590-1657) trokken de radicaalste consequentie uit Jacobus� politiek en 
braken met de Anglicaanse Kerk. Daarmee ontstond voor de tweede keer 
een separatistische puriteinse stroming, die de Engelse staatskerk volledig 
en voorgoed afschreef. Via de Republiek trok een deel van deze separatis-
ten al in 1620 in georganiseerd verband naar de Nieuwe Wereld. Zij zijn 
bekend geworden onder de naam Pilgrim Fathers en stichtten de kolonie 
New Plymouth.4

 De separatisten stonden op het standpunt dat slechts bekeerde mensen 
door middel van het afleggen van belijdenis van het geloof konden toetre-
den als lid van de kerkelijke gemeente. Die gemeente moest werkelijk een 
�gemeenschap der heiligen� zijn. In het verlengde daarvan beklemtoonden 
zij sterk de zelfstandigheid van iedere gemeente: hoger dan een gemeen-
schap der heiligen kan immers niets zijn. Van classicale en synodale ver-
banden en contacten was dus geen sprake.

Congregationalisten
Een andere groep puriteinen, waaronder William Bradshaw (1572-1618), 
Henry Jacob (1563-1624) en Amesius, brak niet met de staatskerk, maar 
weigerde wel te voldoen aan Jacobus� eisen, wat leidde tot hun afzetting. De 
afgezette puriteinse predikers bleven echter in het geheim preken. Zo ont-

3.  Reid, Memoirs of the Lives and Writings, 158. Over het ontstaan van de puriteinse traditie 
inzake de zondagsviering, zie Hill, �Seventeenth-Century Englisch Society and Sabbataria-
nism�, 84-108. Over de puriteinse pers in de Republiek, zie Sprunger, Trumpets from the 
Tower.

4.  Een beknopte beschrijving van Robinson en zijn separatisme biedt Brachlow, �John Robin-
son and the Separatist Ideal�, 5-18.
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stonden naast de officiële kerk in het geheim vrije, zelfstandige gemeenten, 
de congregations. Daarmee begon het congregationalisme vorm te krijgen. 
Tegenover de Engelse staatskerk worden de congregationalisten met tal-
loze andere groeperingen gerekend tot het independentisme, ongeacht of die 
groeperingen een gereformeerde, een baptistische of een andere theologische 
achtergrond hadden. In hun kerkleer waren de congregationalisten nauw 
verwant aan de separatisten. Met enig recht worden ze wel betiteld als Semi-
Separatists.
 De twee eerstgenoemden vormden de kern van wat wel genoemd wordt 
de London Propagandists. Door middel van clandestiene pamfletten bleven 
zij hun opvattingen uitdragen, totdat in 1609 ontdekt werd wie hun manus-
cripten drukte. Toen werden ze of tot zwijgen gebracht, of gedwongen het 
land te verlaten. Amesius en Jacob verbleven sinds 1610 in de Republiek, 
waar Amesius in 1633 overleed. Henry Jacob kwam hier onder invloed van 
John Robinson, de leider van de gevluchte separatisten te Leiden.
 Terug in Engeland organiseerde Jacob in 1616 met gelijkgezinden uit 
de non-conformistische groepen zoals die onder Jacobus I inmiddels in het 
geheim waren ontstaan, een eigen kerkelijke organisatie. Daarmee vormden 
zij de eerste independentistische kerk van Engeland. Het reglement dat deze 
nieuwe kerkelijke structuur als een soort kerkorde gebruikte, was van de 
hand van Jacob. Onderdeel daarvan was het sluiten van een covenant tussen 
God en de gemeente.
 De overheid behandelde hen op dezelfde wijze als Elizabeth de eerste 
separatisten had gedaan. Dat wil zeggen: ze werden te vuur en te zwaard 
vervolgd. Terecht is er op gewezen dat deze maatregelen de vervreemding 
van de congregationalisten ten opzichte van kerk en staat alleen maar bevor-
derde.5

Cambridge Brethern
Er was nog een derde lijn waarlangs het puritanisme zich in deze tijd ontwik-
kelde. Die werd voorgestaan door de Cambridge Brethern, de kring van 
invloedrijke puriteinen rond Richard Sibbes, met mannen als Thomas Good-
win (1600-1680), John Cotton (1584-1652) en John Davenport (1597-1670). 
Zij trachtten door middel van goede contacten en beïnvloeding van bestuur-
ders de puriteinse invloed in politieke en universitaire kringen te behouden 
en waar mogelijk uit te bouwen. De regisseur van dit programma was John 
Preston. Onder protectie van machtige politieke beschermers, zoals de Earl 
of Warwick, ontwikkelden de puriteinen een strategie voor hervorming van 
de kerk.

5.  Over de verschillen tussen de radicale en de meer gematigde puriteinen, zie Foster, The Long 
Argument, 43-51; over de London Propagandists, ibidem, 58-64. Over Jacob: Neal, Historie 
der rechtzinnige puriteinen I.2, 34, 71v; Deppermann, �Der englische Puritanismus�, 46.
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 Aanvankelijk richtte men zich op beïnvloeding van het hof, de Court. 
Toen de kansen daarvoor na de regeringswisseling van 1625 afnamen, koos 
men voor beïnvloeding van het parlement, de Country. Daarmee gingen de 
belangen van de puriteinse zaak grotendeels parallel lopen aan die van het 
parlement.
 Daarnaast streefde men er door middel van de Corporation of Feoffees 
for Buying of Impropriations to the Church (Maatschappij van gevolmach-
tigden voor de aankoop van onteigend kerkelijk bezit) naar om langs mate-
riële weg de benoeming van puriteinse predikers binnen de Anglicaanse 
Kerk veilig te stellen en door uitbreiding van onderwijsvoorzieningen 
geschikte kandidaten te vormen. Door het verwerven van voormalige kerke-
lijke goederen kreeg men immers ook het daaraan verbonden patronaatsrecht 
in handen. Sibbes was van 1627 tot 1629 voorzitter van deze onderneming.
 Deze werkwijze vereiste wel dat zij zich ten aanzien van de gewenste 
hervorming van de kerkelijke structuur uiterst terughoudend opstelden, al 
hielden ze er wel non-conformistische praktijken op na. Maar waar de kerk 
bedreigd werd door arminianisme, libertinisme, papisme en atheïsme behoor-
den de puriteinen onderling niet te strijden over ceremoniële kwesties, zo 
liet Davenport in 1624 de radicale puritein Alexander Leighton (1568-1649) 
weten. Vijanden van de kerk hebben bij haar ingebroken en haar in bezit 
genomen, terwijl wij twisten over het behang en de verf, meende hij. Niet 
voor niets wordt deze lijn wel omschreven als Conformable Puritanism.
 De richting waarvan Perkins en Amesius de geestelijke vaders waren, die 
van de Amesians, was minder geporteerd van deze koers. Zij was nadrukke-
lijker en consequenter non-conformist. Eerder dan Sibbesians kwam zij dus 
in botsing met de kerkelijke en burgelijke autoriteiten en werd zij getroffen 
door maatregelen van uitsluiting en verbanning. Onder de puritan gentry, de 
landadel onder wie velen de puriteinse zaak waren toegedaan en hunkerden 
naar het geestelijke voedsel dat de puriteinse predikers boden, vonden deze 
predikers vaak emplooi, doordat zij verbonden werden aan een plaatselijke 
school, dienst deden als huisgeestelijke of een ander ambt bekleedden bui-
ten de officiële hiërarchie van de Established Church om. �The preachers 
of Ames�s circle were suspended earlier and from less prominent pulpits. 
Circumstances often forced them to exercise their influence by way of the 
printed word, in contrast to the Brethern whose beliefs required and whose 
good fortune allowed for emphasis on the word preached.�6

Ierland
Volgens Neal schoot in deze periode het puritanisme ook in Ierland wortel. 
Wetgeving maakte het in 1607 voor ondernemers aantrekkelijk om in dat 

6.  Knight, Orthodoxies in Massachusetts, 47, resp. 58.
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land te investeren. Londense ondernemers richtten hun activiteiten op Ulster, 
waar naast Schotse ook diverse Engelse volksplantingen ontstonden. Het 
was echter een probleem om geestelijken te vinden die bereid waren zich bij 
deze nederzettingen aan te sluiten. Voor anglicaanse geestelijken was het 
Ierse avontuur weinig aantrekkelijk. Anders lag het voor in het nauw gedre-
ven puriteinse predikers. Een aantal van hen was bereid �om ergens in des 
Konings Heerschappyen heenen te gaan, om de Vryheit hunner Geweetens; 
en daar zouden er veel meer gegaan hebben, indien zy verzekeringe had-
den konnen bekomen, van eene Tolerantie of Verdraagzaamheit�.7 Voor de 
meesten leek het uitwijken naar Schotland daarom een beter alternatief dan 
de verhuizing naar Ierland.

�Vredevorst�
Na een adempauze laaiden in 1618 de godsdienstoorlogen in Europa weer 
op. De gruwelijkste daarvan is de Dertigjarige Oorlog in het Duitse Rijk. 
Naast Gustaaf Adolf van Zweden was Jacobus de enige protestantse vorst 
die in de Europese balans tussen protestantse en rooms-katholieke staten 
voor een behoorlijk tegenwicht aan protestantse zijde had kunnen zorgen. 
Hij verkoos echter de diplomatieke weg te gaan en de daadwerkelijke deel-
name aan de strijd te vermijden. Zelfs ten gunste van zijn schoonzoon, Fre-
derik van de Palts, de �Winterkoning�, greep hij niet in.8 Deze keus werd 
ingegeven door zijn ambitie om als de �vredevorst� geschiedenis te maken. 
Zij werd ongetwijfeld mede bepaald door zijn chronische geldgebrek. Om 
een leger op de been te brengen, was veel geld nodig, en aangezien dat de 
zaak was van het parlement, zou hem dat nog afhankelijker van dit instituut 
gemaakt hebben. Van protestantse zijde had men weinig begrip voor Jaco-
bus� afzijdigheid.

Verhouding met het parlement
Voortdurend waren er spanningen tussen Jacobus en het parlement. In zijn 
absolutistische taakopvatting was geen ruimte voor een parlement zoals dat 
in Engeland functioneerde. Tegen wil en dank moest hij dit instituut accep-
teren, maar een hartelijke verstandhouding tussen hen is er nooit ontstaan.
 Doordat de koning inzake de belastingheffing nog steeds afhankelijk van 
het parlement was, wist deze instantie haar macht verder uit te bouwen. Was 
het parlement naar de mening van de Engelse koning te kritisch, of gewoon 
dwars, dan kon hij het parlement ontbinden. Zodra er echter weer belasting 
geheven moest worden om de uitgaven van bijvoorbeeld een oorlog te kun-
nen dekken, diende de koning toch dat parlement weer toestemming te vra-

7.  Neal, Historie der rechtzinnige puriteinen I.2, 69. Zie over de protestantse dissidenten in Ier-
land tussen 1650 en 1750: Gillespie, �Dissenters and Nonconformists, 1661-1700, 11-28.

8.  Zie Van Deursen, �De Republiek en Europa in de zeventiende eeuw�, 17v.
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gen. Hij bezat geen staand leger, dus geen mogelijkheid om met geweld een 
eind te maken aan de �bemoeizucht� van het parlement. Uiteraard probeerde 
de koning inkomstenstromen buiten het parlement om aan te boren, zoals het 
heffen van invoerrechten, maar dat was slechts aanleiding tot nieuwe twisten 
met het parlement. Geleidelijk aan verslechterde zelfs ook zijn verhouding 
met het Hogerhuis.

1.2 Schotland
Nadat Jacobus de Engelse kroon had aanvaard, trad hij krachtiger op tegen 
de presbyterianen in Schotland. In 1605 gelastte hij de bijeenkomst van de 
General Assembly af. Toen deze desondanks toch door een aantal predikan-
ten werd geopend, werden zij gedwongen uiteen te gaan. Zij weigerden Jaco-
bus� bevoegdheid in dezen te erkennen en schreven een nieuwe vergadering 
uit. Voordat deze plaatsvond, had Jacobus een aantal van hen gevangengezet 
of verbannen op beschuldiging van rebellie. Toen Andrew Melville, inmid-
dels hoogleraar aan de universiteit van St. Andrews � die zelf niet aanwezig 
was geweest � nadien publiekelijk kritiek uitte op Jacobus� politiek, werd hij 
in de Tower opgesloten. In 1611 werd hij vrijgelaten op voorwaarde dat hij 
het land zou verlaten. Hij werd vervolgens hoogleraar in de godgeleerdheid 
te Sedan. Het leiderschap van de presbyterianen ging over op Alexander 
Henderson (1583-1646).

Invoering episcopale stelsel
In 1607 werden de bisschoppen benoemd tot Perpetual Moderators, en daar-
mee was de voorlaatste stap gezet om in Schotland het episcopale stelsel 
in te voeren. Hun autoriteit werd ondersteund door de instelling van enkele 
kerkelijke rechtbanken, de Courts of High Commission. De laatste stap werd 
gezet in 1610 en twee jaar later door het Schotse parlement bekrachtigd. De 
Anglicaanse bisschoppen zorgden voor de vereiste wijding van hun Schotse 
collega�s. De koning werd erkend als het hoogste gezagsorgaan in staat en 
kerk. Hij verwachtte door middel van een episcopaat dat van hem afhanke-
lijk was sterker te staan tegenover de adel.9 Overigens werden bisschoppen 
pas onder Karel II benoemd in hoge overheidsambten.
 Tot 1610 waren de bisschoppen in feite meer dienaren van de overheid 
dan kerkelijke prelaten. Vanaf dat jaar kregen zij ook taken die wel specifiek 
kerkelijk waren. Zo behoefde de toepassing van de ban in zijn hoogste trap 
vóór 1610 de instemming van de classis, de presbytery, nadien van de bis-
schop; kerkvisitatie was voordien de verantwoordelijkheid van de classis, 
nu van de bisschop; vóór 1610 vervulde de classis een belangrijke rol bij 

9.  Voor een overzicht van Jacobus� politiek tussen 1596 en 1610 om het episcopale stelsel 
in Schotland in te voeren, zie Foster, The Church before the Covenants, 12-31; over de 
verwikkelingen rond de General Assembly van 1605, zie De Jong, John Forbes, 16-24.
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het aanstellen van predikanten, daarna werd deze taak overgenomen door 
de bisschop, al bleef de classis wel zorg dragen voor het afnemen van de 
toelatingsexamens. Toch bleef de functie van de Schotse bisschoppen in 
hoge mate vergelijkbaar met die van de voormalige superintendenten. Er 
vond dus geen herstel van het episcopaat in rooms-katholieke zin plaats, en 
evenmin was het een kopie van het Engelse stelsel.
 De kerkenraden en classes bleven onafhankelijk van de bisschop -
pen functioneren. Voor de overleving van het presbyterianisme was 
dat essentieel. Tot de taak van de kerkenraden � waarvan de leden door-
gaans behoorden tot de gegoede middenstand � behoorde onder meer 
het toezicht op de levenswandel van de lidmaten. In veel gemeenten 
werd de rustdag in puriteinse zin gevierd en waakte de kerkenraad tegen 
de ontheiliging ervan. Ook de tucht over het zedelijk gedrag binnen 
en buiten het huwelijk, het tegengaan van vloeken, het bestraffen van 
kwaadsprekerij en van uitspattingen tijdens allerlei traditionele volksfees-
ten viel onder zijn verantwoordelijkheid. Dit maakte het mogelijk dat zelfs 
gedurende de periode van het Schotse episcopaat, naast predikanten ook 
kerkenraden de dragers waren van de idealen van puriteinse levensheili-
ging. Bij alle veranderingen die Jacobus doorvoerde, bleef in de zondagse 
eredienst bovendien de nadruk op de prediking van het Woord gehand-
haafd.

Articles of Perth
In 1617 maakte Jacobus vanuit Engeland een reis naar zijn rijk in het noor-
den. Het doel van de tocht was onder meer het nemen van maatregelen die 
het episcopale stelsel in de Schotse kerk zouden vervolmaken. Het protest 
van een aantal predikanten leidde opnieuw tot afzettingen. Het jaar daarop 
riep de koning een vergadering van anti-presbyterianen bijeen te Perth. Deze 
stelde de volgende vijf artikelen op waaraan ook puriteinsgezinde ambtsdra-
gers zich zouden moeten houden:

1. Men moet het sacrament van het Heilig Avondmaal knielend ontvangen.
2. Indien een zieke dat wenst, moet een predikant het sacrament thuis toe-

dienen.
3. Zonodig moeten predikanten een kind thuis dopen.
4. Zodra de kinderen de catechismus, het gebed des Heeren, de geloofs-

belijdenis en de Tien Geboden kunnen opzeggen, dient de predikant hen 
voor de bisschop te brengen, die hun het vormsel zal toedienen en hen 
zal zegenen (de confirmatie).

5. Kerst, Pasen, Pinksteren en Hemelvaartsdag zullen in het vervolg in de 
Schotse kerk gevierd worden. 
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Na enige jaren werden deze artikelen door het Schotse parlement bekrach-
tigd, zodat zij kracht van wet verkregen. Dat luidde opnieuw een periode 
van vervolging van presbyteriaansgezinden in.
 Het presbyterianisme liet zich echter niet meer definitief uitschakelen. 
Steeds waren er predikanten die bleven protesteren tegen het episcopaat 
en die weigerden om besluiten die naar hun mening in strijd waren met 
de gereformeerde leer en kerkinrichting � waaronder de Vijf Artikelen van 
Perth � van de kansel af te kondigen. Een belangrijke woordvoerder van het 
protest tegen deze artikelen was David Calderwood (1575-1650). Toen in 
1619 een fel pamflet tegen de synode van Perth verscheen � gedrukt in de 
Republiek en in vaten Schotland binnengesmokkeld � werd hij als de auteur 
beschouwd en volgde er een arrestatiebevel. Daarop week ook hij, evenals 
zovele anderen, uit naar de Republiek. Daar verbleef hij tot het jaar van 
overlijden van Jacobus.
 De indruk bestaat dat deze Vijf Artikelen over het algemeen in het zui-
den van Schotland werden genegeerd, terwijl ze in het noorden wel werden 
aanvaard. Het lag echter toch wat gecompliceerder. Zowel de private doop 
als de private bediening van het sacrament aan zieken is nooit een wijdver-
breide gewoonte geworden. De bisschoppelijke confirmatie bleef helemaal 
een dode letter en over het houden van de feestdagen werd verschillend 
gedacht. Waar vrij breed verzet tegen rees, was de verplichting om te knielen 
bij het ontvangen van het Heilig Avondmaal. Waar dat in praktijk gebracht 
werd, leidde dat nogal eens tot het verzuimen van de openbare eredienst. 
Mensen gingen stichting zoeken in conventikels. Die werden weliswaar ver-
boden � vooral de jaren 1619-1621 kenmerken zich door dwangmaatregelen 
� maar dat had weinig resultaat. Als gevolg van de Vijf Artikelen van Perth 
ontstond in Schotland voor het eerst een non-conformistische richting, die 
ook bleef voortbestaan toen tijdens de laatste regeringsjaren van Jacobus de 
vervolging afnam.10

2. �Romanisering� onder Karel I

2.1 Engeland tot 1640
Jacobus� zoon Karel I (regeringsperiode 1624-1649) zette de politiek van 
zijn vader voort. De band met de hoogkerkelijke richting werd nog nau-
wer, waardoor het in de ogen van veel puriteinen was alsof de Anglicaanse 
Kerk teruggevoerd werd in de schoot der Rooms-Katholieke Kerk. De archi-
tect daarvan was William Laud (1573-1645), die in 1633 aartsbisschop van 
Canterbury werd. Bovendien achtten velen het huwelijk van Karel I met 

10.  Foster, The Church before the Covenants, 183-190.
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de rooms-katholieke Franse prinses Henriëtta Maria in 1625 een teken aan 
de wand. In de positie van de Recusants kwam enige verbetering. Het is 
opmerkelijk hoe de Cambridge Brethern desondanks tot Lauds aantreden als 
aartsbisschop achter de schermen in puriteinse geest werkzaam konden zijn 
binnen de Anglicaanse Kerk.

William Laud
Aartsbisschop Abbot werd al in 1627 op non-actief gezet, omdat hij zich te 
duidelijk keerde tegen het absolutistische streven van Karel I. Als bisschop 
van Londen had vanaf dat moment Laud, die hem na zijn dood in 1633 
opvolgde als aartsbisschop, een belangrijk aandeel in het treffen van anti-
puriteinse maatregelen. Laud vond de belijdenis van de Anglicaanse Kerk, 
zoals deze in 1562 was vastgelegd in de 39 Artikelen, te calvinistisch. Het 
centrum van de eredienst was naar zijn mening niet de prediking, maar de 
sacramentsbediening. Nog in het jaar van zijn aantreden werd het Book of 
Sports opnieuw afgekondigd.
 De bestrijding van het puritanisme door Laud bracht veel puriteinen die 
tot dan toe vastgehouden hadden aan het ideaal van een reformatie van de 
Engelse kerk van binnenuit, in het begin van de jaren dertig tot een radica-
ler standpunt inzake de afwijzing van conformisme. In combinatie met de 
economische achteruitgang bracht het rond 1630 bovendien de Great Migra-
tion op gang, waarbij duizenden congregationalistische puriteinen naar de 
Nieuwe Wereld vertrokken om daar als children of God en visible saints 
God in vrijheid te kunnen dienen. Zij worden beschouwd als de eigenlijke 
grondleggers van de latere Verenigde Staten van Noord-Amerika. Tekenend 
voor de verslechterde politieke situatie is dat de Amesian Thomas Hooker en 
de Sibbesian Cotton in 1633 tegelijk uitweken naar Amerika. Andere theo-
logen vonden troost in de bestudering van het bijbelboek Openbaring, wat 
hun aanleiding gaf tot gespannen toekomstverwachtingen. Een belangrijk 
rol hierin vervulde de verklaring van dit bijbelboek van de hand van Thomas 
Brightman (1562-1607), die zich overigens ook waagde aan een profetische 
verklaring van het Hooglied.11

 Laud gaf hoge prioriteit aan de bestrijding van de politieke middelen 
die de puriteinen gebruikten om de hervorming van de Anglicaanse Kerk 
te realiseren. De Corporation of Feoffees for Buying of Impropriations to 
the Church werd verboden. Bovendien hield hij er een uitgebreid spionage-
netwerk op na. De Justices of Peace werden ingeschakeld om afwijkende 

11.  Zie Deppermann, �Der englische Puritanismus�, 43v; een verkennend overzicht in Graaf-
land, �De toekomstverwachting der Puriteinen en haar invloed op de Nadere Reformatie�, 
65-75; Op �t Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622, 183-187. 
Over de verwachtingen voor de joden, zie Van Elderen, Toekomst voor Israël. Vgl. ook 
Lowance, The Language of Canaan, 48-54.
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meningen met harde hand te onderdrukken. De Court of High Commission 
bleek als hoogste kerkelijke rechtbank opnieuw een nuttig instrument. De 
puriteinen werden hevig vervolgd. Conventikels waren broeinesten van non-
conformistische opvattingen, haarden van verzet. Die houding werd alleen 
nog maar versterkt wanneer lekenpredikers, congregationalistische puritei-
nen of andere independentistische predikers daar voorgingen. Dus kwam er 
een verbod op samenkomsten buiten-de-kerkdiensten-om. Verder werd het 
bijwonen van een kerkdienst buiten de eigen parochie verboden en werden 
maatregelen getroffen om de preekmogelijkheden van lecturers drastisch in 
te perken, evenals de rechten van adellijke families om een huiskapelaan in 
dienst te nemen. Onnodig te zeggen dat dit alles de verhouding tussen Laud 
enerzijds en de puritan gentry en andere adellijke families anderzijds niet ten 
goede kwam. Lauds inbreuk op hun rechten trachtten ze waar mogelijk tegen 
te gaan. Ook het feit dat de patronaatsrechten in veel gevallen in handen 
waren van puriteinsgezinde edelen frustreerde Lauds kerkpolitiek.12

Puriteinen binnen de Anglicaanse Kerk
Er waren echter nog steeds geestelijken met een piëtistisch-puriteinse inslag, 
die zich tot op zekere hoogte conformeerden aan de organisatie en liturgie 
van de Anglicaanse Kerk, en vanuit hun kerkelijke positie hun puriteinse 
idealen bleven uitdragen. Een vooraanstaand piëtistisch-puriteinse schrijver 
was Lewis Bayly (1565-1631), auteur van The Praxis of Piety directing 
a Christian how to walk that they may please God, dat al spoedig in het 
Nederlands werd vertaald onder de titel De Pracktycke ofte oeffeninge der 
Godtsaligheydt en tientallen herdrukken beleefde. Hij bekleedde het ambt 
van anglicaans bisschop van Bangor. Zijn verzet tegen het hoogkerkelijke 
arminianisme heeft zijn levenseinde verhaast.
 Zijn collega-bisschop van Exeter, later van Norwich, was Joseph Hall 
(1574-1656), deelnemer aan de Dordtse Synode van 1618/1619. Deze stond 
bij aartsbisschop Laud eveneens bekend als puriteinsgezind. In elk geval 
waakte hij tegen romaniserende invloeden en schreef hij een aantal stichte-
lijke boeken die ook in vertaling op ruime schaal verspreid werden, zowel 
in Nederland als in Duitsland. Als we afgaan op bibliografische overzich-
ten, heeft deze Engelse theoloog grote weerklank en invloed in Duitsland 
gehad. Het aantal vertalingen van zijn werken en de herdrukken daarvan kan 
zich meten met dat van werken van Bunyan, Bayly en Baxter.13 Door de 
puriteinse revolutie van de jaren veertig en vijftig heeft hij als aanhanger 
van het episcopaat het nodige te verduren gehad.

12.  Cliffe, The Puritan Gentry, m.n. 160-192.
13.  Vgl. Van der Haar, Internationale ökumenische Beziehungen im 17. und 18. Jahrhundert, 

en Sträter, Sonthom, Bayly, Dyke und Hall.
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Verzet
Lauds meedogenloze terreur riep onder het volk een enorme weerstand 
op. Vele uiteenlopende dissidente groeperingen werden één in hun afkeer 
van zijn inquisitoriale methodes. Ook in het parlement verwekte de gods-
dienstpolitiek van Karel I en Laud een storm van protest. Sir John Eliot 
(1592-1632) trad op de voorgrond als woordvoerder van de puriteinse stro-
ming in het parlement. Na zijn dood werd hij opgevolgd door John Pym 
(1584-1643), die ook financieel en bestuurlijk betrokken was bij de puri-
teinse emigratie naar Amerika, onder meer bij de vestiging van Connecticut. 
Het kerkelijke en het politieke verzet waren onlosmakelijk met elkaar ver-
weven, zowel in Engeland als in Schotland. De puriteinse kritiek richtte zich 
dan ook niet slechts op de begunstiging van de arminiaanse partij door de 
koning, maar ook op de machtsaanspraken van de koning zelf.
 Steeds duidelijker tekende zich de politiek-kerkelijke tweedeling af. Aan 
de ene kant stonden non-conformisten, de independenten, waartoe ook de 
presbyteriaanse en congregationalistische puriteinen gerekend worden. Zij 
waren als het gaat om politieke aangelegenheden tegen het vorstelijke abso-
lutisme, pleitbezorgers van de common law, en voor handhaving van de 
rechten van het parlement. Sommigen koesterden republikeinse denkbeel-
den. Daar tegenover stonden de overtuigde aanhangers van de Engelse 
staatskerk in haar huidige vorm; op het gebied van de theologie waren ze 
doorgaans meer arminiaans dan calvinistisch georiënteerd. Op politiek ter-
rein hadden ze op zijn minst begrip voor het streven naar absolute macht 
door de koning.
 Onder invloed van de krachtige pleidooien van de puriteinen nam het 
parlement in 1628 de Petition of Rights aan. Deze was opgesteld om de 
verhouding met de koning beter te regelen, maar veel resultaat leverde zij 
nog niet op. Al spoedig besloot de koning zonder parlement verder te rege-
ren. Na de ontbinding ervan op 2 maart 1629 begon hij vervolgens bepaalde 
vormen van belasting te heffen buiten de toestemming van het parlement 
om. Het conflict hierover spitste zich toe op de zogenaamde Ship Money. 
Door deze gelden wist hij een permanente vloot op te bouwen. Deze situatie 
bracht puriteinse tegenstanders ertoe om nauwere politieke samenwerking 
aan te gaan.14 
 Toen het politieke tij zich onder de invloed van de ontwikkelingen in 
Schotland in 1640 tegen Karel I en Laud begon te keren, trachtte Laud de 
door hem doorgevoerde veranderingen ook voor de toekomst veilig te stel-
len. Samen met de Convocation van de anglicaanse bisschoppen besloot 

14.  Thorn e.a., Engeland, 358-360. Over de pogingen van puriteinen om via het parlement 
hervormingen tot stand te brengen, zie Foster, The Long Argument, 110-131, 141v.; over de 
ideologische parallellen tussen het puritanisme en de common law, zie Eusden, Puritans, 
Lawyers, and Politics in Early Seventeenth-Century England.
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hij van bepaalde groepen de eed te eisen dat zij nooit een poging zouden 
doen om verandering aan te brengen in �het bestuur van de kerk door aarts-
bisschoppen, bisschoppen, dekens en aartsdiakenen etcetera zoals dit nu 
bestaat�. Spottend werd dit de �etcetera-eed� genoemd. Veel effect sorteerde 
deze actie niet, behalve dan dat zij opnieuw een krachtige impuls gaf aan 
het puriteinse verzet.

2.2 Schotland tot 1640
Anders dan Jacobus in zijn laatste regeringsjaren, duldde zijn zoon Karel 
geen non-conformistische opvattingen. De vervolging nam weer toe. Daar 
komt nog bij dat Karel wenste het Schotse episcopaat in Engelse zin om te 
vormen. In Laud vond hij ook voor zijn plannen met Schotland een overtuigd 
medestander. Diens poging om hier, evenals in Engeland, het episcopale 
stelsel in hoogkerkelijke zin om te vormen door middel van de Canons and 
Constitutions Ecclesiastical for the Government of the Church of Scotland, 
had de steun van de Schotse prelaten. Zij stuitte echter op fel verzet van 
verschillende predikanten en van een deel van het volk. Het besluit werd 
vooralsnog dan ook slechts gedeeltelijk uitgevoerd.
 Toen in 1637 het gebruik van het Book of Common Prayer and Admi-
nistration of the Sacraments and other parts of divine Service for the use 
of the Church of Scotland werd voorgeschreven, leidde dat tot nog mas-
saler verzet van predikanten, adel en volk. Door de invoering ervan zou, 
evenals in Engeland, het accent in de zondagse eredienst verschuiven van de 
verkondiging van het Woord naar de viering van de sacramenten. De koning 
trachtte de onrust te bezweren door de episcopale partij onvoorwaardelijk te 
steunen en door stevige ordemaatregelen te nemen. Ook werd een geschrift 
van George Gillespie (1613-1648) met de veelzeggende titel Dispute against 
the English-Popish Ceremonies verboden.

National Covenant
Onder leiding van predikanten als Alexander Henderson en David Dickson 
(1589-1662) werd nu in 1638 te Edinburgh door vertegenwoordigers van 
de adel, door predikanten en door mensen uit diverse bevolkingsgroepen 
het National Covenant, dat in 1581 was ondertekend, hernieuwd. Opnieuw 
werd het bisschoppelijke stelsel verworpen en de presbyteriale kerkinrich-
ting aanvaard. Het was tevens een daad van verzet tegen Karels absolutisti-
sche neigingen en een verbond tot handhaving van de calvinistische leer.15

Karel benoemde Thomas markies van Hamilton (1600-1640) tot zijn gevol-
machtigde in Schotland en voorzag hem van de bevoegdheden die hij nodig 
zou hebben om het verzet de kop in te drukken, terwijl hij tegelijkertijd 

15.  De tekst in Nederlandse vertaling in Van Valen, Naftali, een losgelaten hinde, 362-371.
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trachtte de Schotten te paaien door schijnbaar toe te geven aan de presbyte-
riaanse eisen.
 Ondertussen kwam in de kathedraal van Glasgow voor het eerst sinds 
jaren weer een vrije Great Assembly bijeen. De bisschoppen werden 
gedaagd, maar weigerden zich voor de synode te verantwoorden. Deze was 
in hun ogen volstrekt onwettig. Tevergeefs probeerde Hamilton de synode 
te ontbinden. Zij ging niet uiteen dan nadat alle maatregelen die onder Jaco-
bus en Karel genomen waren ten gunste van het episcopale stelsel waren 
tenietgedaan, de bisschoppen waren afgezet en het presbyteriale systeem 
was hersteld. Deze synode markeert het begin van de periode van de Second 
Reformation.
 In de ogen van Karel was dit optreden uiteraard niet minder dan opstand 
tegen de gezalfde des Heeren. Hij marcheerde met een leger, waarvan de 
soldaten gedwongen waren dienst te nemen, naar Schotland om de Covenan-
ters te verslaan, maar onder het blauwe vaandel met het de strijdkreet �For 
Christ�s Crown and Covenant� maakten ook de Covenanters zich gereed 
voor de aanval. Het kwam nog niet tot een confrontatie. Karel en zijn 
tegenstanders sloten een overeenkomst waarin Karel een groot deel van de 
Schotse eisen, waaronder een behoorlijke financiële vergoeding voor het 
Schotse leger zolang de vrede nog niet definitief getekend was, accepteerde. 
Daarmee eindigde de eerste Bishops� War. Het Schotse parlement dat nadien 
bijeenkwam, aanvaardde het National Covenant als een soort grondwet en 
het presbyterianisme als enige vorm van kerkregering.

Strijd tegen de Schotten
Terug in Londen benoemde Karel Thomas Wentworth Earl of Strafford 
(1593-1641), die Ierland met harde hand bestuurd had, tot zijn eerste minis-
ter. Hij was onvoorwaardelijk aanhanger van het koninklijk absolutisme. 
�Black Tom Tyrant� werd hij genoemd. Op zijn advies riep de koning in 
1640 weer het Engelse parlement bijeen; dat moest de financiële middelen 
verschaffen om aan de eisen van de Schotten te kunnen voldoen, en tevens 
om verdere militaire maatregelen tegen hen te kunnen bekostigen. Dat wilde 
zeggen: om een huurleger op de been te kunnen brengen. Onder leiding van 
John Pym voerde het parlement echter een hevige oppositie tegen het beleid 
van Karel I. Na drie weken werd dit �Korte Parlement� alweer ontbonden. 
Karel en zijn rechterhand probeerden vervolgens met geweld de gewenste 
belastingen binnen te krijgen, maar dit verbreedde slechts het verzet.
 Opnieuw probeerde Karel nu een leger te formeren door gedwongen 
dienstplicht, maar dat versterkte juist de puriteinse zaak, aangezien nogal 
wat soldaten deze waren toegedaan. Ondertussen namen de Schotten hun 
kans waar en vielen Engeland binnen. Het koninklijke leger werd verslagen 
en hijzelf kon weinig anders doen dan met de Schotten onderhandelen. Zij 
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eisten een forse schadeloosstelling en die was door Karel slechts op te bren-
gen als het Engelse parlement daarvoor toestemming gaf.

3. Puriteinse revolutie

Eind 1640 begonnen de zittingen van het �Lange Parlement�, dat het onder 
wisselende omstandigheden uithield totdat Oliver Cromwell (1599-1658) 
dit parlement, waarvan hij zelf lid was, in 1653 ontbond. Daarna trad het 
overigens in 1660 tijdelijk nog weer even aan.

3.1 Overwinning van het parlement

Great Rebellion
Een van de eerste daden van dit parlement was de arrestatie van Strafford, die 
een half jaar later onthoofd werd. Aartsbisschop Laud eindigde in 1645 zijn 
leven op het schavot. De instrumenten van de koninklijke absolute macht, de 
Star Chamber en de Court of High Commission, werden ontbonden.
 Tegen het einde van 1640 werd bij het parlement een petitie ingediend, 
ondertekend door vijftienduizend burgers, die eiste dat het episcopale stel-
sel zou worden afgeschaft en vervangen door een meer bijbels model van 
kerkinrichting. De puriteinse dichter John Milton (1608-1674) deed met zijn 
geschrift Of Reformation kort daarna een soortgelijk beroep op Karel I.16 Dit 
was overigens meer een pleidooi voor een independentistische hervorming 
dan voor een presbyteriale. Reeds in 1641 kwam door middel van de Root 
and Branch Bill in het parlement het voorstel om het episcopale stelsel van 
de Anglicaanse Kerk te vervangen door het presbyteriale model aan de orde. 
Alvorens daartoe besloten werd, leek het raadzaam dat puriteinse theologen 
dit model praktisch zouden uitwerken.

Preken voor het parlement
Bekend zijn de preken die presbyteriaanse en congregationalistische puri-
teinen in die jaren op uitnodiging van het parlement voor dit lichaam hiel-
den. Enkele tientallen daarvan zijn rond 1660 in vertaling uitgegeven door 
Samuel van Haringhouk te Bolsward onder de titel Uytgelesene Engelsche 
boet-predikatiën over sonderlinge texten, op hun ingestelde maendelickse 
Vasten deur verscheydene treffelike godgeleerden, voor het eerw. Parle-
ment van Engeland gedaen. Daaraan zijn veel bekende namen verbonden. 
De meesten van deze predikers maakten ook deel uit van de Westminster 
Assembly. Tot de presbyteriaanse predikers behoorden onder meer Cor-
nelius Burgess (± 1586-1665), die in zijn preken sterk aandrong op het 

16.  Deppermann, �Der englische Puritanismus�, 47.
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samenroepen van een synode, Charles Herle (1598-1659), Edward Reynolds 
(1599-1676), Jeremiah Whitaker (1599-1654), Edmund Staunton, Edmund 
Calamy (1600-1666), Thomas Hill (± 1602-1653) en Matthew Newcomen (± 
1610-1669). Van de independenten preekten onder anderen de latere syno-
deleden William Greenhill (1599-±1677), Thomas Goodwin en Philip Nye 
(± 1596-1672). De laatste twee waren kort daarvoor teruggekeerd uit de 
Republiek, waar zij samen in Arnhem leidinggegeven hadden aan een puri-
teinse congregatie. Iemand als Thomas Watson (� 1686) preekte wel voor 
het parlement, maar was geen lid van de synode. Dat gold ook voor de con-
gregationalistische independent John Owen (1616-1683).
 Het zou onjuist zijn deze preken te zien als �politieke� preken. De predi-
kers gingen wel in op de actualiteit, trokken vaak een parallel met het oudtes-
tamentische Israël, maar besteedden vooral veel aandacht aan de nood van de 
tijd waarin de preken werden uitgesproken. En het wekt geen verbazing dat de 
ontwikkelingen ook aanleiding gaven tot hooggespannen toekomstverwach-
tingen. De grens tussen de opvattingen van sommige independenten en het 
overspannen millenniarisme van de Fifth Monarchy Man is daarbij niet altijd 
scherp te trekken. Pas na ongeveer 1648 krijgen verschillende preken voor het 
parlement een meer politiek-ideologische lading. Door deze verbinding tus-
sen politiek en theologie kon de burgeroorlog geïnterpreteerd worden als een 
strijd tussen de zaak van Christus en de zaak van de antichrist.17

Solemn League and Covenant
Toen in oktober 1641 in Ierland een opstand uitbrak waarvan duizenden 
Engelsen het slachtoffer werden, deed de puriteinse stroming in het parlement 
een poging om het leger aan het opperbevel van de koning te onttrekken. Dat 
was een revolutionair besluit, want militaire aangelegenheden hadden tot dan 
toe steeds berust onder het gezag van de koning. Men verdacht de koning er 
echter van dat hij te sterk zou sympathiseren met de rooms-katholieke opstan-
delingen. En bovendien, als de koning wel met succes met de Ierse opstande-
lingen zou hebben afgerekend, beschikte hij immers over een leger waarmee 
hij zich tegen het parlement zou kunnen keren. De koning was niet van plan 
zich de wet te laten voorschrijven en begaf zich begin 1642 met een eenheid 
militairen naar het Lagerhuis om de vijf leiders van de puriteinse stroming 
te arresteren. Zijn voornemen bleek uitgelekt te zijn en de gezochte personen 
waren niet aanwezig. Dit optreden luidde de burgeroorlog in. Londen steunde 
het parlement, de royalisten hadden hun hoofdkwartier in Oxford.
 Aanvankelijk stonden de zaken voor Karel niet ongunstig, maar het par-
lement zocht contact met de Schotten. Dat leidde in 1643 tot de Solemn 

17.  Over de preken voor het parlement, zie Wilson, Pulpit in Parliament; Lewis, �Puritan 
England�, 60-75; Tai Liu, Discord in Zion, 12-28. Over de verhouding tussen puriteinen en 
Fifth Monarchy Man, zie Tai Liu, a.w., 57-85.
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League and Covenant, waarbij de Schotten hulptroepen toezegden; daarnaast 
werd afgesproken dat tussen Engeland en Schotland een kerkelijke en poli-
tieke eenheid gevestigd zou worden op basis van het presbyteriale begin-
sel. Ook de Ierse presbyterianen voegden zich bij deze overeenkomst. De 
reorganisatie van de kerk in beide landen zou plaatsvinden �according to the 
Word of God and the example of the best reformed Churches�. Welke dat 
waren, werd echter niet uitgesproken. Zowel in Engeland als in Schotland 
werd de ondertekening ervan met krachtige steun van de overheid bevor-
derd.
 Rechtvaardiging van het verzet tegen de koning bood Samuel Rutherford 
(1600-1661) in zijn Lex Rex (1644). Daarin behandelde hij de rechtmatig-
heid en wenselijkheid van de koninklijke macht, en koos hij voor een meng-
vorm van monarchie, aristocratie en democratie. Dat was naar zijn overtui-
ging de beste garantie tegen machtsmisbruik. Tevens erkende hij echter dat 
er situaties denkbaar zijn waarin verzet tegen de vorst geoorloofd is. Dit 
boek riep zozeer de toorn van de koning op, dat Rutherford zich voor het 
parlement moest verantwoorden toen Karel II in 1661 in Schotland aan de 
regering kwam. Hij stierf echter kort voor dat moment.18

 De Schotse en Engelse puriteinen kenden aan de Solemn League and 
Covenant in de eerste plaats een religieuze waarde toe. Voor hen was het een 
gelofte aan God om de kerk verder te reformeren, een hernieuwde verbinte-
nis tot een Second Reformation. Vandaar dat de Schotse predikant James 
Guthrie (1612-1661) in 1651 verklaarde dat de Heere redenen had om Schot-
land te straffen, aangezien velen de geloften die men gedaan had door het 
National Covenant en de Solemn League and Covenant te ondertekenen, niet 
nakwamen. Daarbij veroordeelde hij tegelijkertijd de wijze waarop mensen 
er toe gebracht werden om te tekenen: zonder dat zij voldoende onderwezen 
waren waartoe ze zich verbonden.19

Westminster Assembly
Krachtens het besluit van het Engelse parlement kwam gedurende de periode 
tussen 1643 en 1649 in een aantal sessies de Westminster Assembly bijeen 
om de in de Root and Branch Bill beoogde reformatie van de Engelse kerk 
tot stand te brengen. De besluiten van deze synode bleven echter onder-
worpen aan de goedkeuring van het parlement. Uitgezonderd de hoogker-
kelijke partij van aartsbisschop Laud waren alle denominaties binnen de 
Anglicaanse Kerk op deze synode vertegenwoordigd. Een van de oudste 
leden was de geleerde Thomas Gataker (1574-1654), die ten aanzien van 
de kerkstructuur de bisschoppelijke hiërarchie niet zonder meer afwees en 
tegelijkertijd bevriend was zowel met de in 1618 overleden congregationa-

18.  Van Schelven, Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd II, 80-82.
19.  Vos, The Scottish Covenanters, 42v.

Onder één koning. Engeland en Schotland in de zeventiende eeuw



74

list William Bradshaw als met James Ussher (1581-1656), aartsbisschop van 
Armagh en primaat van de Anglicaanse Kerk in Ierland.
 Enkele weken na de opening arriveerde een aantal vertegenwoordigers 
van de Schotse kerk, waaronder de predikanten Alexander Henderson, 
Samuel Rutherford, Robert Baillie (1602-1662) en George Gillespie. De 
synode stelde eensgezind de regels voor een gereformeerde liturgie vast en 
formuleerde tevens de Westminster Confession.
 De presbyteriaanse en congregationalistische leden konden echter niet 
tot overeenstemming over de kerkinrichting komen. Op dat punt stonden 
twee puriteinse principes tegenover elkaar. Enerzijds de presbyterianen, die 
het principe huldigden dat de samenleving als geheel onder de tucht van 
Gods Woord gebracht behoort te worden, waarbij de kerk een centrale rol 
dient te vervullen. Anderzijds de independenten of congregationalisten (de 
�dissenting brethern�) met hun uitgangspunt dat de kerk een gemeenschap 
der heiligen behoort te zijn en dienovereenkomstig zelfstandig haar zaken 
kan en moet regelen, dus ook de uitoefening van de tucht. Die tucht kan 
zich dus niet uitstrekken over niet-gelovigen. Overigens waren de presbyte-
rianen onderling ook nog verdeeld over de vraag in hoeverre de koning een 
rechtmatige plaats mocht innemen in het totaal van de kerkelijke structuur 
(erastiaanse invloed). Uiteindelijk stelde de synode � mede onder politieke 
druk � bij meerderheid een regeling voor de presbyteriale bestuursvorm van 
de kerk vast, die door zowel de Engelse als de Schotse kerk aanvaard werd. 
Het zal duidelijk zijn dat het resultaat van de Westminster Assembly kon 
rekenen op de sympathie van de Gereformeerde Kerk in de Republiek, aan-
gezien daar het independentistische standpunt unaniem werd afgewezen.20 
Ook de parlementen van beide landen verklaarden zich hiermee akkoord. 
Voor de Schotse kerk betekende dit dat de Confession of Faith van 1560 
vervangen werd. Nadat in 1645 reeds het bisschopsambt was afgeschaft, 
regelde het jaar daarna een nieuwe Act of Uniformity de overgang naar het 
presbyteriale stelsel in de Engelse kerk.

 Sekten
Het puritanisme telde niet alleen calvinistisch georiënteerde presbyterianen 
en congregationalistische independenten onder zijn aanhangers, ook in de 
kring van baptisten had het zijn sympathisanten. En behalve door deze stro-

20.  Deppermann, �Der englische Puritanismus�, 48v. Uitvoerig: Paul, The Assembly of The 
Lord, m.n. 101-132, waar hij een beschrijving geeft van de verschillende �partijen� die deel 
uitmaakten van de synode en een overzicht tot welke stroming ieder van de deelnemers aan 
de synode behoorde. Dat doet ook Barker, Puritan Profiles, die van 54 van hen een korte 
biografie geeft. Een kortere of langere levensbeschrijving van elk lid in Reid, Memoirs of 
the Lives and Writings. Over de reactie vanuit de Gereformeerde Kerk in de Republiek op 
het resultaat van de Westminster Assembly, zie Nauta, De Nederlandsche Gereformeerden 
en het Independentisme in de zeventiende eeuw.
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mingen werd de puriteinse revolutie ook gestempeld door de opkomst van 
allerlei sekten. Naast de Fifth Monarchy Man ontstonden nog talrijke andere 
groeperingen. De Levellers onder leiding van John Lilburne (± 1614-1657) 
gingen uit van de fundamentele gelijkheid van alle mensen en hadden nogal 
wat invloed in het republikeinse leger. De Diggers, met als woordvoerder 
Gerald Winstanley (?-?), streefden een vorm van communistische gelijk-
heid na. Onder leiding van George Fox (1624-1691) ontstond de beweging 
van Quakers of Friends. Verder waren er de Seekers, Ranters, Muggletoni-
ans, Familists, Salmonists en diverse andere Enthusiasts. Met name tijdens 
het bewind van Cromwell schoten ze als paddestoelen uit de grond. Veel 
van deze groepen kenmerkten zich door apocalyptische verwachtingen. De 
atmosfeer zinderde van de geestelijke strijd tussen het godsrijk en het rijk 
van satan.21

Het einde van Karel I
Onder leiding van Thomas Fairfax (1612-1671) en Cromwell werd het leger 
gereorganiseerd. Dat leger versloeg Karel in 1645 bij Naseby. In mei 1646 
gaf Karel zich over aan de Schotse troepen, die hem daarop uitleverden aan 
het Engelse parlement. Na deze overwinning bleek echter de eenheid tussen 
dit parlement en het leger toch minder groot dan het in hun gezamenlijke 
strijd tegen de koning had geleken. De congregationalisten hadden vooral 
hun machtsbasis in het leger, waarin Cromwell het in feite voor het zeggen 
had. Cromwell was opgegroeid in een puriteins klimaat en huldigde indepen-
dentistische opvattingen. De presbyteriaanse puriteinen hadden hun machts-
basis in het parlement. Zij wensten met voortvarendheid de reorganisatie 
van de kerk ter hand te nemen. Het leger keerde zich echter evenzeer tegen 
het episcopale en absolutistische Engelse systeem als tegen het presbyte-
riale stelsel van de Schotten. Overigens was er ook in het leger de nodige 
verdeeldheid. Er waren independenten die sterk gedreven werden door hun 
godsdienstige motieven, terwijl onder de �massa� nogal wat sociaal-revolu-
tionaire gelijkheidsidealen voorkwamen. De oude Lollardy was na al die 
eeuwen nog steeds niet uitgeroeid. Dat kwam onder meer tot uiting in de 
bewegingen van de Levellers en de Diggers.
 De koning wist te ontvluchten en zocht opnieuw contact met de Schotse 
royalisten, de Engagers. Daartoe behoorden veel edelen, die traditioneel een 
militaire functie vervulden. Zij stonden onder leiding van de duke of Hamil-
ton en konden als �rekkelijke� Covenanters beschouwd worden. Hun legers 
marcheerden Engeland binnen om Karel weer op de troon te helpen. Zij wer-
den echter door Cromwell verslagen (1648), waarna Karel opnieuw gevan-
gengenomen werd. Deze nederlaag betekende ook een gevoelige klap voor 

21.  Stoeffler, The Rise of Evangelical Pietism, 100-103; Spurr, �From Puritanism to Dissent, 
1660-1700�, 234-265, die overigens de term �puritanisme� heel ruim opvat.
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de gematigde Covenanters. Zij verloren in het Schotse parlement hun meer-
derheid aan de Strict Covenanters, die Cromwell ervan wisten te overtuigen 
dat verder militair optreden tegen Schotland op dat moment ongewenst was. 
Door de Act of Classes sloot dit parlement de Engagers, ook wel Malignants 
genoemd, uit van het vervullen van publieke functies � dus ook van het leger.
 Het Engelse parlement trachtte alsnog met de koning tot een vergelijk te 
komen, wat voor Cromwell aanleiding was om de presbyteriaanse leden te 
arresteren. Van de ruim tweehonderd leden resteerde daarna nog een �romp-
parlement� van zeventig leden, overwegend gelijkgezinden van Cromwell. 
Daarmee had hij overigens het parlement op vergelijkbare wijze behandeld 
als Karel I dat had gedaan.
 Een door dit parlement benoemde rechtbank veroordeelde Karel I ter dood 
wegens tirannie. Op 30 januari 1649 werd hij onthoofd. Veel gematigde puri-
teinen, zoals Thomas Gataker, bekritiseerden dit vonnis. Engeland werd een 
republiek, waarin vanaf het begin Cromwell de feitelijke macht had.

3.2 Oliver Cromwell

De Schotten verslagen
Met de dood van Karel I begon in feite de regeringsperiode van Oliver 
Cromwell (1649-1658). Het Schotse parlement � bestaande uit Strict 
Covenanters! � benaderde echter Karels zoon om als Karel II koning van 
Schotland te worden, op voorwaarde dat hij de Covenants zou aanvaarden. 
Daartoe was hij maar al te gaarne bereid en in juni 1650 landde hij in Schot-
land. Cromwell was zeer gealarmeerd over deze loyaliteit aan de Stuarts en 
trachtte in het belang van de puriteinse zaak de presbyterianen te overtuigen 
van hun ongelijk. Tevergeefs. Kort daarop wist hij het Schotse leger te ver-
slaan (Dunbar, september 1650). Enkele dagen later bezette hij Edinburgh. 
Daarmee had hij een deel van Schotland onder controle. Desondanks werd 
Karel op 1 januari 1651 tot koning gekroond. In september van dat jaar werd 
het royalistische Schotse leger bij Worchester definitief verslagen, waarna 
Karel naar het vasteland vluchtte.
 Schotland werd onderworpen aan de Commonwealth en kreeg een soort 
regeringsraad. Deze streefde naar de incorporatie van Schotland in Enge-
land. In het ideaal van Cromwell zou dit gemenebest één parlement hebben, 
met daarin vertegenwoordigers van beide staten. Slechts weinig Schotten 
konden waardering voor deze plannen opbrengen. Het antagonisme tussen 
beide staten werd er door bevorderd.

Tegenstellingen tussen de Strict Covenanters
Ondertussen waren er grote tegenstellingen onder de Strict Covenanters ont-
staan. Na de slag bij Dunbar wist Cromwell geleidelijk aan een steeds groter 
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deel van Schotland onder zijn controle te krijgen. Onderwijl trachtten Karel 
en de royalisten een leger op de been te krijgen dat daaraan tegenweer kon 
bieden. Vandaar dat het Schotse parlement de presbyteriaanse synode van juli 
1651 in de vorm van de Public Resolutions de vraag voorlegde hoe zij dacht 
over versoepeling van de Act of Classes, in die zin dat voormalige Engagers 
en anderen die geen Strict Covenanter waren weer dienst zouden kunnen 
nemen in het leger. Vanwege de penibele situatie waarin Schotland op dat 
moment verkeerde, ging een meerderheid van de synode hiermee akkoord. Zij 
werden de Resolutioners genoemd. Tegenover hen stond een vrij grote min-
derheid, de Protestors, die het volstrekt oneens was met de Public Resolutions 
en dus ook met de goedkeuring die de meerderheid van de synode daaraan 
hechtte. Zij beschouwden dit als verraad aan de Covenants. De dreigende toe-
stand was naar hun mening veroorzaakt door de zonden van het Schotse volk 
en de voorgestelde maatregelen konden daarin geen wezenlijke verbetering 
bewerkstelligen, maar stijfden het ongehoorzame volk in zijn zonden.
 Tot de Resolutioners behoorden mannen als David Dickson, Robert Blair 
(1593-1666), Robert Baillie en Jacobus Durham (1622-1658). Tot de Protes-
ters Samuel Rutherford, James Guthrie, Patrick Gillespie (1617-1675), Hugo 
Binning (1627-1653) en Andrew Gray (1633-1656). Het verschil in stel-
lingname is meer dan alleen maar een verschil van inzicht in een politieke 
kwestie. Met enige reserve zou men kunnen stellen dat de Resolutioners 
meer de vertegenwoordigers zijn van de orthodoxie, terwijl de Protesters 
meer het piëtisme vertegenwoordigen.
 Het parlement trok vervolgens de Act of Classes in en maakte daarmee 
onbedoeld de weg vrij voor de vervolgingen die na de Restauratie van 1660 
zouden losbarsten. Deze kwestie leidde tot een schisma tussen beide rich-
tingen. De Protesters veroordeelden de synode van de Resolutioners, waarop 
deze dreigde hen te censureren. Daar kwam het echter niet van, want de 
Protesters stonden onder Cromwells bescherming. Dat kwam de verhouding 
niet ten goede, al schroomden de Protesters niet om ook tegen Cromwells 
maatregelen te protesteren als die naar hun mening in strijd waren met het 
recht der kerk.22

Alleenheerschappij van Cromwell
Omdat het niet in staat bleek de gewenste hervormingen door te voeren, 
werd het �rompparlement� op 20 april 1653 opgedoekt. De volgende mor-
gen hing er een briefje op de deur van de vergaderruimte: �Dit huis is te 
huur. Ongemeubileerd.�23 Niet alleen godsdienstig, maar ook politiek was 
er inmiddels een diepe kloof ontstaan tussen de presbyteriaanse en de con-
gregationalistische puriteinen.

22.  Vgl. over deze kwestie Vos, The Scottish Covenanters, 56-61.
23.  Thorn e.a., Engeland, 384.
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Het �rompparlement� werd vervangen door het �Barboneparlement�. De 
leden hiervan werden op grond van hun godsvrucht gekozen door Cromwells 
Legerraad. Dit parlement nam wat al te voortvarend allerlei hervormin -
gen ter hand, met als gevolg dat het binnen een half jaar werd opgeheven. 
Cromwell werd nu eigenlijk een soort militair dictator met de titel �Lord 
Protector�. Admiraal Monk (1608-1670), die aanvankelijk aan de zijde van 
Karel I had gestreden, maar in 1646 naar het parlementsleger was overge-
stapt, werd gouverneur van Schotland. Een staand leger en een permanente 
vloot legden zware lasten op de onderdanen, lasten die werden opgelegd 
zonder de goedkeuring van een parlement. Ook zijn binnenlandse politieke 
beleid, dat gepaard ging met strikt toezicht op de openbare zeden, bezorgde 
hem de uitgesproken antipathie van het Engelse volk.
 Een kwetsbare plek in de nieuwe staatsregeling was de opvolging. Maar 
al te vaak waren er onaangename verwikkelingen geweest op de momenten 
dat er sprake was van troonopvolging. Om een dergelijke situatie in de toe-
komst te voorkomen, bood het parlement in 1657 Cromwell de kroon aan. 
Hij weigerde, omdat aanvaarding ervan de loyaliteit van het leger onder 
druk zou zetten.
 Cromwell koos principieel vanuit zijn independentistische overtuiging 
voor vrijheid van godsdienst. Die gold echter niet voor rooms-katholieken 
(die nog steeds een potentiële politieke dreiging vormden) en socinianen 
(vanwege hun vergaande �vrijzinnigheid�). Eveneens werd paal en perk 
gesteld aan het sociaal-revolutionaire hervormingsstreven van bijvoorbeeld 
de Levellers.
 In zijn buitenlandse politiek was Cromwell redelijk succesvol. Met de 
Act of Navigation van 1651 wist hij de Europese handelssuprematie van de 
Republiek aan te tasten. Weliswaar was deze maatregel een belangrijke oor-
zaak van het daarop volgende gewapende conflict, maar dankzij de perma-
nente vloot waarover de Commonwealth ondertussen door het vlootbouw-
programma van Karel I en het antwoord daarop van het parlement beschikte, 
wist de Engelse marine de vloot van de Republiek te verslaan. Vruchteloos 
streefde Cromwell echter naar hechtere politieke samenwerking tussen de 
diverse protestantse Europese staten en staatjes.

Independenten
Aan Cromwells bewind zijn veel namen van bekende puriteinen verbonden. 
De dichter John Milton behartigde de buitenlandse zaken. Cromwell werd 
bijgestaan door een Staatsraad, maar zijn belangrijkste geestelijke adviseurs 
waren de congregationalisten Thomas Goodwin en John Owen. Zij waren 
geestverwanten van John Cotton, een van de leidende figuren in de puri-
teinse koloniën in Amerika. Richard Baxter (1615-1691) was, evenals John 
Owen, veldprediker in het leger van Cromwell en vergezelde hem naar Ier-
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land en in 1650 naar Schotland, waar hij na de nederlaag van de Schotten 
meer dan eens in Edinburgh preekte.
 Owen was aanvankelijk presbyteriaan, maar werd nadien congregationa-
list en nam een vooraanstaande plaats in tijdens de Savoy Conference van 
1658, waar de Declaration of Faith and Order werd vastgesteld, een soort 
belijdenis en kerkorde voor de congregationalistische gemeenten. Deze ver-
klaring is bekend geworden onder de naam Savoy Declaration. De verwant-
schap tussen dit document en het tien jaar oudere Cambridge Platform of 
Church Order van de congregationalisten in Amerika is opmerkelijk.
 De Savoy Conference was reeds uitgeschreven voordat Cromwell over-
leed, maar vond plaats na zijn overlijden. Het doel ervan was drieërlei. In 
de eerste plaats wilde men de buitenwacht van de goede naam van de con-
gregationalisten, zowel leden als gemeenten, overtuigen. Tijdens Cromwells 
bewind hadden namelijk talloze ketterse en schismatieke groeperingen de 
kop opgestoken, die allen onder de noemer �independentisten� gebracht wer-
den, maar waarvan men zich wenste te distantiëren. Ten tweede wensten 
de congregationalisten duidelijk te maken dat zij in hun leerstellingen gere-
formeerd waren, en tenslotte wilden ze duidelijkheid verschaffen over de 
congregationalistische opvattingen over de regering der kerk.
 De Declaration heette volledig in overeenstemming te zijn met de Arti-
cles of Religion uit 1647, die een samenvatting vormden van de Westminster 
Confession. Dat mag grotendeels juist zijn waar het de leerstellingen betreft, 
zorgvuldige vergelijking maakt echter duidelijk dat er ten aanzien van de 
opvattingen die betrekking hadden op de bevoegdheden van de overheden, 
op de vrijheid van godsdienst en op de inrichting van de kerkregering opval-
lende verschillen tussen beide documenten bestonden.24 Dat had uiteraard 
alles te maken met het verschil van inzicht dat er bestond tussen presbyte-
rianisme en independentisme.

4. Restauratie tijdens Karel II

Na het overlijden van Cromwell volgde zijn zoon hem gedurende korte tijd 
op, maar die miste ten enenmale de ambitie om republikeins staatshoofd te 
zijn. Hij werd gedwongen terug te treden en het oude �rompparlement� werd 
weer bijeengeroepen. Dit trachtte tevergeefs het leger in Engeland aan zijn 
gezag te onderwerpen. Hoewel dat er toe leidde dat het �rompparlement� 
door de generaals naar huis werd gestuurd, werd het parlement gesteund 
door het leger dat zich in Schotland bevond en dat onder leiding van generaal 
Monk stond. Terwijl Engeland in chaos werd gestort, rukte Monk op naar 

24.  Toon, Puritans and Calvinism, 71-84. Vgl. Neal, Historie der rechtzinnige puriteinen II.2, 
129-131.

Onder één koning. Engeland en Schotland in de zeventiende eeuw



80

het zuiden en herstelde het oude parlement. Naast de leden van het �romp-
parlement� werden ook zij die in 1653 bij de zuivering waren weggestuurd, 
weer toegelaten.

4.1 Engeland

Restauratie van het parlement, de Stuarts en het episcopaat
De nieuwe parlementsverkiezingen leverden een Lagerhuis op waarvan de 
puriteinse kracht gebroken was en dat uit een anglicaanse en koningsgezinde 
meerderheid bestond, het Cavalier Parliament, dat zat tot 1678. Dit nieuwe 
parlement was verantwoordelijk voor de Restauratie van de Stuarts. De zoon 
van de onthoofde Karel I verbleef als balling in Breda. Nadat hij had toege-
zegd de rechten van het parlement te zullen handhaven en ruimhartig amnes-
tie te zullen verlenen, keerde hij op uitnodiging van het parlement terug 
als koning Karel II (regeringsperiode 1660-1685). Hoewel zijn bewind zich 
al kort daarna zowel in kerkelijk als politiek opzicht kenmerkte door abso-
lutistische neigingen, werd hij met vreugde ingehaald. Voor het volk beli-
chaamde deze Stuart op dat moment het herstel van het �oude� Engeland.
 De Restauratie was echter niet alleen een herstel van de Stuartdynastie. 
Zij was ook het herstel van de Anglicaanse Kerk met haar episcopale struc-
tuur. Kort na Karels troonsbestijging vond een conferentie in het Savoypa-
leis plaats tussen twaalf anglicaanse bisschoppen en twaalf vooraanstaande 
presbyteriaanse puriteinen. De bedoeling hiervan was tot een vergelijk over 
het Book of Common Prayer (1661) te komen. De puriteinse deelnemers, 
waaronder Richard Baxter, kregen de gelegenheid hun bezwaren hiertegen 
in te dienen. In hun Exceptions against the Book of Common Prayer ver-
zwegen ze er niet een. Op een aantal ondergeschikte punten na werden ech-
ter al hun bezwaren verworpen. Tegelijkertijd streefden aanhangers van de 
hoogkerkelijke richting naar aanpassing van de liturgie aan hun opvattingen. 
Het eindresultaat was typisch anglicaans: men hield vast aan de via media. 
Vanuit het oogpunt van de puriteinen was de conferentie dus mislukt. De tijd 
waarin de puriteinen een politieke machtsfactor vormden, was voorbij en 
zij werden weer teruggedrongen in de positie van dissenters. Het parlement 
was nu de voorvechter van de Anglicaanse Kerk. Het gebruik van het Book 
of Common Prayer werd weer verplicht.
 Karels eerste minister was Edward Hyde, Earl of Clarendon (1600-1674). 
Hij is berucht geworden door zijn Clarendon Code, een reeks strafwetten 
uit de periode van 1661 tot 1665 die gericht waren tegen allerlei vormen 
van non-conformisme. Wie zich niet volledig conformeerde aan de riten van 
de herstelde Anglicaanse Kerk, werd uitgesloten van alle openbare ambten 
(Corporation Act, 1661). Dat betekende dus dat elke presbyteriaans-gezinde 
landedelman zich uitsloot van overheidsfuncties als hij zou vasthouden aan 
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zijn puriteinse idealen. Vele leden van de puriteinse gentry onderwierpen 
zich aan de bepalingen van deze wet.

Great Ejection
Geestelijken moesten de hernieuwde Act of Uniformity ondertekenen. Daar-
mee verklaarden ze volledig in te stemmen met de inhoud van het Book of 
Common Prayer, de Solemn League and Covenant af te wijzen en, voor 
zover ze niet door een bisschop geordend waren, zich daaraan te onderwer-
pen. Wie weigerde, diende zijn post te verlaten. Een non-conformistisch 
rekest dat om verdraagzaamheid verzocht, was tevergeefs. Ruim tweedui-
zend presbyteriaanse en ongeveer vierhonderd congregationalistische voor-
gangers moesten op Black Bartholomew�s Day (24 augustus 1662) hun 
gemeenten verlaten. Aan deze Great Ejection zijn namen van predikers 
als Richard Baxter, Thomas Watson, Edmund Calamy, Thomas Brooks 
(1608-1680) en Matthew Mead (1630-1699) verbonden. Deze maatregel 
betekende het definitieve einde van het puritanisme als hervormingsbewe-
ging binnen de Anglicaanse Kerk. Hoe groot de belangstelling van het volk 
voor de puriteinse prediking was, wordt geïllustreerd door de verspreiding 
van hun Farewell sermons die in het geheim gedrukt werden: sommige uit-
gaven beleefden in zeer korte tijd twaalf drukken!25

 De derde wet in deze reeks was de Conventicle Act (1664), die het hou-
den en bijwonen van conventikels buiten de Anglicaanse Kerk om verbood, 
evenals het preken door leken. De lekenprediker Bunyan handelde in strijd 
met deze bepaling, wat hem op meer dan twaalf jaar gevangenisstraf kwam 
te staan. Tijdens zijn gevangenschap schreef hij The Pilgrim�s Progress 
(1669). Twee jaar eerder had Milton zijn Paradise Lost gepubliceerd. Beide 
hebben onuitwisbare sporen nagelaten in de westerse cultuurgeschiedenis. 
Baxter belandde eveneens in de gevangenis. Een huisgodsdienstoefening 
waarbij meer dan vijf aanwezigen niet tot het gezin behoorden, werd al 
beschouwd als een verboden samenkomst.
 Ten slotte werd in 1665 de Five Mile Act vastgesteld. Die was in zekere 
zin een aanscherping van de Act of Uniformity. Daarin werd bepaald dat 
geen enkele (verdreven) geestelijke binnen een straal van vijf mijl van de 
plaats waar hij vroeger het ambt bediend had, mocht verblijven.

Het einde van het �Puritanisme in den staat�
Deze maatregelen maakten niet alleen een eind aan het puritanisme als poli-
tieke factor van betekenis, zij vormden ook de basis voor felle vervolging. 
De puriteinen konden slechts overleven als ze hun overtuiging geheel privé 
beleefden. Als gevolg van de Clarendon Code geraakte nu het presbyteria-

25.  Murray (ed.), Sermons of the Great Ejection, 12.
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nisme verdeeld. Had het gedurende ongeveer een eeuw voor veel puriteinen 
� met alle theologische verschillen die er onder hen leefden � een reëel 
alternatief geboden voor het episcopale anglicanisme, die tijd was nu voor-
bij. De strijd met als inzet de hervorming van de kerkelijke structuur van 
de Anglicaanse Kerk was verloren. Het puritanisme leefde voort in de vele 
dissidente groeperingen die er bestonden, met een al dan niet presbyteriale 
structuur.26 Daarbuiten heeft de puriteinse mentaliteit ook op de samenle-
ving als geheel een verstrekkende invloed uitgeoefend.

Groeiende weerstand tegen Karel II
Terwijl door de wettelijke maatregelen de puriteinen steeds meer buiten de 
orde geplaatst werden, werd Engeland getroffen door een aantal rampen: 
de pestepidemie van 1665 in Londen, de grote brand die het grootste deel 
van de City in as legde in 1666 en de actie van de Hollandse vloot op de 
Medway in 1667. Velen beleefden dit als oordelen die God het Engelse volk 
deed toekomen. Dat gevoelen sloot aan bij puriteinse boeteprediking van 
voorheen en riep tevens antiroomse sentimenten op. Clarendon kreeg de 
schuld van falend beleid en werd in 1667 afgezet. �By representing King 
against Parliament in matters of money, and Parliament against King in mat-
ters of religion, Clarendon incurred the hostility of both,� zo wordt zijn posi-
tie en zijn politieke lijn kernachtig samengevat door de historicus Treve-
lyan.27

 In het beleid van Karel II viel in toenemende mate een romaniserende 
tendens te ontdekken, die ook tot uiting kwam in zijn bondgenootschap 
met het rooms-katholieke Frankrijk, het Verdrag van Dover in 1670. Daarin 
zegde Karel tevens toe voor de Engelse rooms-katholieken meer ruimte te 
creëren om hun godsdienst te belijden. Met dat doel vaardigde hij in 1672, 
kort voor de gezamenlijke aanval op de Republiek begon, de Declaration 
of Indulgence uit. Die verschafte zowel de Engelse rooms-katholieken als 
de non-conformisten vrijheid van godsdienst. Deze verklaring was uiteraard 
zeer tegen de zin van het uitgesproken anglicaans-gezinde parlement, dat 
de drijvende kracht was achter de vervolging van puriteinen en andere dis-
senters.
 De aanval op de Republiek, die kort daarop begon, verliep voor Karel 
minder gunstig dan hij gehoopt had en daardoor kreeg het Engelse parlement 
de kans om aan Karels romanisme enig tegenwicht te bieden. Het nam in 
1673 de Test Act aan, die bepaalde dat slechts anglicanen overheidsfuncties 
mochten bekleden. Het is duidelijk dat deze maatregel niet alleen de rooms-

26.  Vgl. Trevelyan, England under the Stuarts, 326-329. Voor het smeekschrift van de 
non-conformisten en de reactie daarop: Neal, Historie der rechtzinnige puriteinen II.2, 
265-269.

27.  Trevelyan, a.w., 346-348.

Geschiedenis van het puritanisme



83

katholieken, maar ook de non-conformisten trof. Aan Karels indulgence was 
hiermee haar kracht ontnomen. Enkele leden van de Cabal, het lichaam dat 
na Clarendons val in de plaats van de eerste minister was getreden, moesten 
het veld ruimen. Een poging om voor protestantse dissenters meer ruimte te 
scheppen, ketste af op het verzet van de bisschoppen in het Hogerhuis.

Tories en Whigs
De laatste regeringsjaren van Karel II werden overschaduwd door rooms-
katholieke samenzweringen en de maatregelen die het Engelse parlement 
daartegen nam. In deze periode namen geleidelijk aan de twee partijen die 
de politieke en kerkelijke verhoudingen in Engeland gedurende enkele eeu-
wen zouden beheersen, vastere vormen aan. Uit de Court-factie kwamen 
de Tories voort. De Torypartij steunde het streven naar absolutisme van de 
koning en vond haar basis vooral in het hoogkerkelijke anglicanisme. Daar-
naast was er de Countryfactie, waaruit de Whigs ontstonden. De Whigpartij 
stond voor de belangen van het parlement, had op godsdienstig gebied meer 
een non-conformistische achtergrond en was geneigd tot tolerantie.
 Na 1678 domineerden de Whigs het Lagerhuis, maar in 1681 ontbond 
Karel het parlement. Daarmee waren de Whigs hun machtsbasis kwijt. 
Opnieuw kwamen de bestuurlijke functies op lokaal en regionaal niveau 
in handen van fervente Toryaanhangers. Vanuit die functies pasten zij de 
Clarendon Code rigoreus toe. Zowel de dissenters als ook de Whigpolitici 
werden hierdoor bedreigd.

4.2 Schotland

Anti-presbyteriaanse krachten
In 1651 was Karel II als koning van Schotland aanvaard op voorwaarde dat 
hij beloofde de beide Covenants te handhaven en na te komen. Toen hij in 
1660 de Schotse kroon aanvaardde, werden hem geen voorwaarden gesteld. 
Enerzijds kwam dat doordat de Staatsraad, die het bestuur in handen had 
zolang Karel nog niet was ingezworen, uit tegenstanders van de Covenanters 
bestond. Die hadden er geen belang bij dat de koning de eed op de hand-
having van de Covenants zou afleggen. Anderzijds is de dubbelrol van James 
Sharp (1613-1679) hier debet aan. Hoewel deze voormalige Resolutioner 
namens Schotse predikanten was afgevaardigd naar Londen om daar met 
Karel te onderhandelen, bevorderde hij in het geheim de belangen van het 
episcopale stelsel. Hij heeft er een aartsbisdom aan overgehouden.

Vervolging
Onder Karel II werd het Schotse parlement voornamelijk samengesteld uit 
voormalige Malignants en Anti-covenanters. Het erkende dat de koning zijn 
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macht uitsluitend van God ontvangen had, en bij de Act Rescissory van 
1661 werden alle parlementen die sinds 1633 bijeen waren geweest onwettig 
verklaard. De wetgeving die zij tot stand hadden gebracht, werd daarmee 
in een keer herroepen. Ook het presbyteriale stelsel in de kerk van Schot-
land was hiermee dus afgeschaft. Karel kon nu de bisschoppelijke hiërarchie 
invoeren. Het parlement legde het erastiaans-absolutistische streven van de 
koning zelfs geen strobreed in de weg toen deze de weg plaveide voor de 
herinvoering van het rooms-katholicisme.
 De Covenanters werden in de positie van dissenters gedrongen, die 
slechts in het geheim bijeen konden komen. Ook de beide Covenants werden 
buiten de wet geplaatst en zowel in Engeland als in Schotland door de beul in 
het openbaar verbrand. Stap voor stap werden degenen die zich niet wensten 
te conformeren aan de staatskerk buiten de samenleving geplaatst. James 
Sharp behoorde tot de felste vervolgers van hen.
 Door de Great Ejection van 1662 werden in Schotland ongeveer vierhon-
derd predikanten die na 1649 waren benoemd en hun benoeming nog niet 
door het nieuwe stelsel hadden laten sanctioneren, uit hun bediening gezet. 
Onder hen waren naast een aantal Resolutioners vrijwel alle Protesters. Bijna 
de helft van alle predikanten werd afgezet. Zij bleven echter in het geheim 
voorgaan, terwijl op veel plaatsen de officiële kerkdiensten nauwelijks meer 
bezocht werden. Op instigatie van aartsbisschop Sharp werd twee jaar later 
de Court of High Commission weer als hoogste kerkelijke rechtbank inge-
steld. Zij werkte als de rooms-katholieke inquisitie en heeft veel gedaan om 
het lijden van de vervolgde Covenanters te verzwaren. In de strijd tegen 
de geheime conventikels werd geen middel geschuwd. Pasgeboren kinderen 
moesten binnen dertig dagen in de staatskerk gedoopt worden. Er werd bij-
gehouden wie de kerkdiensten niet bezocht. Afwezigheid zonder �geldige� 
reden leidde tot boete of gevangenisstraf. Later werden er zelfs dood-
vonnissen voltrokken aan mensen die deelgenomen hadden aan geheime 
samenkomsten. Het dieptepunt van de vervolgingen werd bereikt in 1685. 
Toch konden al deze maatregelen de geheime bijeenkomsten niet uitroeien. 
Van één samenkomst is bekend dat er zevenduizend hoorders waren die 
beschermd werden door zeshonderd gewapenden.28

 Voor de vervolging werden soldaten ingezet. Die werden betaald uit de 
opbrengsten van de cess, een belasting die speciaal voor dat doel werd gehe-

28.  Van Harten noemt het aantal van 270 afgezette predikanten, Van Harten, De prediking 
van Ebenezer en Ralph Erskine, 9; Van Schelven, Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd 
II, 95 spreekt over 350 predikanten. Een uitvoerig overzicht van de lotgevallen van de 
Covenanters in deze periode biedt het oude werk van Crookshank, Historie van den staat 
en het lyden van de kerke van Schotlandt. Samen met de twee delen van Neal, Historie 
der rechtzinnige puriteinen, vormt dit een bekende trilogie van het puritanisme. Voor een 
aardig overzicht van herinneringen aan de Covenanters, zie Horne and Hardie, In the Steps 
of the Covenanters.
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ven. Deze belasting was voor de Covenanters uiteraard onaanvaardbaar en 
velen weigerden dan ook die te betalen. In sommige gevallen leidde de ver-
volging tot gewapend verzet. De eerste opstand was in 1666, de Pentland 
Rising. Het gewapende verzet van de Covenanters liep steeds op niets uit. 
De leiders ervan werden doorgaans gedood, de strijders gevangengezet of 
verbannen.

Indulged en Non Indulged
In 1669 kondigde Karel zijn eerste Indulgence af. Daardoor was het voor 
vervolgde predikanten onder bepaalde voorwaarden mogelijk om terug te 
keren naar hun gemeente. Wilden zij weer volledig over hun inkomsten kun-
nen beschikken, dan moesten ze zich totaal onderwerpen aan het episcopale 
stelsel. Dit hield ook in dat zij hun benoeming uit handen van de bisschop 
moesten aanvaarden én dat zij de absolute zeggenschap van de koning over 
de kerk moesten erkennen. Als ze dat bleven weigeren, konden ze deson-
danks toch terugkeren en het gebruik van de pastorie en de pastoriegronden 
terugkrijgen, mits ze zich aan een aantal strikte voorwaarden hielden. Die 
kwamen overigens vrijwel overeen met de bepalingen uit 1662, op grond 
waarvan zij in hun gemeente hadden kunnen blijven. Deze voorwaardelijke 
�amnestie� werd slechts aangeboden aan een beperkt aantal predikers. De 
meesten van hen waren Resolutioners. Van de ongeveer veertig die op dit 
aanbod ingingen, waren er maar enkelen die zich aan de bisschop onder-
wierpen, terwijl vrijwel allen een zeker voorbehoud maakten ten aanzien 
van de koninklijke oppermacht. Hiermee was een eerste wig gedreven in het 
front van de Covenanters. Vanaf dat moment bestond binnen het Schotse 
presbyterianisme de tweedeling tussen de Indulged en de Non Indulged. De 
Indulged konden weliswaar nog wel presbyteriaans in dogmatische zin zijn, 
ze waren het niet meer in de praktijk van hun leven.
 Deze maatregel werd gevolgd door een soort missietocht van bisschop 
Robert Leighton (1611-1684), de zoon van de radicale puritein Alexander 
Leighton. Hij hoopte door middel van argumenteren de bezwaren van de 
gemeenten die weigerden het episcopale stelsel te accepteren, weg te nemen. 
De reis was tevergeefs, want allen hielden ze vast aan het presbyterianisme 
als bijbelse vorm van kerkregering.
 De tweede Indulgence, van 1672, werd aangeboden aan zo�n tachtig Non 
Indulged-predikers. Wie van hen bereid was het erastiaanse principe van 
de koning te aanvaarden, zou weer officieel mogen preken, als tweede pre-
dikant naast een Indulged-predikant. Wel werd daaraan de voorwaarde dat 
men niet buiten de eigen gemeente zou mogen voorgaan gekoppeld. Het 
is duidelijk dat dit tevens gericht was tegen de geheime conventikels. De 
tegenstelling tussen de Indulged en de Non Indulged leidde ertoe dat vanaf 
1677 Non Indulged-predikers zich gingen uitspreken voor afscheiding van 
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de presbyterianen die zich in meer of mindere mate onderworpen hadden 
aan het episcopale systeem.
 In mei 1679 wist een groep radicalen onder leiding van John Balfour 
of Burleigh (� 1688) bisschop Sharp in handen te krijgen. Ze maakten 
korte metten met hem. Al waren er maar weinig Covenanters die deze radi-
cale actie goedkeurden, de regering hield hen verantwoordelijk voor deze 
daad. Het gevolg was een verscherping van het verbod op conventikels, 
die �rendezvouses of rebellion�. Later scheidden deze radicalen zich af van 
de Covenanters, omdat die naar hun mening niet strikt genoeg waren. Zij 
weigerden elke vorm van belasting te betalen.

Strict Covenanters
Kort daarna publiceerde een groep Covenanters de Rutherglen Testimony 
(1679). Dit markeert het begin van de Strict Covenanters als een zelfstandige 
groepering. Het Getuigenis was een beginselverklaring waarin zij tevens 
beschreven wat er op dat moment naar hun overtuiging in Schotland fout 
was en ging.29 Deze openlijke kritiek werd eveneens als rebellie veroor-
deeld. De bevelhebber van de koninklijke troepen, Claverhouse, werd aan-
vankelijk bij Drumclog verslagen, maar dat succes werd volledig teniet 
gedaan door de verpletterende nederlaag die de Covenanters vervolgens op 
22 juni 1679 tegen de regeringstroepen leden bij Bothwell. Een week later 
vaardigde Karel zijn derde Indulgence uit, die de verdeeldheid onder de 
Covenanters verder vergrootte.
 Deze verdeeldheid was in de weken die eraan waren voorafgegaan al 
aan het licht gekomen. De Covenanters wensten in een verklaring het volk 
duidelijk te maken waarom men de wapens had opgenomen. Deze verklaring 
is bekend geworden als de Hamilton Declaration (gepubliceerd te Glasgow 
op 13 juni 1679). Daarin werden drie motieven aangevoerd: men vocht voor 
de protestantse zaak en het goddelijke recht van het presbyterianisme; men 
wenste het gezag van de koning te handhaven; men wenste een vrij parle-
ment en een vrije synode om de ingeslopen misstanden te zuiveren. Tijdens 
de discussie over het opstellen van deze verklaring was er groot verschil 
van mening gerezen over de vraag of het tweede punt � de erkenning van 
de autoriteit van de koning � er wel of niet in opgenomen diende te worden. 
Had de koning niet zelf de Covenants verbroken en daarmee zijn eed van 

29.  Voor een samenvatting van de inhoud, zie Vos, The Scottish Covenanters, 95v. Door Jaco-
bus Koelman in het Nederlands vertaald en samen met enkele andere verklaringen in 1680 
uitgegeven onder de titel Een waarachtige en volkomene copye van �t Nieuw Covenant, of 
Verbondt, onlangs in Schotlandt gemaakt, �t welk genoomen is uit de papieren van Henry 
Hall, en Mr. Donald Cargill, tot Queens-Ferry, den 3. juny 1680. Nevens de Verklaaring, en 
�t Getuigenis van Mr. Richard Cameron, en van verscheydene, die met hem waren. Gedrukt, 
en uitgegeven door order van den Geheymen Raadt van zijn Majesteit, in gehoorzaamheidt 
aan zijn Majesteyts bevel, in zijn brief, geschreven tot Windsor-Castle, den 5. july 1680, 
14v.
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1651 geschonden? De radicale richting, onder leiding van Richard Cameron 
(� 1680), was het niet eens met de adhesiebetuiging aan de koning.
 Onder de leiding van Richard Cameron en Donald Cargill (± 1610-1681) 
kondigden de Strict Covenanters in 1680 de Sanguhar Declaration af.30 
Deze verklaring bevatte niet alleen een weergave van de �reformatie-wen-
sen� van de Cameronians, maar tevens de afzwering van Karel II als koning 
van Schotland. Ook wordt de hertog van York, de latere koning Jacobus II, 
als troonopvolger afgewezen. Zowel de Hamilton als de Sanguhar Declara-
tion maakt duidelijk dat de strijd voor het presbyteriale stelsel parallel loopt 
aan de strijd tegen het absolutisme van de koning.
 Een dergelijke verklaring was meer dan verzet tegen kerkelijke toestan-
den. Het was in de ogen van de regering rebellie. Een maand na de afkondi-
ging van de Sanguhar Declaration overrompelden de koninklijke troepen 
Cameron en ruim zestig andere Covenanters bij Ayrsmoss. Allen werden 
gevangengenomen of gedood.
 Dat lot trof Cargill in 1681. Kort voor zijn dood had hij nog contact 
gezocht met de Sweet Singers die, onder leiding van John Gib (?-?), zich van 
de Covenanters hadden afgescheiden. Ze verwierpen onder meer de Cove-
nants, de belijdenisgeschriften en de berijming van de psalmen. Naar hun 
mening was er geen enkele getrouwe predikant meer in Schotland. Ze trok-
ken de wildernis in en de boetpsalmen zingend, wachtten ze op de ondergang 
van Edinburgh. Voordat de autoriteiten hen gevangennamen, deed Cargill 
een vergeefse poging hen van hun dwalingen af te brengen. Ook voor hun 
extreme opvattingen stelde de overheid de Covenanters verantwoordelijk.

Praying Societies
Met het wegvallen van Cameron en Cargill was het verzet van de Cameroni-
ans nog niet gebroken. De jonge James Renwick (1662-1688) nam de leiding 
over. De Test Act die in 1681 door het Schotse parlement werd aangenomen, 
leidde opnieuw tot protest, de Act and Apologetic Declaration of the True 
Presbyterians of the Church of Scotland. Daarin werd deels de kritiek uit 
eerdere verklaringen herhaald, maar bovendien ook het parlement � willoos 
werktuig van de koning � fel bekritiseerd.31 De regering voerde daarop het 

30.  Zie samenvatting van dit document in Vos, Scottish Covenanters, 106-108. Evenals de 
Rutherglen Testimony werd deze verklaring door Jacobus Koelman in het Nederlands ver-
taald en in 1680 uitgegeven onder de titel Een waarachtige en volkomene copye van �t 
Nieuw Covenant, of Verbondt, onlangs in Schotlandt gemaakt nevens de Verklaaring, en �t 
Getuigenis van Mr. Richard Cameron, 12-14. Het �nieuw covenant� waarover in deze titel 
gesproken wordt, is het zg. Queensferry Paper, dat op 3 juni 1680 aangetroffen werd in het 
bezit van de Strict Covenanter Henry Hall toen hij te South Queensferry werd gearresteerd. 
Het geeft een goed inzicht in de opvattingen van de Strict Covenanters. Als gevolg van 
deze arrestatie is het stuk nooit officieel door de Strict Covenanters gepubliceerd. Zie over 
dit document Vos, a.w., 98-106.

31.  Zie samenvatting in Vos, a.w., 108-110.
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standrecht in voor het in bezit hebben van een exemplaar van deze verkla-
ring. Ook hun laatste verklaring, de Apologetical Declaration and Admoni-
tory Vindication against Intelligencers and Informers, opgesteld door Ren-
wick in 1684, ademde de bereidheid tot revolutie ten behoeve van de zaak 
van het presbyteriaanse protestantisme.
 Vanaf ongeveer 1680 organiseerden de Strict Covenanters zich in �Pray-
ing Societies�, ook wel aangeduid met �Society Meetings�. Dit sloot aan bij 
een al langer bestaande traditie om met gelijkgezinden bijeen te komen in 
geestelijke gezelschappen voor bijbelstudie, gebed en stichting. Nu vorm-
den ze de kernen van het puriteinse presbyterianisme en �haarden van 
verzet tegen de politiek van de Stuarts�. In tijden waarin samenkomsten 
in de open lucht te gevaarlijk waren, kwamen ze in kleine aantallen in 
het geheim bijeen voor stichting en onderwijs. Vos wijst er echter op dat 
het om meer ging dan alleen maar de persoonlijke geloofsbeleving. In 
de richtlijnen die deze groepen hanteerden, werd ook aandacht besteed 
aan de noodzaak om anderen het evangelie te verkondigen. Ondanks de 
levensbedreigende situatie waarin men verkeerde, zat er een duidelijk mis-
sionair element in. Een aantal �societies� vormde samen een �association�. 
Afgevaardigden van een aantal �associations� ontmoetten elkaar in een 
�correspondence�. In 1681 verenigden deze �huisgemeenten� zich in een 
�general correspondence� onder de naam United Societies.32 Deze con-
structie zou gehandhaafd blijven tot de Reformed Presbyterian Church in 
1743 georganiseerd werd.
 Opnieuw ontstond er verdeeldheid tussen Strict Covenanters toen in 1685 
Archibald Campbell Earl van Argyle (� 1685) vanuit de Republiek in Schot-
land landde. Hij streefde er naar om de steun van de Strict Covenanters te 
krijgen. Die aarzelden, omdat ze er niet van overtuigd waren dat Argyle het 
presbyterianisme zou herstellen, als zijn politieke expeditie slaagde. Boven-
dien had Argyle tot voor enkele jaren zelf deel uitgemaakt van de recht-
bank die onder anderen Donald Cargill ter dood veroordeeld had. Renwick 
wees steun aan Argyle af. Alexander Peden (± 1626-1686), een vooraan-
staand Strict Covenanter die niet tot de Cameronians behoorde, was het hier-
mee oneens, met als gevolg dat er verwijdering tussen deze twee broeders 
optrad. 

5. Jacobus II, rooms-katholiek

Nadat Karel kinderloos was overleden, volgde zijn broer Jacobus II hem op 
(regeringsperiode 1685-1688). Hij was rooms-katholiek en zowel in Enge-

32.  Van Harten, De prediking van Ebenezer en Ralph Erskine, 23v; Vos, The Scottish Covenan-
ters, 126v.
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land als in Schotland had hij mede om die reden nogal wat tegenstanders. 
Enkele maanden na zijn aantreden leidde dat tot de reeds genoemde inval 
van Argyle in Schotland, gevolgd door een opstand onder leiding van de 
Duke of Monmouth in Zuidwest-Engeland. Beide campagnes liepen op niets 
uit. Weliswaar werd Monmouth door vervolgde puriteinen tot koning uitge-
roepen, maar langer dan een paar weken droeg hij deze waardigheid niet. De 
meedogenloze wraak die Jacobus II nam op de rebellen, legde mede de basis 
voor de bereidheid van Engelse protestanten van verschillende pluimage 
om in 1688 de protestantse Willem III en Maria als koning en koningin te 
accepteren.

5.1 Engeland
Het rooms-katholicisme van de nieuwe koning was merkbaar in diverse 
beslissingen die hij nam. Gestimuleerd door zijn succesvolle optreden 
tegen de twee opstandelingenleiders trachtte hij voortvarend de door hem 
gewenste romaniserende maatregelen door te voeren. Ondanks de Test Act 
benoemde hij, met gebruikmaking van zijn bevoegdheid tot het verlenen 
van dispensatie, op verschillende posten rooms-katholieken. Het duidelijkst 
kwam dit naar voren in het leger, dat door Jacobus werd uitgebreid. Opnieuw 
werd een Court of High Commission als hoogste kerkelijke rechtbank inge-
steld. De laatste was afgeschaft in 1641. Zijn beleid leidde tot een openlijk 
conflict tussen de koning en het parlement. Toen dat weigerde de Test Act 
af te schaffen, stuurde Jacobus het naar huis.
 In 1687 vaardigde hij driemaal een Indulgence uit, waardoor allerlei 
strafbepalingen tegen godsdienstoefeningen van niet-anglicanen, zowel van 
rooms-katholieken als van protestantse non-conformisten, werden opgehe-
ven. Deze golden zowel voor Engeland als voor Schotland. Bij de uitvoering 
ervan rees er een conflict tussen de koning en een aantal Engelse kerkleiders. 
Jacobus wenste een verklaring inzake verruiming van godsdienstvrijheid 
in de kerken voorgelezen te hebben, maar de kerkleiders weigerden hun 
medewerking. De Established Church had geen enkel belang bij deze ver-
ruiming. Bovendien was het internationale klimaat daarvoor ook bepaald 
niet gunstig. Als gevolg van de intrekking van het Edict van Nantes (1685) 
werden de Franse protestanten vervolgd en ook Engeland verleende aan hon-
derden vluchtelingen politiek asiel.
 Toen dan ook nog een zoon werd geboren uit het huwelijk van Jacobus 
met Maria van Modena, verdween de hoop op een protestantse opvolger 
van Jacobus. Whigs en Tories vonden elkaar en op uitnodiging van het 
parlement landde stadhouder Willem III, gehuwd met Jacobus� dochter 
Maria, op 5 november 1688 �met een protestantse wind� � een noordooste-
lijke bries, die tevens het uitvaren van de Engelse vloot ernstig bemoei-
lijkte � bij Torbay.
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5.2 Schotland
Hoewel Jacobus in Schotland nooit tot koning werd gekroond, trad hij wel 
als zodanig op. Hij zette de godsdienstvervolging van zijn vader onver-
minderd voort. Zijn regeringsperiode staat bekend als the killing time. Zijn 
Indulgences stonden huisgodsdienstoefeningen toe, maar verboden de bij-
eenkomsten in de openlucht. Op het bijwonen daarvan stond de doodstraf, 
evenals op het preken.
 Vrijwel alle presbyteriaanse predikanten aanvaardden deze Indulgen-
ces, waarvan met name de laatste de positie van het presbyterianisme sterk 
begunstigde doordat deze toestond dat er weer gewoon in kerken gepreekt 
werd. Slechts de Strict Covenanters, waarin James Renwick op dat moment 
het meest op de voorgrond trad, legden zich hier niet bij neer. Zij publiceer-
den de Informatory Vindication, waarin zij hun bezwaren uiteenzetten. De 
kern van hun kritiek raakte de erastiaanse kern van de koninklijke Indulgen-
ces. Zij ontzegden de koning categorisch het recht om iets toe te staan of te 
verbieden waar het zaken betrof die slechts de kerk aangingen. Bovendien 
was het recht om God te dienen overeenkomstig Zijn geopenbaarde wil een 
goddelijk recht, dat de koning slechts heeft te erkennen. Het behoort niet 
tot zijn competentie zijn onderdanen �toe te staan� van dat recht gebruik te 
maken. Dit standpunt vloeit logisch voort uit de principiële afwijzing van 
het erastianisme. De verboden bijeenkomsten in het open veld gingen dan 
ook onverminderd voort en werden in naam van de koning meedogenloos 
vervolgd. In februari 1688 werd James Renwick opgehangen. Kort daarna 
volgde Jacobus� laatste Indulgence, die het einde van de vervolging van de 
Covenanters inluidde.
 Zowel in hun vasthouden aan het National Covenant als in hun streven 
naar Second Reformation in kerk, overheid en samenleving, hun streven naar 
hervorming van de Schotse kerk in presbyteriale zin, hun verwerping van 
erastiaanse principes, en hun piëtistische nadruk op de noodzaak van per-
soonlijke levensheiliging, zijn de Covenanters puriteins. Hoewel zij gedu-
rende de regeringsperiode van Karel II en Jacobus II sterkt in de minderheid 
waren, vertegenwoordigden de Strict Covenanters het puritanisme in zijn 
zuiverste vorm. Hun theocratische idealen gaan via John Knox terug op de 
calvinistische reformatie.

6. Willem en Maria

Toen Willems vloot bij Torbay landde, voerden zijn banieren het devies 
�For the Protestant Religion and the Liberty of England�. Opnieuw was er 
het gevaar van een burgeroorlog, maar terwijl Willem oprukte naar Londen, 
ontliep Jacobus een rechtstreekse confrontatie. Zijn soldaten deserteerden 
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en Jacobus vluchtte naar Frankrijk, vanwaaruit hij tevergeefs pogingen in 
het werk stelde om zijn positie te heroveren. Al weigerde een deel van de 
anglicaanse geestelijkheid de eed van trouw aan het nieuwe staatshoofd af 
te leggen (de Non-Jurors), de Glorious Revolution voltrok zich zonder veel 
tegenstand en zonder bloedvergieten. Het rooms-katholieke Ierland steunde 
Jacobus, uitgezonderd een protestantse minderheid in Ulster. Het leger van 
Jacobus werd echter in 1690 door Willem verslagen aan de Boyne. Op deze 
nederlaag volgden scherpe anti-roomse maatregelen.
 Onmiddellijk na de vlucht van Jacobus werden parlementsverkiezingen 
gehouden.

6.1 Engeland
Het nieuwe parlement stelde de Bill of Rights op. Daarin werden de 
bevoegdheden van het parlement voorgoed geregeld. Dit betekende de 
definitieve overwinning van het parlement op de koninklijke macht. Het 
jaar erop werden Willem III (regeringsperiode 1688-1702) en Maria Stuart 
(� 1695) gekroond tot koning en koningin van Groot-Brittannië. De per-
manente oorlogssituatie die op de Glorious Revolution volgde, dwong Wil-
lem tot voortdurend nauwe samenwerking met het parlement. De Toleration 
Act van 1689 verleende andersdenkenden volledige vrijheid van godsdienst, 
met uitzondering van de rooms-katholieken en de socinianen, al werden de 
protestantse non-conformisten nog wel geweerd uit bestuurlijke functies.33 

Ondertussen bleken de verschillen tussen presbyteriaanse en congregationa-
listische puriteinen zo gering geworden te zijn, dat men bereid was zich met 
elkaar te verenigen.

6.2 Schotland
De overwegend presbyteriaanse Schotse Laaglanden waren voor de machts-
wisseling. In de Schotse Hooglanden hadden het episcopale stelsel en het 
rooms-katholicisme nog veel aanhang, en daar bleven velen trouw aan de 
Stuarts.
 Nadat Willem en Maria in Engeland tot koning en koningin waren 
gekroond, werden ze door een nieuw parlement, dat bestond uit protestantse 
afgevaardigden, ook in Schotland als zodanig erkend. In de Claim of Right, 
die het parlement opstelde, werd het presbyteriale stelsel nadrukkelijk als 
kerkelijke structuur vastgelegd. Achtereenvolgens werden alle eerdere wet-
ten die vervolging van de presbyterianen mogelijk gemaakt hadden inge-
trokken. Opnieuw werd de Westminster Confession aanvaard als belijdenis-
geschrift en de Great Charter of Presbytery uit 1592 van kracht verklaard. 

33. Terecht wordt opgemerkt: �The �Glorious Revolution� of 1688-9, therefore, was not speci-
ally glorious nor revolutionary. It set out to save the political and religious Establishment 
from James�s radical proposals,� Davies, Europe, 629-631.
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Toch droeg de terugkeer tot het presbyteriale stelsel een ander karakter dan 
de maatregelen die het Schotse parlement in 1638, bij het begin van de 
Second Reformation, had genomen. Veelzeggend is bijvoorbeeld dat het 
National Covenant niet werd vernieuwd. Evenmin werden de wetten die dit 
verbond nietig hadden verklaard ingetrokken. In wezen waren de maatrege-
len die het parlement ten behoeve van het herstel van de kerk nam, doortrok-
ken van een erastiaanse geest. Een belangrijke rol bij de totstandkoming van 
deze politiek werd vervuld door William Carstares (1649-1715).
 Voor het eerst sinds 1653 werd weer een General Assembly bijeengeroe-
pen om de kerkelijke zaken te regelen. Tegelijkertijd bepaalde het parlement 
dat de predikanten die onder Karel II en Jacobus II het episcopale stelsel 
hadden aanvaard, in hun gemeenten mochten blijven op voorwaarde dat ze 
de Westminster Confession zouden onderschrijven. Daarnaast moesten ze 
het presbyteriale stelsel aanvaardden als de kerkregering van de Schotse 
kerk, dus niet omdat het de enige bijbelse vorm van kerkinrichting was. Dit 
gaf velen alle ruimte om tot de vernieuwde kerk toe te treden. Naderhand 
is uit de instroom van de �episcopale� predikanten de Moderate Party in de 
Kerk van Schotland ontstaan.34

 Ondertussen hadden de Cameronians onder leiding van hun predikanten 
Alexander Shields (± 1660-1700), Thomas Linning (?-?) en William Boyd 
(?-?) wel de beide Covenants hernieuwd. De gang van zaken was voor hen 
zonder meer teleurstellend. Namens de United Societies richtten zij zich tot 
de synode, maar vonden geen gehoor voor hun wensen. Desondanks sloten 
ze zich alle drie aan bij de vernieuwde staatskerk. En daarmee lieten zij hun 
gemeenten die samen de United Societies bleven vormen, zonder predikant 
achter. De kern van de onvrede die onder deze Strict Covenanters leefde, 
was dat de kerk van Schotland niet terugkeerde tot de idealen van de Second 
Reformation.
 De personele unie tussen Engeland en de Republiek was van groot belang 
voor de verdediging van het protestantisme in Europa. Mede dankzij dit 
machtsblok kon tegenwicht geboden worden aan de dreigende politieke 
suprematie van koning Lodewijk XIV van Frankrijk. Franse invasieplan-
nen in Engeland, om daar Jacobus weer op de troon te helpen, mislukten. 
Daarna gingen de Fransen over op kaapvaart om beide landen zoveel moge-
lijk in hun handelsbelangen te schaden. Willem III streefde een nauwere 
band tussen Engeland en Schotland na, maar de samensmelting van beide 
rijken maakte hij niet meer mee. Die vond plaats in 1707.

34.  Vos, The Scottish Covenanters, 137. Over de rol van Carstares, zie Van Schelven, Het 
Calvinisme gedurende zijn bloeitijd II, 111-121 en vooral Dunlop, William Carstares and 
The Kirk by Law Established.
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Puritanisme in Amerika

Het was een opmerkelijk zegel dat de Massachusetts Bay Colony 
in gebruik had ten behoeve van de officiële stukken. De afbeelding 

stelde een indiaan voor met boven zijn hoofd in een banderol de tekst: �Come 
over and help us� (Hand. 16:9).1 Daarmee werd vanaf het begin van de 
puriteinse vestigingen in New England aandacht gevraagd voor zending 
onder de indianen, hoewel dit voor het overgrote deel van de pioniers niet 
of nauwelijks een motief was voor hun vertrek naar Amerika. Wel typeert 
de voorstelling de wijze waarop de kolonisten zeker in de eerste decennia 
de oorspronkelijke bewoners tegemoet traden. Naderhand diende dit zegel 
de Corporation for Promoting the Gospel in New England (Maatschappij tot 
verbreiding van het Evangelie in New England), ongetwijfeld minstens zo 
toepasselijk.
 Afgezien van enkele locale uitzonderingen en met uitzondering van de 
periode rond het midden van de zeventiende eeuw, was het puritanisme 
in Engeland een geestelijke stroming die hoogstens in de marge van de 
samenleving werd geduld. In New England, de puriteinse koloniën in Ame-
rika, nam zij echter vanaf het ontstaan van deze nederzettingen een totaal 
andere positie in. Daar werd het de heersende godsdienstige stroming, 
die ook het bestuur beheerste. Hier waren de puriteinen in de gelegen-
heid om hun kerkelijke, bestuurlijke en maatschappelijke idealen vorm te 
geven, vrij van de traditionele Engelse structuren. Het puritanisme eiste 
van de wedergeboren christenen immers een volledige vernieuwing van 
hun levenspraktijk.2 Te beginnen in Massachusetts kreeg het puriteinse 
theocratische ideaal in gevarieerde vorm zijn gestalte in de Engelse kolo-
niën in Amerika.
 De historiografie toont een wisselende waardering voor de puriteinse 
grondleggers van de latere Verenigde Staten van Noord-Amerika en hun 
Puritan experiment in New England. De slinger beweegt zich tussen bom-
bastische verheerlijking en vernietigende kritiek.3 Het waren de grondleg-
gers van de moderne ideeën over mensenrechten of sombere inquisitoriale 
tirannen.

1.  Voor een afbeelding, zie Murray, The Puritan Hope, 83.
2.  Vgl. Vaughan (ed.), The Puritan Tradition in America, 1620-1730, xii, xiii.
3.  Een overzicht daarvan in Vaughan, a.w., xvi-xxxi.
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1. De �Nieuwe Wereld�

Vanaf het ontstaan van de eerste koloniën in Amerika was hun godsdienstige 
diversiteit groot. De oostkust van Amerika viel in de loop van de zeven-
tiende eeuw eigenlijk uiteen in drie karakteristieke delen: de Southern Colo-
nies, de Middle Colonies en de New England Colonies.

1.1 Engelse bezittingen in Amerika
Op het moment dat de eerste puriteinen in het noorden landden, was de 
Engelse staatskerk al gevestigd in enkele zuidelijke kustgebieden en als 
Established Church aanwezig in Virginia (sinds 1607). Ook rooms-katholie-
ken, die in het anglicaanse Engeland niet getolereerd werden, vonden in deze 
streken een nieuw vaderland (Maryland, 1632). Dit waren kroonkolonies: 
gebieden die onder rechtstreeks gezag van de Engelse koning stonden. Een 
andere geloofsrichting, die in een van de Middle Colonies de gelegenheid 
kreeg om een eigen kolonie te stichten nadat dit gebied in Engelse handen 
was overgegaan, was die van de Quakers. Onder leiding van William Penn 
(1644-1718) stichtten zij Pennsylvanië (1682).
 Het gebied ten noorden van de Middle Colonies werd gewoonlijk aan-
geduid met New England. Dat was het domein van de puriteinen. Daartoe 
behoorde in de eerste plaats de kolonie Massachusetts. Naast Rhode Island, 
met een dissidente oorsprong, koloniseerden de congregationalistische puri-
teinen vanuit Massachusetts rond 1635 ook Connecticut en New Haven 
(sinds 1662 behorend tot Connecticut), en nadien Maine (1652) en New 
Hampshire (1679). Het zijn deze puriteinen die het gezicht van het vroege 
Amerikaanse puritanisme in hoge mate bepalen. Hier probeerden zij hun 
opvattingen in praktijk te brengen. Daar hadden zij de gelegenheid voor 
doordat het koninklijke charter dat hun het recht gaf zich in dit gebied te 
vestigen, hun tevens een vergaande vorm van zelfbestuur toestond. Vanaf 
het begin waren deze koloniën dus als het ware �protectoraten� waarover de 
kroon weinig bestuurlijke zeggenschap had, maar die wel recht hadden op 
haar bescherming.

1.2 Puritanisme in de Middle Colonies
Onder autoriteit van de West-Indische Compagnie ontstonden gedurende de 
zeventiende eeuw in Nieuw Nederland verschillende volksplantingen. Hoe-
wel van oorsprong dus �Nederlands�, is het gebruikelijk om dit gebied aan te 
duiden met de naam Middle Colonies aangezien het in 1664 door de Engelsen 
werd veroverd en onder het gezag van de Engelse kroon werd gebracht.
 Het ontstaan van de Nederlandse koloniën in Amerika vloeide niet uit 
godsdienstige motieven voort, maar primair uit zakelijke. Dat leidde tot een 
groot verschil in mentaliteit. In de Nederlandse vestigingen in Amerika zijn 
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aanvankelijk weinig sporen van nader-reformatorische, puriteinse of piëtisti-
sche idealen te vinden. Pas in het laatste kwart van de zeventiende eeuw zijn 
dergelijke invloeden in dat gebied aanwijsbaar, een ontwikkeling die zich 
in het begin van de achttiende eeuw voortzette. Toen was het puritanisme 
in New England inmiddels echter van karakter veranderd. Dat verklaart ten 
dele waarom de Engels-puriteinse kolonisten in New England en hun Neder-
landse nadere-reformatorische geestverwanten in de Middle Colonies geen 
rechtstreeks contact opgebouwd hebben.
 Voor zover er sprake was van een puriteins-piëtistische voedingsbodem 
in de Middle Colonies, was deze niet zozeer ontstaan door de persoonlijke 
ambtelijke arbeid van predikanten die de idealen van de Nadere Reformatie 
voorstonden, maar door geschriften die tot het erfgoed van deze stroming 
behoren. De weerklank die dergelijke publicaties vonden, leidde er toe dat 
vanuit New Castle in 1682 aan de classis Amsterdam, waaronder de Neder-
landse vestigingen in Amerika toen kerkelijk ressorteerden, toestemming 
werd gevraagd om Jacobus Koelman (1631-1695) te mogen beroepen. Men 
was ervan op de hoogte dat Koelman in 1675 door de overheid afgezet 
was als predikant van Sluis, maar men achtte zijn orthodoxie en vroomheid 
boven elke twijfel verheven. In het rechtstreekse contact dat er was tussen 
de gemeente New Castle en Koelman was er zelfs sprake van dat hij en 
zijn familie niet alleen zouden komen, maar samen met een groep van zo�n 
tweehonderdvijftig andere emigranten.
 Hoe kwam men er in Amerika toe om Koelman te willen beroepen? Aan-
gezien hij niet afgezet was door enige kerkelijke instantie, bleef Koelman 
zich consequent beschouwen als predikant van de gemeente Sluis. Reizend 
door de Nederlandse gewesten, ging hij regelmatig voor in allerlei conven-
tikels en soms stond een bevriende collega hem toe de kansel te beklimmen. 
Daarnaast hield Koelman zich intensief bezig met het vertalen van puriteinse 
geschriften in het Nederlands. Op het moment dat New Castle hem wenste te 
beroepen, had hij onder meer een geschrift van Thomas Hooker vertaald, De 
waare ziels-vernedering en heilzame wanhoop. Hooker was in 1633 in New 
England gearriveerd en in 1647 in Connecticut overleden. Deze en andere 
vertalingen vonden vervolgens weer hun weg naar Nederlandse kolonisten in 
de Middle Colonies, voedden daar puriteinse gevoelens en plaveiden tevens 
de weg tot het uit te brengen beroep. Mede op verzoek van Koelmans tegen-
standers in de Nieuwe Wereld verleende de classis Amsterdam echter geen 
medewerking aan het beroep en Koelman stak nooit de Atlantische Oceaan 
over.
 De piëtistische stroming in de Middle Colonies kreeg tegen het eind van 
de zeventiende eeuw een krachtige impuls door het werk van Guiliam Ber-
tholf (1656-1726). Die was geboren en getogen in Sluis, de stad van Jodocus 
van Lodenstein (1620-1677) en van Jacobus Koelman. Van beroep was hij 
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kuiper, maar daarnaast vervulde hij de functies van voorlezer en ziekentroos-
ter. Op verzoek van de gemeenten Hackensack en Acquackononck (Pas-
saic) in New Jersey werd hij in 1694 door de classis Walcheren geëxami-
neerd en geordend tot predikant, ondanks protesten vanuit New York en 
van de classis Amsterdam. Na de eeuwwisseling werd de piëtistische stro-
ming mede gedragen door predikanten als Bernardus Freeman (1662-1743), 
Cornelius van Santvoort (1686-1752) en Theodorus Jacobus Frelinghuysen 
(1692-±1747).4

1.3 New England: Pilgrim Fathers en Great Migration
De Pilgrim Fathers landden in 1620 in het huidige Massachusetts, hoewel 
het reisdoel Virginia was. Deze puriteinen, met een separatistische achter-
grond, hadden onder de regering van Jacobus I Engeland verlaten en waren 
naar de Republiek uitgeweken. Aanvankelijk verbleven ze in Amsterdam, 
maar vanaf 1609 leefden zij samen in een eigen gemeente te Leiden, onder 
leiding van John Robinson. In 1620 nam een deel van de gemeente afscheid 
van dominee Robinson, die in de Republiek achterbleef.
Onder leiding van mannen als John Carver (±1575-1621) en William Brad-
ford aanvaardde men de overtocht. Geheel in de lijn van de puriteinse tra-
ditie sloot men bij aankomst van het schip Mayflower �in de tegenwoordig-
heid van God en van elkaar� een covenant tot stichting van een �civill body 
politick� (een nederzetting met eigen bestuur). De tegenslagen die deze emi-
granten in hun kolonie New Plymouth te verduren hadden, waren groot. 
In de eerste winter stierf ongeveer de helft van hen. Het aantal kolonisten 
in New Plymouth en omgeving bleef gering. Rond 1630 waren dat er zo�n 
2.500. De betekenis van de Plymouth Plantation bleef klein.5

 Al spoedig werd zij overvleugeld door de puriteinse nederzettingen die 
ontstonden als gevolg van de nieuwe vervolgingen die in Engeland onder 
Karel I en aartsbisschop Laud losbarstten. Tijdens deze Great Migration, 
die aanhield tot de puriteinse revolutie in de jaren veertig, nam het aantal 
puriteinse immigranten in de Amerikaanse koloniën sterk toe: gedurende 
de jaren tussen 1630 en 1640 weken twintigduizend Engelse puriteinen uit 
naar New England.6 Een van de meest vooraanstaande leiders van de eer-

4.  Enige literatuur over dit gebied: Eekhof, De Hervormde Kerk in Noord-Amerika, 1624-1664; 
Tanis, Dutch Calvinistic Pietism in the Middle Colonies, 42-49; Tanis, �Reformed Pietism 
in Colonial America�, 34-73; Balmer, A Perfect Babel of Confusion.

5.  Voor een overzicht van de Plymouth Plantation, zie Bremer, The Puritan Experiment, 32-38. 
Over de betekenis van deze kolonie, zie Van Schelven, Het Calvinisme gedurende zijn bloei-
tijd II, 312-317. De opvatting die hij hier verwoordt, treffen we ook aan in recente weten-
schappelijke literatuur over het begin van het Amerikaanse puritanisme. De tekst van het 
covenant in Vaughan, The Puritan Tradition in America, 48v.

6.  Dit aantal genoemd in Palmer en Colton, A History of the Modern World, 175. Vaughan, 
a.w., 63, noemt voor de vijftien jaren tot 1643 (de puriteinse revolutie in Engeland) het 
aantal van 50.000; ibidem over de �Winthrop-fleet�, 139.
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ste oversteek � zeventien schepen met ongeveer 1.000 mensen � was John 
Winthrop (1588-1649). Het zijn dan niet langer puriteinen met een min of 
meer separatistische achtergrond, maar overwegend �kerkelijke� puriteinen, 
congregationalisten als Thomas Hooker, John Cotton (arriveerde in 1633) en 
Thomas Shepard (1605-1649; arriveerde in 1635). Alle drie hadden ze hun 
opleiding genoten aan de universiteit van Cambridge, het intellectuele cen-
trum van het Engelse puritanisme. Deze grote stroom ging echter aan New 
Plymouth voorbij. Hij richtte zich op het iets noordelijker gelegen Boston 
� van waaruit de kolonie Massachusetts ontstond. In 1691 gingen ook de 
nederzettingen van de eerste puriteinen, behorende tot de traditie van de 
Pilgrim Fathers, daarin op.
 In de Great Migration speelde de Massachusetts Bay Company een 
belangrijke rol. Deze compagnie, die gedomineerd werd door puriteinen 
uit East Anglia, verkreeg op 4 maart 1629 een koninklijk charter dat haar 
toestond Massachusetts te koloniseren. In tegenstelling tot de puriteinse 
migranten die tijdens de regeringsperiode van Jacobus I naar Ierland trok-
ken, ontvingen de puriteinen die naar Amerika emigreerden wel de garantie 
dat zij daar vrij zouden zijn om God overeenkomstig hun overtuiging te 
dienen. Bovendien garandeerde het charter hun een hoge mate van zelf-
bestuur, mits hun besluiten niet strijdig waren met de Engelse wetgeving. 
Daarmee verkreeg de kolonie dus geen politieke onafhankelijkheid, want de 
Engelse koning was haar soeverein. Aartsbisschop Laud trachtte dan ook 
door middel van de Commisson for Regulating Plantations de positie van de 
anglicaanse kerk ook overzee veilig te stellen. De Bishops War voorkwam 
echter ten slotte een vaste greep van het Engelse moederland op haar Ame-
rikaanse bezittingen.7

2. De inrichting van de nieuwe samenleving

Welke motieven hadden de emigranten om het ongewisse avontuur tegemoet 
te gaan? John Winthrop somt er een aantal op.8 Allereerst noemt hij gods-
dienstige beweegredenen. Door zich in Amerika te vestigen brengt men het 
evangelie ook in die delen van de wereld, zodat de �volheid der heidenen� 
dichterbij gebracht wordt en er tegelijk een bolwerk tegen het rijk van de 
antichrist wordt gevormd. Bovendien merkt hij op dat de kerken in Europa in 
verval geraakt zijn en dat Gods toorn te verwachten is. Voor zijn kerk blijft 
slechts de mogelijkheid om te vluchten in de wildernis. Wat is er beter voor 

7.  De tekst van het charter en de beslissing dat de leiding van de volksplanting in de kolonie 
zelf zou zetelen in Vaughan, a.w., 54-59.

8.  Opgenomen in Vaughan, a.w., 26-35. Vgl. hierover ook Foster, The Long Argument, 
109-114.
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een oprecht christen dan zijn krachten wijden aan de opbouw van deze jonge 
kerk? Naast deze godsdienstige motieven noemt hij ook het bederf van het 
onderwijs en een aantal sociaal-economische (overbevolking in Engeland, 
overvloed in Amerika). Thomas Hooker zegt het als volgt: �God begint Zijn 
Noachs, die geprofeteerd en voorzegd hebben dat de ondergang nabij is, in 
te schepen; en God maakt ons duidelijk dat New England het toevluchtsoord 
is voor Zijn Noachs en Zijn Loths, een rots en schuilplaats voor Zijn recht-
vaardigen om daar heen te vluchten; en zij die gekweld werden met het zien 
van het goddeloze leven van de mensen in dit verdorven land, zullen daar 
veilig zijn.�9 Zoals de eerdere puriteinen van de Plymouth Plantation deden, 
spreekt ook Winthrop in termen van verbondsluiting. Parallellen en zelfs 
gelijkstelling van de nieuwe puriteinse kolonie met het oudtestamentische 
Israël vormen een vast onderdeel van het zelfbeeld van de puriteinse emi-
granten. De kolonie moest �een stad op een berg� zijn, met als kloppend hart 
de gemeenschap der heiligen.

2.1 �New England Way�
Door middel van een plantation covenant verbond elke nieuwe vestiging 
zich aan dat ideaal. In zo�n covenant werd niet alleen gesproken over een 
verbondsluiting in godsdienstige zin, hoewel dat wel grote nadruk kreeg. 
Ook de noodzaak om in sociaal opzicht een gemeenschap te zijn werd 
nadrukkelijk onderstreept. Ongetwijfeld speelt hierin mee dat dit laatste 
onmisbaar was om te kunnen overleven, maar daarnaast ontbraken de bij-
belse noties niet.
 Ten aanzien van de fundamentele kwesties geldt dat, met uitzondering 
van de kolonie Rhode Island, de overeenkomsten tussen de verschillende 
Engelse koloniën in New England groot waren. In die zin wordt dan ook 
terecht gesproken van de New England Way van het puritanisme. Deze ken-
merkte zich behalve door het covenant-idee tevens door een gelijksoortige 
structuur van de koloniale kerken. Bovendien was een geschoolde geeste-
lijkheid verantwoordelijk voor de prediking van het Woord. Verder was er 
sprake van een vergelijkbare inrichting van de samenleving in de verschil-
lende koloniën. Op zijn minst voerde men de pretentie dat de godsdienstige 
overtuiging bepalend was voor het maatschappelijke, politieke en kerke-
lijke leven. Ook de notie dat het gezin een centrale plaats in de samen-
leving inneemt, behoort ertoe. Het gezin vormde het �hart� van de puri-
teinse gemeenschap, het gold als een samenleving op microniveau. Binnen 
het huwelijk, dat aan een dergelijk gezin ten grondslag lag, hadden man 
en vrouw meer gelijkwaardige verantwoordelijkheden dan in de traditio-
nele Engelse verhoudingen. Dat hangt niet alleen samen met de bijbelse 

9.  Foster, The Long Argument, 110. Voor een beknopt overzicht van de diverse drijfveren om 
de oversteek naar Amerika te wagen, zie Bremer, The Puritan Experiment, 43-46.
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uitgangspunten, maar eveneens met de eisen die een pionierssamenleving 
aan dergelijke relaties stelt.
 Als gemeenschappelijke kenmerken van de New England Way moeten 
ook genoemd worden de nadruk op de noodzaak van bekering en vroomheid 
in puriteinse zin, die gepaard moest gaan met levensheiliging. Daarnaast 
is het theocratisch ideaal, waarin kerk en overheid in broederlijk overleg 
gezamenlijk leiding behoren te geven aan de samenleving, een wezenlijk 
gemeenschappelijk kenmerk in de Bible Commonwealths. Gelet op de vari-
anten binnen deze gemeenschappelijke idealen die in de koloniën aan de 
dag traden, is de term New England Ways � meervoud � zeker zo goed te 
verdedigen.

2.2 Onderwijs
Tot de New England Way behoorde verder dat het onderwijs een belangrijke 
plaats innam in de koloniale samenleving. Vanaf hun zevende of achtste jaar 
gingen de kolonistenkinderen naar school om te leren lezen en schrijven. 
Lezen was onontbeerlijk voor bijbelstudie. Aansluitend was het vanaf het 
begin ook mogelijk om het voorbereidend onderwijs voor een academische 
opleiding te volgen. De regeling van het onderwijs in Massachusetts dateert 
van het jaar 1647.
 Vanaf 1636 beschikte Massachusetts al over een eigen academische 
opleiding, namelijk Harvard College te Cambridge. De motor achter de 
stichting van dit college was Thomas Shepard, schoonzoon van Thomas 
Hooker. Het curriculum vertoonde kenmerken van dat van de oude univer-
siteit van Oxford, maar vooral van het Emmanuel College in het Engelse 
Cambridge. Van de eerste generatie leiders van de kolonisten hadden er 29 
aan dat college hun vorming genoten.10 Een eigen college was noodzakelijk 
om over goed opgeleide predikers en bestuurders te kunnen beschikken. De 
universiteiten van Oxford en Cambridge waren geen aanvaardbare mogelijk-
heid. Gelet op Lauds onderdrukking van de puriteinen zou een studie in 
het moederland niet zonder risico zijn, en bovendien zou dat een kostbare 
geschiedenis worden. Harvard bood vanaf het begin meer dan een theologi-
sche opleiding en leverde daardoor van meet af aan leiders voor zowel het 
kerkelijke als het bestuurlijke terrein. 
 Het duurde tot 1701 voordat Harvard concurrentie kreeg van Yale 
College (New Haven). Indertijd had John Davenport al aangedrongen op 
de oprichting van een eigen academisch instituut in Connecticut, maar 
tevergeefs. De oprichters van Yale College wilden nauw aansluiten bij de 
orthodoxe puriteinse idealen, maar evenals Harvard College diende ook 
Yale College zowel theologen als bestuurders en wetenschappers op te 

10.  Bremer, The Puritan Experiment, 119v.
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leiden. De Mathers, die na 1700 hun vooraanstaande plaats aan Harvard 
College waren kwijtgeraakt, steunden dit initiatief. In reactie op de libe-
raliserende praktijk van Harvard namen de oprichters van Yale College 
naast de Westminster Confession de Medulla Theologia van Amesius in 
het curriculum op.

2.3 Indianen en negers
Vanaf het begin bedreven de puriteinen zending onder de indianen. De bete-
kenis daarvan bleek echter uiteindelijk betrekkelijk gering. De bekendste 
naam in dit verband is die van John Eliot (1604-1690). Hij kwam in Enge-
land onder de invloed van de prediking van Thomas Hooker en vertrok 
in 1631 naar Amerika. Daar werd hij predikant te Roxbury en vanuit die 
gemeente ontwikkelde hij activiteiten als zendeling onder de indianen. Hij 
vertaalde de bijbel in de Algonquiantaal � die taal moest hij eerst zelf schrif-
telijk vastleggen! � en leidde inheemse voorgangers op. Vanaf 1649 werd 
vanuit Engeland jaarlijks een bedrag van £ 600 beschikbaar gesteld door de 
Corporation for Promoting the Gospel in New England om het zendingswerk 
onder de indianen te steunen. Mede door het werk van andere zendelingen 
ontstonden christelijke indianengemeenschappen, de Praying Indians. Bij 
het uitbreken van de King Philip�s War, de grote indianenoorlog die in 1675 
begon, waren er veertien van dergelijke indianengemeenschappen in Mas-
sachusetts, met samen ongeveer 1.100 leden.11 Tijdens deze oorlog werden 
vele Praying Indians gedood door blanke kolonisten ofwel door vijandige 
indiaanse stammen. Dat was het einde van het puriteinse zendingswerk.
 Slavernij werd door de puriteinen niet principieel afgewezen. Ook in het 
oud-testamentische Israël was immers onder bepaalde voorwaarden toege-
staan. De positie van slaven was over het algemeen in New England echter 
beter dan daarbuiten. Dat had ten dele een economische reden, doordat de 
slavenarbeid niet noodzakelijk was voor de economische structuur, maar 
het was ook een gevolg van de hoge ethische moraal van het puritanisme. 
Negers konden op dezelfde voorwaarden lid worden van een kerkelijke 
gemeenschap als blanken. Mensen als John Eliot en Cotton Mather spanden 
zich in voor hun geestelijk welzijn. En de eerste Amerikaanse publicatie 
tegen slavernij, onder de titel The Selling of Joseph, van de hand van de 
Bostonse handelaar Samuel Sewell verscheen al in 1700. Hij was zijn tijd 
daarin echter vooruit.

2.4 Bestuur van de koloniën
Aan het hoofd van de kolonie stond de governor, die werd bijgestaan door 
een deputy-governor, plaatsvervangend gouverneur. Naast hen stonden acht-
tien assistants of magistrates, die eens per kwartaal bijeenkwamen in de 

11.  Bremer, The Puritan Experiment, 204.
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General Court. Dat gebeurde voor het eerst in oktober 1630. Zij werden 
gekozen door de freemen. In 1631 bepaalde de General Court dat alleen 
diegenen die belijdend kerklid waren, het kiesrecht konden uitoefenen en 
dus freeman konden zijn. Aanvankelijk werd de governor gekozen door de 
magistrates, maar al spoedig werd ook deze verkiezing in de handen van de 
freemen gelegd. Zij dienden iemand te kiezen uit de kring van de magistra-
tes. Daarnaast kozen de freemen van elke nederzetting een aantal deputies 
die hen op centraal niveau vertegenwoordigden. Deze deputies gingen deel 
uitmaken van de General Court, maar vanaf 1644 vergaderden zij afzonder-
lijk. Daardoor vormden de magistrates het upper house en de deputies het 
lower house van de General Court. Wel hielden de magistrates het vetorecht 
over de wetgeving van de deputies.
 Op lokaal niveau had elke nederzetting haar eigen town meeting (volks-
vergadering). Het dagelijks bestuur was in handen van de gekozen selectmen 
(bestuurders). De town meeting diende de door het dagelijks bestuur voor-
gestelde maatregelen goed te keuren. Dat vereiste een zo breed mogelijk 
draagvlak. Aangezien dat niet het geval was indien slechts de freemen daar-
over stemden, kregen naderhand ook andere volwassen mannen, die geen 
lidmaat waren en dus ook niet het recht hadden om aan de verkiezing van 
bestuurders deel te nemen, het stemrecht in de town meeting met betrekking 
tot de voorgestelde besluiten van het dagelijks bestuur.12 

2.5 Kerk en burgelijke overheid
In de koloniën werden de verantwoordelijkheden van de burgelijke overheid 
en de (enige toegestane) kerk duidelijk afgebakend. De bestuursstructuur 
voorzag in een voor die tijd vergaande invloed van de inwoners, zonder 
overigens democratisch te zijn in de moderne zin van het woord. Behalve 
vergaande bevoegdheden van de overheid inzake de ordening van de samen-
leving en het economische leven, erkende men ook haar taak om de zuivere 
godsdienst te beschermen. De zichtbare kerk vertegenwoordigt Christus� 
koninkrijk op aarde en heeft dus uitsluitend geestelijk gezag. De overheid 
is haar �voedsterheer en zoogvrouw�. Voor tolerantie jegens afwijkende 
opvattingen mocht zij geen ruimte laten. Andersdenkenden, voor zover zij 
hun ideeën publiekelijk propageerden, werden echter niet gestraft door een 
kerkelijke autoriteit, maar door de wereldlijke arm van de overheid. De 
bevoegdheid van de kerk strekte zich niet verder uit dan het toepassen van 
de kerkelijke tucht. Idealiter vulden kerk en overheid elkaar aan.13

 Geheel in de lijn van de opvattingen van Calvijn beschouwden de puri-
teinen de kerk als de �ziel� van de samenleving, zoals de staat het �lichaam� 

12.  Bremer, a.w., 105. Vgl. Carden, Puritan Christianity in America, 159-162.
13.  Over de relatie tussen kerk en overheid, zie Carden, Puritan Christianity in America, 

162-168.
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was. Kerk-organisatorisch onderscheidde men vier ambten: de pastor (her-
der), een predikant die naast de bediening van de sacramenten als belang-
rijkste taak had om in de prediking aandacht te schenken aan de pastorale 
aspecten; de teacher (leraar), een predikant die dezelfde taak had, maar in 
zijn prediking zich meer concentreerde op dogmatische kwesties; de ruling 
elders, die belast waren met het bestuur van de gemeente en met zieken-
bezoek; en tenslotte de deacons, belast met het financiële beheer en het 
diakonale werk.
 Organisatorisch gezien kozen de kolonisten voor een congregationalisti-
sche structuur. Die beschouwden zij als de bijbels verantwoorde tussenvorm 
tussen het presbyterianisme en het radicaal independentisme. Typerend in 
verband met de staats- en kerkstructuur is de uitspraak van één van de grond-
leggers van de koloniale bestuursstructuur, Nathanaël Ward (1578-1652): 
�I am neither Presbyterian, nor plebsbyterian, but an Interpendent.� Aan-
vankelijk waren er geen formele contacten tussen de plaatselijke kerkelijke 
gemeenten, hoogstens was er informeel broederlijk overleg tussen de predi-
kanten. Het presbyterianisme leek dus geen voet aan de grond te krijgen, 
maar aangezien de congregationalistische manier om als kerken contact met 
elkaar te houden in de praktijk ontoereikend bleek, bepaalde het presbyte-
riale stelsel merkwaardig genoeg tegen het eind van de zeventiende eeuw 
feitelijk de kerkelijke structuur.
 Voor deze ontwikkeling is een aantal verklaringen aan te voeren. In de 
eerste plaats dwongen kerkelijke en theologische kwesties van de jaren veer-
tig en vijftig de congregationalistische puriteinse kerken in Amerika om 
te komen tot een eenduidige beleidslijn. Daar komt bij dat de eerste genera-
tie koloniale predikanten vaak charismatische persoonlijkheden waren, die 
groot gezag genoten. Vaak leverden zij als theoloog een wezenlijke bijdrage 
aan de formulering van de constitutionele structuur van de koloniën. In de 
tweede helft van de zeventiende eeuw trad in dit opzicht een verandering op. 
Het gezag van de �tweede-generatiepredikanten� beperkte zich meer en meer 
tot het kerkelijke terrein. Van hun kant beklemtoonden zij het apostolische 
karakter van hun autoriteit, waarvan de bron Christus zelf was. Bovendien 
leidde ook de noodgedwongen veranderingen in de doop- en belijdenisprak-
tijk tot een meer presbyteriaal karakter van de koloniale kerken.

2.6 Congregationalisten en presbyterianen
Hoewel vaak de indruk wordt gewekt dat het puritanisme in New England 
zeker in het begin een hecht, eenvormig geheel vormde, bestonden er � nog 
afgezien van Rhode Island � wel degelijk verschillende �stromingen�. Dat 
geldt zowel voor het terrein van het burgelijke bestuur als voor de opvat-
tingen met betrekking tot het godsdienstige en kerkelijke leven. In het ver-
lengde van de situatie in Engeland in de jaren twintig van de zestiende eeuw, 
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wordt een onderscheid gemaakt tussen de Intellectual Fathers en de Spiritual 
Brethern.14 Voor de duidelijkheid is het goed te onderstrepen dat met deze 
benadering niet bedoeld kan worden beide congregationalistische stromin-
gen tegenover elkaar te plaatsen. Daarvoor zijn beide te duidelijk puriteins 
en hebben ze te veel gemeenschappelijk. Het gaat om accenten die binnen 
het verbindende puriteinse ideaal gelegd werden.
 Tot de Intellectual Fathers behoren leidinggevende figuren als gouverneur 
John Winthrop, evenals zijn vriend John Wilson (± 1591-1667; arriveerde in 
1630), Thomas Hooker, Thomas Shepard en de meeste andere predikanten 
van de Massachusetts Bay kolonie. Hun Engelse peetvaders waren Perkins en 
Amesius. Hun accent op Gods almacht enerzijds en op de menselijke verant-
woordelijkheid om zich te bekeren anderzijds, leverde hun ook wel de naam 
Preparationisten of Amesians (naar William Amesius) op. Daarnaast kan men 
stellen dat bij hen de aandacht meer uitging naar de plaatselijke gemeente dan 
naar de kerk van alle plaatsen en tijden. In deze visie past dan ook de opvat-
ting dat de kolonisten door middel van covenanting in een bijzondere relatie 
met de Heere God waren getreden. Deze verbondmaking was meer dan het 
sluiten van een geestelijk verbond. Het diende ook consequenties te krijgen in 
maatschappelijke zin. Amerika moest ook geestelijk en materieel Gods own 
country zijn. Zij waren dan ook gefocust op Gods bijzondere bedoelingen met 
de puriteinse koloniën in Amerika. In de beginjaren vormden zij de hoofd-
stroom van het Amerikaanse puritanisme. De kern van de Amesians (Hoo-
ker, Wilson, Winthrop, Shepard) was afkomstig uit het Engelse Essex. In dat 
gezelschap neemt Shepard een min of meer eigen plaats in, in die zin dat hij 
het mystiek-getinte piëtisme van de Sibbesians verenigt met wezenlijke ken-
merken van de Amesians.15

 Daarnaast bestond vanaf het begin een krachtige stroming die aanvanke-
lijk vanuit het Engelse Cambridge haar invloed had laten gelden, en daar 
onder leiding van Richard Sibbes en John Preston stond. De leidende figuren 
van deze Spiritual Brethern � ze worden ook wel aangeduid met termen als 
Spiritists of Sibbesians � in New England waren John Cotton, John Daven-
port en Henry Vane junior (1613-1662). Typerend voor iemand als John 
Cotton, een leerling van Sibbes, was dat hij een zeer nauwgezette controle 
over het geestelijk leven van de kolonisten voorstond. Lidmaten van de kerk 
mogen alleen zij zijn die als visible saints herkenbaar zijn. Kort na zijn 
aankomst in 1634 vond in Boston onder de invloed van zijn prediking een 
opwekking plaats. Sindsdien werd het de gewoonte om aspirant-kerkleden 
niet alleen in het openbaar belijdenis van hun geloof te laten doen, maar ook 

14.  Zie hierover Knight, Orthodoxies in Massachusetts, 34-71. De namen Intellectual Fathers 
en Spiritual Brethern werden in 1938 geïntroduceerd door William Haller in zijn The Rise 
of Puritanism.

15.  Over zijn positie, zie Knight, a.w., 55-58.
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om hun bekeringsweg te laten vertellen. Op deze wijze streefde men er naar 
om de gemeenschap der heiligen, de �onzichtbare kerk�, zoveel mogelijk te 
laten samenvallen met de �zichtbare kerk�. Overigens lijkt deze gewoonte 
meer ontstaan te zijn op initiatief van predikers als Thomas Hooker en Tho-
mas Shepard dan op dat van John Cotton zelf.16 John Davenport, met een 
Oxfordachtergrond, was theologisch zowel beïnvloed door John Cotton als 
door Thomas Hooker. Na aanvankelijk te zijn uitgeweken naar de Repu-
bliek, vertrok hij vandaar naar New England (1637). Na het overlijden van 
de Amesian dominee Wilson werd hij diens opvolger als predikant te Bos-
ton, waar hij door zijn strikte opvatting over de doop in conflict kwam met 
zijn gemeente. De verbondsluiting zoals die door de puriteinen werd geprak-
tiseerd, had voor deze stroming primair een geestelijke betekenis. Zoals 
Gods kinderen overal ter wereld door hun bekering met God in een verbond 
treden, zo geldt dat ook voor Gods volk in Amerika. De Sibbesians verwier-
pen dus de zienswijze dat het puriteinse Amerika een bijzondere national 
mission te volbrengen zou hebben. Het geestelijke Israël, Gods Kerk, is er 
in Amerika, maar ook elders.17

 Behalve deze congregationalistische meerderheid was er een presbyteri-
aanse minderheid, die de zichtbare kerk minder als een gemeenschap der 
heiligen dan wel als een organisatorische eenheid beschouwde. Exponenten 
daarvan waren de pastor en de teacher van Newbury Massachusetts, Tho-
mas Parker (1595-1677) en James Noyse (1608-1656). Al kort na 1640 stel-
den zij de sacramenten open voor ieder die niet in openbare zonde leefde. 
Op uitnodiging van congregationalistische broeders vond in 1643 hierover 
onder leiding van John Cotton en Thomas Hooker een bespreking plaats in 
het nieuwe complex van Harvard College in Cambridge Massachusetts. De 
meerderheid van de aanwezige predikanten wees de in Newbury gebruikte 
praktijk af. De kwestie van het lidmaatschap van de kerk zou de gemoederen 
nog decennialang bezighouden.
 Evenals in Engeland, bloeide ook in New England een scala aan meer of 
minder radicale sektarische richtingen op. De grootste aantrekkingskracht 
ging daarbij uit van de baptisten, die in hun leer nauw verwant waren aan 
de orthodoxe congregationalisten. Zij gingen in hun opvatting alleen nog 
een logische stap verder, door het kerklidmaatschap niet alleen te verbin-
den aan de persoonlijke wedergeboorte en de openbare geloofsbelijdenis, 
maar tevens aan de bediening van de doop als bezegeling daarvan. Toen in 
de jaren veertig diverse baptistische geschriften de Amerikaanse koloniën 
bereikten, namen verschillende vooraanstaande predikers in New England 
de pen op om tegen deze opvattingen te waarschuwen.

16.  Bremer, The Puritan Experiment, 107, vgl. Foster, The Long Argument, 161v.
17.  Knight, Orthodoxies in Massachusetts, 4, 159-163.
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3. De koloniën

De eerste overtocht onder auspiciën van de Massachusetts Bay Corporation 
vond medio 1629 plaats. De circa 350 kolonisten vestigden zich in Salem. 
Daar werd een kerkelijke gemeente gesticht die onder leiding stond van 
Samuel Skelton (� 1634) als herder en Francis Higginson (� 1632) als leraar. 
Deze gemeenschap knoopte vriendschappelijke betrekkingen aan met New 
Plymouth. Reeds de eerste winter overleed echter ongeveer eenderde van 
de kolonisten.

3.1 Massachusetts
Toen de grote emigratiegolven vanaf 1630 Amerika bereikten, vestigden 
de nieuwkomers zich aanvankelijk ook in Salem. Niet iedereen was echter 
gelukkig met de goede contacten tussen Salem en New Plymouth. Skelton en 
Higginson werden beschuldigd van separatisme, niet slechts door kolonis-
ten, maar ook door hun geestverwanten in Engeland. Daar Salem bovendien 
te klein was om alle nieuwkomers te huisvesten, ontstond Charlestown als 
nieuwe vestiging. Problemen met de watervoorziening daar leidden vervol-
gens tot het stichten van een nieuwe nederzetting: Boston.
 John Endicott (± 1598-1665) werd de eerste governor van Massachu-
setts, later opgevolgd door John Winthrop. Binnen de nieuwe staat ontstond 
discussie over de vraag wat de beste regeringsbeginselen waren en over 
de juiste verdeling van de overheidsmacht. Het principe van wetgeving en 
rechtspraak lag vast in de afspraak dat deze overeen moesten komen met 
het Woord van God en de conclusies die daaruit te trekken zijn. Daaraan 
was ook de overheid gebonden.18 De aanleiding tot de discussie was een 
poging van de freemen om, naast de wetgevende bevoegdheid die zij in de 
Company, de volksvertegenwoordiging, reeds bezaten, ook de rechterlijke 
macht aan zich te trekken. Daar keerde John Winthrop zich tegen. Naar 
zijn mening behoorde de volksvertegenwoordiging niet de controle over de 
rechterlijke macht uit te oefenen.
 Het is het ontwerp van de reeds genoemde Nathanaël Ward, de Body of 
Liberties, dat in 1641 ten slotte als uitgangspunt werd aanvaard. Dat gold 
niet voor het strikt puriteinse New Haven, waar het Model of Moses his 
Judicials, van de hand van John Cotton, als grondslag voor de bestuurlijke 
verhoudingen werd aangenomen. Beide codices gingen uit van twee basis-
principes. De eerste regel was dat de rechtspraak in principe in overeenstem-
ming met de mozaïsche wetten diende te zijn. Als tweede gold dat de recht-
spraak, als deze wetten geen duidelijke uitspraak boden, zo nauw mogelijk 
bij Gods wet moest aansluiten. Dat leidde weliswaar soms tot opmerke-

18.  Van Schelven, Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd II, 319v.
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lijke verschillen met de in Engeland geldende common law,19 maar maakte 
tevens duidelijk dat de inzet was om de koloniale samenleving naar bijbels-
theocratisch model in te richten. Een commissie waarvan onder meer John 
Winthrop, Nathanaël Ward, John Cotton en Thomas Shepard deel uitmaak-
ten, werkte Wards eerste ontwerp in 1648 verder uit tot de Book of Laws 
and Liberties concerning the Inhabitants of Massachusetts. Dit was nog geen 
systematisch opgezet wetboek, maar meer een alfabetisch overzicht van de 
diverse geldende wettelijke regelingen.

Roger Williams
Het eerste kerkelijk-theologische conflict in de puriteinse kolonie betrof 
Roger Williams (± 1603-1683; in 1631 aangekomen).20 Aanvankelijk 
trachtte de gemeente van Boston hem als leraar aan zich te verbinden. Wil-
liams koesterde echter sterke separatistische gevoelens en wenste een open-
lijke verwerping van de Anglicaanse Kerk door de kolonistengemeente. 
Toen deze dit weigerde, vertrok hij naar Salem, waar Francis Higginson 
inmiddels was overleden. De General Court blokkeerde hier een beroep op 
hem als leraar. Na een kortstondig verblijf in New Plymouth verbleef hij 
opnieuw in Salem en assisteerde daar pastor Skelton. Zij waren één in hun 
kritiek op de richting waarin het kerkelijke leven in de kolonie zich ontwik-
kelde. Het feit dat de meeste geestelijke leiders regelmatig bijeenkwamen 
om met elkaar te overleggen, beschouwden zij als een vorm van presbyte-
rianisme. Verstrekkender was Williams� opvatting dat de Engelse koning 
geen gezag kon laten gelden over Massachusetts omdat dit gebied behoorde 
aan de indianen. Terwijl daarenboven de meeste puriteinen in het oudtes-
tamentische Israël een model zagen voor de ordening van de kolonistensa-
menleving in New England, wees Williams deze benadering principieel af. 
Hij was van mening dat enerzijds de ene kerk hierin een te overheersende 
plaats innam en anderzijds de overheid op geen enkele wijze bemoeienis 
mocht hebben met geestelijke kwesties. In wezen bepleitte hij dus een strikte 
scheiding tussen kerk en burgelijke overheid. Die kerk behoorde een kerk 
van louter wedergeborenen te zijn, terwijl de overheid op democratische 
leest geschoeid moest zijn.
 Nadat Skelton in 1634 was overleden, beriep Salem Williams als zijn 
opvolger, tot ongenoegen van de leiders van de kolonie. Het conflict tussen 
Williams en de General Court spitste zich toe op Williams� opvatting dat een 
overheid geen eed mag eisen van een onwedergeborene. Na een vergeefse 
poging van Thomas Hooker om Williams tot andere gedachten te brengen, 

19.  Van Schelven, a.w., geeft daarvan een aantal sprekende voorbeelden; zie 324v.; zie ook 
Vaughan, The Puritan Tradition in America, 147-172 over de �Political Order� in de kolo-
niën.

20.  Zie over hem Van Schelven, a.w., 329-331.
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leidde deze botsing er uiteindelijk toe dat de General Court Williams uit 
Massachusetts verbande vanwege zijn kritiek op de theocratische structuur 
van de puriteinse kolonie. Hij vertrok naar Rhode Island, waar hij Provi-
dence stichtte.21

Antinomian Controversy
Ondertussen was in 1635 in het kielzog van dominee John Cotton het gezin 
van William en Anne Hutchinson in Boston gearriveerd. Al spoedig belegde 
Anne huissamenkomsten, waarin de preek besproken werd. Zij beschouwde 
de Sibbesian John Cotton, die als pastor Bostons kerk diende, als de enige 
zuivere predikant van Massachusetts. Deze opvatting werd mede gevoed 
door de geestelijke opleving die als gevolg van Cottons prediking kort na 
diens aankomst in Boston had plaatsgehad. Andere predikanten, waaronder 
de Amesian John Wilson, die als teacher naast Cotton stond, legden naar 
haar mening te veel de nadruk op de kracht van het werkverbond en op het 
preparationisme, terwijl naar haar mening het verbond der genade centraal 
diende te staan. De zekerheid van het geloof wordt uitsluitend bewerkt door 
de bevindelijke overtuiging door de Heilige Geest. En wie zo wederomge-
boren is, heeft de wet niet meer nodig.
 In haar samenkomsten werd de prediking van de preparationistische 
voorgangers onder kritiek gesteld. De Antinomian Controversy die hieruit 
voortvloeide, leidde tenslotte tot een veroordeling van Hutchinsons opvat-
tingen door de synode van Cambridge (1637). De General Court verbande de 
voornaamste antinomianen. De Hutchinsons voegden zich bij de nederzet-
ting van dominee Williams op Rhode Island.22 Deze controverse maakte de 
verschillen die er tussen de congregationalistische puriteinse predikers in 
New England bestonden pijnlijk duidelijk. De nederlaag van de Hutchinson-
party betekende tegelijkertijd het einde van de dominante positie die de Sib-
besians tot dat moment in de kolonie hadden ingenomen en die in meer of 
mindere mate met haar sympathiseerden.

3.2 Connecticut
Reeds aan het begin van de Great Migration was de nederzetting Newtown 
gesticht. Door de vestiging van nieuwe immigranten, voornamelijk afkom-
stig uit het Engelse Essex, maakte zij een forse groei door met name toen 
Thomas Hooker haar herder werd en Samuel Stone (� 1663) haar leraar. 
Hooker genoot in Engeland grote faam als prediker, maar dat kon niet 
voorkomen dat ook hem het zwijgen opgelegd werd. Na een verblijf van 
enkele jaren in de Republiek vertrok hij naar Amerika. Daar werd hij 
aanvankelijk predikant te Cambridge Massachusetts. Hij distantieerde zich 

21.  Bremer, The Puritan Experiment, 62-65, 80-83.
22.  Bremer, a.w., 65-70.
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echter van Cottons strikte opvattingen en voegde zich met een deel van zijn 
gemeente bij de nederzetting Newtown, dat omgedoopt werd tot Hartford 
(1636).
 Aangezien het droge gebied te weinig opleverde om de bevolking te voe-
den, vertrok een deel van hen naar de vruchtbare vallei van de Connecticut 
River. Naast de behoefte aan nieuw land speelden ook de interne onrust in de 
kolonie, de bedreiging door de Pequot War (een oorlog tegen de Pequotin-
dianen, 1637) en de onzekerheid over de erkenning van het charter door de 
Privy Council in het Engelse moederland een rol.
 Aan de monding van de Connecticut River bestond al een nederzetting 
onder leiding van John Winthrop junior (1605-1676), die daar was gesticht 
in opdracht van de door puriteinen gedomineerde Providence Company. Met 
hem kwam met tot overeenstemming en kort na hun vestiging kozen de 
pioniers hun vertegenwoordigers voor hun eigen General Court. In mei 1638 
zette Thomas Hooker in een preek voor de General Court zijn opvattingen 
over de plaats en taak van de burgelijke overheid uiteen. Die waren analoog 
aan zijn congregationalistische kerkopvatting. Belangrijke notie was dat de 
basis van het gezag berust op de vrije toestemming van het volk. Het gezag 
van een gekozen bestuur zal door de onderdanen gemakkelijker aanvaard 
worden. Tot op zekere hoogte hebben de kiezers tevens het recht om de 
grenzen van de overheidsbevoegdheden vast te stellen. Dit uitgangspunt 
werd verwerkt in de Fundamental Orders of Connecticut (1639), het cove-
nant dat als basis diende voor het bestuur van Connecticut. Opmerkelijk 
is dat deze nieuwe kolonie, in tegenstelling tot Massachusetts, niet werd 
geteisterd door interne scheuringen.23

3.3 Rhode Island
Na zijn verbanning uit Salem vestigde Roger Williams zich begin 1636 in 
Rhode Island, waar hij Providence stichtte. Williams legde hier de basis van 
de eerste Amerikaanse baptistenkerk. Andere ontevredenen uit de kolonie 
Massachusetts, zoals Anne Hutchinson en haar volgelingen, voegden zich 
na verloop van tijd bij hem. Na het overlijden van haar man vertrok Anne 
Hutchinson naar Nieuw Nederland. Daar werd zij met haar gezin in 1643 
door indianen om het leven gebracht.
 In het plantation covenant dat Williams opstelde, beloofde men de meer-
derheidsbesluiten te zullen aanvaarden. Iedere grondbezitter bezat het kies-
recht, ongeacht kerkelijk lidmaatschap. Naar de mening van Williams ont-
leenden de overheden hun gezag aan het volk en niet aan God. Dit was een 
opvallend geluid in vergelijking met de orthodoxe koloniën in New England, 

23.  Bremer, The Puritan Experiment, 73-76; vgl. ook Foster, The Long Argument, 156. Over 
de betekenis van Hooker, zie Bush, The Writings of Thomas Hooker. Spiritual Adventure 
in Two Worlds.
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evenals het ontbreken van overheidsaanspraken inzake godsdienstige kwes-
ties dat was.
 De ingestroomde pioniers waren over het algemeen individualistisch 
ingesteld. Vandaar dat er binnen enkele jaren een aantal autonome nederzet-
tingen in het gebied van Rhode Island ontstond. In de nieuwe vestigingen 
gold een vergaande mate van religieuze tolerantie. De andere koloniën in 
New England bezagen deze vreemde eend in hun bijt met achterdocht. Om 
zich tegenover hen te kunnen blijven handhaven, streefde Williams ernaar 
om de individualistische nederzettingen te verenigen. Hij reisde daarvoor 
naar Engeland, waar hij met behulp van Henry Vane junior toestemming 
kreeg om een politieke eenheid tot stand te brengen onder de naam Pro-
vidence Plantation. Sir Henry Vane junior verbleef van 1635 tot 1637 in 
Massachusetts en was daar reeds in 1636 voor een periode van een jaar 
tot governor gekozen. In de Antinomian Controversy, die zich tijdens zijn 
bewind toespitste, steunde hij Anne Hutchinson.24 Zijn ervaringen in de 
kolonie zullen hem zeker niet aangespoord hebben om de opvattingen van 
de Amerikaanse orthodoxe puriteinen tegenover Williams te steunen. Vane 
bekleedde inmiddels een vooraanstaande positie in het Engelse parlement. 
Williams slaagde er weliswaar in zijn plan te realiseren, maar dat nam niet 
weg dat de lokale autonomie groot bleef.

3.4 New Haven
Kort daarna werd onder leiding van John Davenport New Haven gesticht. 
Velen van deze gemeenschap hadden behoord tot de St. Stephens parochie te 
Londen, waar Davenport predikant was geweest. Nadat Laud aartsbisschop 
was geworden, was Davenport tijdelijk naar de Republiek uitgeweken. In 
1637 leidde hij met zijn vriend Theophilus Eaton (� 1658) een deel van zijn 
vroegere gemeente, waaronder vrij veel handelaren, naar New England. �Mr. 
Eaton and Mr. Davenport were de Moses and Aaron of the Christian colony 
now erected in the south-west parts of New-England,� schrijft Cotton Mather 
(1663-1728) over hen in zijn grote werk.25 Na een kort verblijf in Boston 
vestigde men zich in New Haven. Gedurende de jaren erna voegden andere 
nederzettingen zich bij die van New Haven, zodat een complete kolonie ont-
stond. Regelmatige conflicten met de zuidelijker gevestigde Nederlanders 
blokkeerden de mogelijkheid om tot een echte handelskolonie uit te groeien.
 Onder invloed van Davenport werd John Cottons Model of Moses his 
Judicials aanvaard als basis voor de wetgeving in de nieuwe kolonie. De 
New Haven Fundamental Agreement (1643) regelde het bestuur, de verte-
genwoordiging van de nederzettingen daarin en de rechtspraak. Theophilus 
Eaton was de eerste gouverneur.

24.  Een korte biografie van hem in Barker, Puritan Profiles, 276-282.
25.  Mather, The Great Works of Christ in America. Magnalia Christi Americana I, 152.
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New Haven kenmerkte zich door een strikte handhaving van de kerkelijke 
tucht over de levenswandel van zijn leden. Het is dan ook geen wonder dat 
er verzet rees tegen verruiming van de dooppraktijk. Veelzeggend is tevens 
dat vanuit deze kolonie de puriteinse revolutie in Engeland het krachtigst 
gesteund werd.26

4. �Old� en New England

Veel was er in deze koloniale samenlevingen dat herinnerde aan de gewoon-
ten en structuren die bestonden op het platteland van East Anglia, waar 
het merendeel van de kolonisten vandaan kwam. Daar bestond een typische 
dorpssamenleving, waarvan de landbouw de economische kurk was en waar 
in politiek opzicht sprake was van een hoge mate van lokale autonomie. De 
plaatselijke lord of squire drukte een krachtig stempel op het lokale econo-
mische, godsdienstige en sociale leven. John Winthrop had bijvoorbeeld 
zo�n positie ingenomen in Groton. Naast de landbouw vormde ook de handel 
een economische sector van enige betekenis. De politiek van de Stuarts was 
gericht op centralisatie. Dat ging onvermijdelijk ten koste van de lokale 
autonomie. De weerstand daartegen vormde een van de politieke lijnen bin-
nen het puritanisme.27

4.1 Verhouding tot Engeland
Aanvankelijk bleven de kolonisten de Engelse staatskerk erkennen als 
een ware, zij het ernstig gecorrumpeerde, kerk. In de loop van de jaren 
dertig kwam daarin echter al verandering. Toen in 1638 Ezekiel Rogers 
(± 1590-1660) met een groep mensen uit Yorkshire in Massachusetts arri-
veerde, gaf hij als reden voor hun vertrek aan dat zij door het grote bederf 
in de Engelse kerk gedwongen waren geweest de gemeenschap met deze 
kerk te verbreken. Kort daarna verscheen van de hand van John Cotton een 
verklaring van Openbaring 13, waarin hij het beest dat opkomt uit de zee 
identificeerde met de Anglicaanse Kerk.28

4.2 Puriteinen aan de macht
De band met Engeland werd door de geëmigreerde kolonisten niet ver-
broken. Tijdens de Engelse burgeroorlog vertrokken zelfs universitair 
geschoolde mannen � opgeleid aan Harvard College te Cambridge Mas-
sachusetts � naar het moederland om in het parlementsleger als officier of 

26.  Bremer, The Puritan Experiment, 76-80; vgl. Foster, The Long Argument, 157.
27.  Bremer, a.w., 101-104. De culturele, politieke en religieuze continuïteit van het puritanisme 

in �old� en New England vormt het centrale thema van Foster�s The Long Argument.
28.  Foster, The Long Argument, 158.
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geestelijk verzorger te dienen. Ook de achterblijvenden leefden mee, door te 
vasten en te bidden voor de zaak van het parlement. Zowel in Massachusetts 
als in Connecticut en New Haven werd in 1644 gemiddeld eens per maand 
een vasten- en biddag gehouden. Ze waren er diep van overtuigd dat deze 
middelen meer gevaar voor de koninklijke zaak opleverden dan de beste 
wapens.29

 Gebruikmakend van de omstandigheden, wisten de kolonisten in 1644 
een zelfstandig staatsleven te organiseren, los van Engelse controle. De peri-
ode waarin Cromwell in Engeland de dienst uitmaakte, kenmerkte zich door 
een hartelijke verstandhouding tussen het �oude� Engeland en New England. 
Zo stuurde Cromwell na zijn overwinning op de Schotten een aantal van hen 
als arbeidskrachten naar de Amerikaanse koloniën. Van betekenis is vooral 
ook de militaire hulp die hij aan de kolonisten verleende tegen de concur-
rerende Nederlandse kolonisten rond Nieuw Amsterdam. De eerste Engelse 
oorlog tegen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, die in 1652 
uitbrak, bood daarvoor uitstekende mogelijkheden, al werd twee jaar daarna 
de vrede getekend voordat een gecombineerd koloniaal-Engels leger een 
beslissing kon forceren. 
 Ook de Amerikaanse puriteinen werden uitgenodigd toen in 1643 de 
Westminster Assembly bijeengeroepen werd. Noch John Cotton uit Boston 
noch John Davenport uit New Haven noch Thomas Hooker uit Hartford 
gaf echter aan de uitnodiging gehoor. Wel nam Sir Henry Vane junior een 
belangrijke plaats in op deze synode. Over het algemeen sympathiseerden 
de New-Englanders met de congregationalistische stroming, terwijl op de 
synode de presbyterianen domineerden.
 In datzelfde jaar sloten de puriteinse koloniën van New England in Bos-
ton met elkaar een confederatie, United Colonies of New England. Mas-
sachusetts, Connecticut, New Haven en New Plymouth spraken af elkaar 
zowel in offensieve als in defensieve oorlogen te zullen bijstaan en elkaar te 
steunen ter bescherming en uitbreiding van het evangelie en voor hun eigen 
veiligheid en welvaart. De parallel met de Solemn League and Covenant die 
in dat jaar tussen Engeland en Schotland totstandkwam, ligt voor de hand.

5. Eigen kerkstructuur

De ontwikkelingen gedurende de jaren veertig noodzaakten de congregatio-
nalistische kerken een synode bijeen te roepen, zowel om een antwoord te 
geven op ontwikkelingen in Engeland als ook om de congregationalistische 
lijn van de koloniale kerken zoveel mogelijk vast te houden.

29.  Van Schelven, Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd II, 318; Bremer, The Puritan Expe-
riment, 124-126.
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5.1 Cambridge Platform of Church Order
Toen deze synode in 1646 te Cambridge Massachusetts bijeenkwam, ontbra-
ken afgevaardigden van Salem en Boston. Vanuit consequent congregatio-
nalistisch standpunt leefden daar aanvankelijk nogal wat bedenkingen tegen 
een dergelijke synode. Desondanks zonden beide gemeenten na enige tijd 
alsnog hun afgevaardigden. Ter vergadering presenteerde Richard Mather 
(1596-1669; arriveerde in 1635, nadat hem het preken in de Anglicaanse 
Kerk verboden was vanwege zijn non-conformisme) een voorstel voor een 
kerkorde en tevens een plan om ook de kinderen van gedoopte ouders te 
dopen. Dit was een stap in de richting van de presbyteriaanse opvattingen. 
Mede gesteund door de politieke veranderingen in het Engelse moederland, 
waar op dat moment de presbyteriaanse richting het moest afleggen tegen 
de independentistische, ontstond er onder leiding van John Davenport een 
meerderheid tegen Mathers voorstellen. De synode nam vervolgens de Cam-
bridge Platform of Church Order aan, de standaard van het congregationa-
listische puritanisme in Amerika. De Cambridge Platform was de kerkelijke 
pendant van de �grondwetten� die in de verschillende koloniën het politiek-
bestuurlijke leven regelden. Deze �kerkorde� voorzag in een min of meer 
regelmatig onderling contact tussen de koloniale kerken, ten einde elkaar zo 
nodig bij te kunnen staan. Op het punt van het kerklidmaatschap bevestigde 
dit eerste formele belijdenisgeschrift van New England de bestaande prak-
tijk. Alvorens iemand kon worden toegelaten als lid, moest eerst onderzocht 
worden of hij berouw gevoelde over zijn zonden en deel had aan het geloof 
in Jezus Christus. Overigens werd in het verschil van inzicht tussen Mather 
en Davenport op dat moment reeds het dilemma zichtbaar, dat in de vol-
gende tien jaar zou leiden tot het Half-Way Covenant.

5.2 Half-Way Covenant
Aanvankelijk konden slechts belijdende leden freeman worden, dat wil zeg-
gen dat alleen zij volledige medezeggenschap en stemrecht in bestuurlijke 
aangelegenheden hadden. Belijdend lid kon iemand echter pas worden nadat 
hij rekenschap had gegeven van zijn bekering en persoonlijke geloofskeuze. 
De bediening van de doop was bovendien alleen voorbehouden aan kinderen 
van ouders die belijdenis gedaan hadden.30

 Het zal duidelijk zijn dat de problemen toenamen naarmate de omvang 
van de tweede en derde generatie kolonisten groeide. Had de eerste generatie, 

30.  Voor een samenvattend overzicht van de opvattingen van de Amerikaanse puriteinen gedu-
rende de periode 1630-1660 inzake het lidmaatschap van de kerk, zie Bauckham, �Adding 
to the Church, during the Early American Period�, 36-48. Over hun visie op de sacramenten: 
Brooks Holifield, The Covenant Sealed, 139-196. Een samenvatting van de dilemma�s 
rondom het Half-Way Covenant in Boorman, �The Halfway Covenant�, 73-102. De tekst 
ervan in Vaughan, The Puritan Tradition in America, 116-120. De term wordt overigens 
pas ruim honderd jaar later voor het eerst gebruikt (p. 100).
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op grond van de persoonlijke geloofsovertuiging en de discriminatie en ver-
volging door de Engelse overheid die dit tot gevolg had, welbewust gekozen 
voor emigratie, dit gold niet voor hun kinderen, die opgroeiden in Amerika, 
en voor de nazaten die hier geboren waren. Het gevolg was dat handhaving 
van het criterium van een persoonlijke geloofskeuze om toegelaten te kunnen 
worden als lidmaat en in het verlengde daarvan als freeman, steeds moeilij-
ker viel. Materieel gezien ging het de puriteinse kolonie voor de wind, zodat 
velen van de tweede en derde generatie in maatschappelijk opzicht wel een 
aanzienlijke positie innamen. Op kerkelijk en politiek terrein was dat echter 
niet het geval. Dat leidde tot een dilemma waarin het Half-Way Covenant een 
�oplossing� moest bieden. Dit hield in dat iemand die zelf wel gedoopt was 
maar niet toegelaten als lid, het recht kreeg om zijn of haar kinderen te laten 
dopen. Hij of zij kreeg geen toegang tot het Heilig Avondmaal.
 In de loop van de jaren veertig was een dergelijke praktijk al in verschil-
lende gemeenten gegroeid, met uitzondering van New Haven waar John 
Davenport krachtig tegenstand bood tegen deze vernieuwing. De verschillen 
van inzicht veroorzaakten veel verwarring en twist. Een dergelijke luxe kon 
men zich mogelijk permitteren zolang de politieke situatie in Engeland voor 
de puriteinen niet ongunstig was, maar toen deze na de Restauratie in 1660 
veranderde, was dat een reden temeer om te trachten daar een eind aan 
te maken. De synode die in 1662 te Boston werd gehouden, aanvaardde 
bij meerderheid van stemmen het Half-Way Covenant als kerkelijke prak-
tijk, met instemming van de General Court van Massachusetts. Voorstan-
der ervan was onder anderen Richard Mather, die al in 1646 op de synode 
van Cambridge een dergelijk voorstel had gedaan. Overtuigde tegenstan-
ders ervan waren behalve Davenport ook Eleazer (1637-1669) en Increase 
Mather (1639-1723), twee zonen van Richard Mather. Increase veranderde 
overigens later van mening.
 Het synodebesluit van 1662 was echter binnen de congregationalisti-
sche context niet het einde van het meningsverschil, maar accentueerde dit 
juist. In Massachusetts vond de nieuwe dooppraktijk maar langzaam ingang, 
mede als gevolg van de moeilijke politieke toestand en van de onrust die 
andere godsdienstige groeperingen veroorzaakten. Na de dood van Daven-
port (1670), die om politieke redenen New Haven inmiddels verwisseld had 
voor Boston, zakte het verzet ineen.
 Naast deze twee congregationalistische stromingen was er echter ook 
nog steeds een meer presbyteriaansgeoriënteerde, die met name in Connec-
ticut nogal wat aanhangers telde. Daar werd ook het toelatingscriterium tot 
kerklid te verruimd. Kon iemand niet zijn bekeringsweg vertellen, maar was 
hij wel van onbesproken gedrag, dan mocht hij als lidmaat worden toege-
laten. Daarmee werd hem weliswaar geen toegang verleend tot het Heilig 
Avondmaal, maar hij verkreeg wel de volledige burgerrechten.
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6. Na de Restauratie

De Restauratie die in 1660 in Engeland plaatsvond, leidde tot een nieuwe 
instroom van puriteinen uit Engeland. Van meer betekenis was echter dat de 
Restauratie zowel voor de Engelse als voor de Amerikaanse puriteinen meer 
dan een regeringswisseling was. Zozeer was de godsdienstige dimensie van 
het puritanisme verbonden met anti-episcopale en anti-monarchale elemen-
ten, dat de terugkeer van de Stuarts ook een ideologische crisis veroorzaakte. 
Kon en moest men de pretentie handhaven a city on a hill te zijn? Bovendien 
hadden de koloniën gesympathiseerd met de puriteinse revolutionairen. De 
crisissfeer werd nog versterkt doordat velen van de eerste generatie van 
bevlogen kolonistenleiders inmiddels waren overleden. Daardoor ontstond 
zowel op bestuurlijk als op kerkelijk terrein min of meer een vacuüm.

6.1 Kroonkolonie of charterkolonie?
Gelet op het militair-politieke overwicht van de royalistische partij in Enge-
land, werden de koloniën wel gedwongen met de Engelse kroon tot overeen-
stemming te komen. Voor Rhode Island leverde dat nauwelijks problemen 
op en hetzelfde gold min of meer voor Connecticut en New Plymouth. Zowel 
in Massachusetts als in New Haven zorgde dit echter voor de nodige span-
ningen tussen de richting die zich zo onafhankelijk mogelijk wilde opstellen 
en de stroming die, bevreesd voor de intrekking van het koninklijk charter, 
streefde naar een akkoord met de koning. Daarom ging de General Court 
van Massachusetts in 1661 zelfs over tot een verbod op het boek van John 
Eliot, The Christian Commonwealth, waarin hij zich kritisch uitliet over het 
koningschap. Hoewel de schijn mogelijk gewekt werd, was een meerderheid 
van de kolonisten niet van plan zich geheel te voegen naar de wensen van 
Karel II.
 Connecticut zond John Winthrop junior naar Engeland om zich te ver-
zekeren van een koninklijk charter. Hij slaagde erin een charter te verwer-
ven waarin de positie van Connecticut vrijwel ongewijzigd bleef, maar dat 
tevens de uitbreiding van het grondgebied van Connecticut met een deel van 
Rhode Island en met New Haven behelsde. De leiders van laatstgenoemde 
kolonie raakten daardoor in een onmogelijke positie: om hun autonomie te 
behouden, moesten ze zich beroepen op de autoriteit van een koning die 
zij slechts morrend accepteerden! Op de confederale bijeenkomst van de 
United Colonies of New England in Boston in 1663 steunden Massachusetts 
en New Plymouth de protesten van New Haven, maar Winthrop junior en 
de zijnen weigerden de aanspraken van New Haven te erkennen. Het kwam 
zelfs tot een gewapende confrontatie. Niet alleen leidde dit tot een breuk in 
de eerste confederale structuur van New England, het was tevens een gerede 
aanleiding voor de Engelse regering tot het zenden van een koninklijke com-
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missie die de orde en de rust in dit gebied weer moest herstellen. Verder 
diende deze zending haar invloed aan te wenden om enige veranderingen 
in het bestuur van Massachusetts te berwerkstelligen, door dit meer in over-
eenstemming te brengen met de royalistische opvattingen. En bovendien 
had zij tot taak de Nederlandse bezittingen ten zuiden van New England in 
bezit te nemen ten behoeve van de hertog van York, de broer van Karel II. 
Deze laatste operatie verliep succesvol, zodat de koninklijke greep op de 
Amerikaanse gebieden versterkt werd.
 De leiders van New Haven zagen de bui al hangen, want als men van 
hogerhand zou besluiten dat er een koninklijke gouverneur in hun kolonie 
benoemd zou worden, dan konden hun vrijheden wel eens in het gedrang 
komen. Op voorwaarde dat Connecticut de belangen van New Haven zou 
verdedigen, aanvaardden zij daarom alsnog het gezag van de grote buurko-
lonie. Zelfs toen Connecticut onvoorwaardelijke onderwerping eiste, bleek 
New Haven daar toe bereid. Daarmee liet het elke aanspraak op zelfstandig-
heid varen. Voor sommigen was dit onaanvaardbaar. Zij vertrokken naar 
New Jersey, in de hoop daar een soortgelijke kolonie te kunnen vestigen 
als voorheen New Haven was geweest. John Davenport keerde terug als 
predikant naar Boston (1668), waar zijn komst voor de voorstanders van 
het Half-Way Covenant aanleiding was om een zelfstandige gemeente te 
stichten.31

 De pogingen van de koninklijke commissie om veranderingen aan te 
brengen in de verhoudingen in Massachusetts mislukten vrijwel geheel. Bij 
haar terugkeer kon zij de koning dan ook niet anders adviseren dan het 
charter van de Massachusetts Bay Company in te trekken, om daarmee de 
weg vrij te maken voor volledige onderwerping aan de kroon. De Tweede 
Engelse Oorlog die toen uitbrak, gooide echter roet in dit eten, zodat de 
situatie vooralsnog onveranderd bleef. Wel moest de kolonie toegeven aan 
de koninklijke eis dat het lidmaatschap van de congregationalistische kerk 
niet langer als voorwaarde gesteld mocht worden aan inwoners die de status 
van freeman wensten te verkrijgen. Dat luidde het begin van de erosie van 
het puritanisme als hoeksteen van het koloniale bestuur in.

6.2 Oordelen over de Bible Commonwealths
Vanaf de nederlaag van de puriteinse zaak in Engeland klaagden de pre-
dikers van New England in hun jeremiads veelvuldig over het verval in 
de koloniën en over de geesteloosheid. De tweede generatie had de liefde 
van de eerste generatie verlaten; Sion had zijn roem en glans verloren. Ze 
waarschuwden tegen de gevaren die dit met zich meebracht, want waar geen 
werk meer wordt gemaakt van bekering en levensheiliging, dreigen Gods 

31.  Vgl. Knight, Orthodoxies in Massachusetts, 188-194.
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oordelen. �The body of the rising generation is a poor, perishing, uncon-
verted, and (except the Lord pour down his Spirit) an undone generation. 
Many that are profane, drunkards, swearers, lascivious, scoffers at the power 
of godliness, despisers of those that are good, disobedient. Others that are 
only civil, and outwardly conformed to good order, by reason of their edu-
cation, but never knew what the new birth means,� klaagde Increase Mather 
in 1678.32 Met de groeiende welvaart namen het morele verval, de werelds-
gezindheid, onverschilligheid inzake het geloof en weelderige levensstijl 
toe, evenals de politieke en kerkelijke verdeeldheid.
 Ook de twijfel over de rechtmatigheid of zelfs de wenselijkheid van de 
pretentie a city on a hill te zijn werd door steeds meer kolonisten gedeeld. 
Voor een groeiend aantal kolonisten werd het verblijf in Amerika niets anders 
dan een mogelijkheid om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Dat laat 
onverlet dat de politieke argwaan tegenover Engeland eveneens toenam. Voor 
de komende generaties werd Amerika het eigen vaderland. Had Engeland in 
de toekomstverwachting van de eerste generatie kolonisten nog een belang-
rijke plaats ingenomen, bij de latere generaties projecteerden deze verwach-
tingen zich op New England. Het idee dat de koloniën Gods own country 
waren, kreeg een meer horizontale lading. Dat ging gepaard met een verscher-
ping van theologische tegenstellingen en met afnemende tolerantie tegenover 
andersdenkenden. Dit proces voltrok zich het duidelijkst in Massachusetts, 
waar tussen 1658 en 1692 een aantal Quakers ter dood veroordeeld of verban-
nen werd. Zij droegen niet alleen hun opvattingen nadrukkelijk openlijk uit, 
maar zorgden daarbij tevens voor verstoring van de openbare orde. De baptis-
ten daarentegen verwierven in deze periode een eigen plaats in de kolonie.
 In 1676 begon een crisisperiode voor Massachusetts. Die periode ving 
aan met de King Philip�s War en duurde zo�n vijftien jaar. Zij eindigde 
met de heksenjacht in Salem in 1692. Onder leiding van King Philip � of 
Metacom zoals zijn indiaanse naam luidde � begon in 1675 een nieuwe indi-
anenoorlog, die alle eerdere conflicten met indianen overtrof. Na ongeveer 
een jaar was de kracht van deze oorlog eigenlijk al gebroken, maar toen 
waren wel diverse vestigingen door indianenstammen verwoest en honder-
den mensen het slachtoffer van dit geweld geworden. Deze gebeurtenis mar-
keert tevens het einde van de min of meer vriendschappelijke verhouding die 
er tot dan toe tussen de indianen en de kolonisten was geweest. Diepe indruk 
maakte ook een verwoestende brand die in 1676 een groot deel van Boston 
in de as legde. En toen in 1684 zelfs het koninklijke charter van de Mas-
sachusetts Bay Company werd ingetrokken, leken de klassieke puriteinse 
waarden in de knel te komen. Dat was immers een regelrechte aanslag op 

32.  Citaat in Hardman, Seasons of Refreshing, 37. Vgl. ook Foster, The Long Argument, 
213-230 en Vaughan, The Puritan Tradition in America, 305-313. Vgl. ook Lowance, The 
Language of Canaan, 58-61.
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de betrekkelijke autonomie van de kolonie die nu onder rechtstreeks gezag 
van de Engelse kroon kwam, net als Virginia.
 Increase Mather was de drijvende kracht achter de Reforming Synod 
van 1679, een bijeenkomst in puriteinse traditie. Deze synode aanvaardde 
de Savoy Declaration als basis voor de kerkelijke organisatie. Haar naam 
ontleent zij echter aan het feit dat door deze synode uitvoerig en concreet de 
zonden waaraan het volk van New England zich schuldig maakte, werden 
benoemd. Krachtig drong zij aan op herstel van het covenant en op zede-
lijke reformatie. De tegenslagen werden gezien als Gods straffende hand, 
waarvan zonden de oorzaak waren. God had een twist met New England. 
Slechts door berouw en bekering zouden Gods oordelen afgewend kunnen 
worden. De New England Way moest weer praktijk worden. Ook in de 
prediking klonk deze boodschap door. Het resultaat was inderdaad een 
� kortstondige � revival.
 In de vijf jaar na het intrekken van het koninklijke charter van de Mas-
sachusetts Bay Company werden alle puriteinse koloniën in een dominion 
samengebracht en beroofd van hun zelfbestuur. Deze maatregel paste in het 
streven van de Stuarts naar een meer gecentraliseerd staatsbestel. Aan het 
hoofd kwam een Engelse gouverneur. De rechterlijke en bestuurlijke instel-
lingen werden herzien, de pers kwam onder controle, de Anglicaanse Kerk 
verkreeg een bevoorrechte positie, en zonder dat traditionele instanties er in 
gekend werden, werden nieuwe belastingen opgelegd. Hoewel de kolonisten 
formeel beroofd waren van hun burgelijke leiders, vormde de zelfbewuste 
groep van New Englands theologen in deze periode een tegenwicht voor 
de absolutistische aanspraken van de Engelse kroon. Niettemin ontglipte de 
puriteinen in deze periode de controle over het bestuur.

7. Na de Glorious Revolution 

Bijna gelijktijdig met de Glorious Revolution maakte een revolte een eind aan 
het bewind van de koninklijke gouverneur Sir Edmund Andros � die overi-
gens weinig had nagelaten om zich in brede kring gehaat te maken � en al 
vrij kort daarna werden de koloniën door stadhouder-koning Willem III tot 
op zekere hoogte in hun rechten hersteld door middel van een nieuw charter. 
Daarbij vervulde Increase Mather een bemiddelende rol.

7.1 Beperkt zelfbestuur
De grote mate van zelfbestuur zoals dat tot 1684 had bestaan, keerde echter 
niet terug. De kolonisten werden nadrukkelijk beschouwd als onderdanen 
van de Engelse koning en een koninklijke gouverneur bleef de belangen van 
de kroon behartigen. In Massachusetts was het General Court echter in staat 
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daar enig tegenspel aan te bieden, al was het intern verdeeld tussen de Old 
Charter Party en de New Charter Party. In tegenstelling tot de eerste was de 
laatste bereid de nieuwe verhoudingen te accepteren.33

 Ook op andere punten waren de zorgen niet voorbij. Aanvallen van indi-
anen en Fransen berokkenden de koloniën nog jarenlang schade. Daardoor 
werden de koloniën gedwongen een militair apparaat te organiseren. Ander-
zijds stimuleerde de beschikbaarheid van een efficiënte militaire organisatie 
weer het koloniale zelfbewustzijn.
 De positie van Connecticut na de Glorious Revolution week nogal af 
van die van Massachusetts. In tegenstelling tot laatstgenoemde kolonie bleef 
Connecticut na 1689 een charterkolonie. Het kende dus geen koninklijke 
gouverneur en bezat in hoge mate zelfbestuur. Terwijl de kerkelijke organi-
satie zich in deze kolonie in presbyteriale richting ontwikkelde, aanvaardde 
het bestuur tegelijkertijd de Toleration Act die na de Glorious Revolution in 
Engeland van kracht geworden was.

7.2 Stoddard en Mather
Tegen het eind van de zeventiende eeuw was het de gezaghebbende predi-
kant van Northampton, Samuel Stoddard (1643-1729), de �pope of Massa-
chusetts�, die een stap verder ging dan het Half-Way Covenant.34 Hij stelde 
zich op het standpunt dat onbekeerden met een zuivere levenswandel ook 
mochten deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Alleen God kent het hart. 
Het komt een mens, al dan niet predikant, niet toe te oordelen over iemands 
geestelijke staat. Zijn appellerende prediking leidde herhaalde malen tot een 
godsdienstig revival. Hij droeg een presbyteriale kerkvisie uit en bepleitte 
wat we de �volkskerkgedachte� zouden noemen. Terecht is opgemerkt dat 
Stoddards visie betekende dat de �zichtbare kerk� niet langer meer samenviel 
met de gemeenschap der heiligen, maar met de town meeting, of in elk geval 
met de kerkelijke gemeente in haar uiterlijke verschijningsvorm.
 Hoewel het in 1691 ook hier kwam tot de Heads of Agreement tussen 
presbyterianen en congregationalisten, bleef Stoddard voorstander van de 
congregationalistische kerkstructuur. Hij baseerde zijn visie op de kerk 
namelijk niet op het Nieuwe, maar op het Oude Testament. Het oudtesta-
mentische Israël was in zijn visie niet een type van een gemeenschap van 
gelovigen of een metafoor voor New England, maar een model dat nage-
volgd moest worden. �Elke christelijke natie is een kerk,� stelde hij. Het 
verbond dat God met het joodse volk maakte, is hetzelfde als wat Hij maakte 
met de christelijke naties door de kerk en de verkondiging van het Woord.35 

33.  Vgl. Foster, The Long Argument, 235-278.
34.  Over hem: Jones, The Shattered Synthesis, 104-128; Hardman, Seasons of Refreshing, 

39-49; Foster, a.w., 279-303; Vaughan, The Puritan Tradition in America, 325-329.
35.  Foster, a.w., 281. Over de samenwerking tussen presbyterianen en congregationalisten, zie 

Murray (ed.), The Reformation of the Church, 299-307.
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Zijn opvattingen betekenden niettemin een breuk met de puriteinse ortho-
doxie, die haar verdedigers vooral vond in de kring rond Increase en Cotton 
Mather. Terwijl Stoddard met name in het westelijke deel van New England 
veel invloed had, hadden in het oostelijke kustgebied de Mathers veel gezag. 
Increase Mather was tot 1700 de informele autoriteit onder de predikanten 
van Massachusetts, doordat hij de gezaghebbende positie van president van 
Harvard College bekleedde. Toen aan die positie echter de eis verbonden 
werd om in Cambridge Massachusetts te wonen, was hij gedwongen zich 
terug te trekken. Hij koos voor zijn gemeente in Boston. Zijn zoon Cotton 
geldt als de grondlegger van het New Pietism, de experimental of evangeli-
cal religion, zoals dat na 1690 ingang vond. Daarin raakte de aandacht voor 
de beloften van het verbond geheel op de achtergrond en kwam de eigen 
geestelijke ervaring in het middelpunt te staan.36

 Zowel Stoddard als Mather zocht op zijn manier een middel om de groei-
ende kloof tussen de hoge idealen van het puritanisme van de eerste kolonis-
ten enerzijds en de maatschappelijke ontwikkelingen in de puriteinse kolo-
niën anderzijds te overbruggen. Naast de godsdienstige diversiteit nam ook 
de maatschappelijke verscheidenheid toe. Dit, gevoegd bij het feit dat een 
groeiend deel van de bevolking niet of minder bereikt werd door de puri-
teinse prediking, noodzaakte hen te zoeken naar middelen om daarin veran-
dering te brengen. Dat was de opdracht waarvoor zij zich bij de overgang 
van de zeventiende naar de achttiende eeuw gesteld zagen.

36.  Middlekauf, The Mathers, 305-319.
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Inleiding

In deze bijdrage vragen we aandacht voor een aspect van het puritanisme, 
dat voor de meesten van zijn vertegenwoordigers van wezenlijke beteke-

nis is geweest: dat van de theologie. Voor sommigen was dit de theologi-
sche wetenschap in de zin van een systematisch onderzoek van bijbelse, 
dogmatische of ethische aangelegenheden. Voor vele anderen was dit te 
hoog gegrepen. Bij hen was er sprake van een zeer praktische, pastoraal 
ingestelde levenswijsheid, gevoed vanuit de omgang met de bijbel en ten 
dienste van een gemeente of groep van gelovigen gesteld. Voor vrijwel de 
meesten die behoorden tot de eenvoudige gelovigen, of die daartoe gerekend 
werden was er van theologie als zodanig geen sprake en kwam het aan 
op een leven van oprechte vroomheid voor Gods aangezicht. Maar ook in 
dit geval was er een soort van puriteinse, theologische grondstructuur, die 
herleid kon worden tot hetgeen voor de beweging als zodanig geldt: wijs-
heid, verkregen uit kennis van God en van zichzelf, die geheel het leven 
omspande en die daarom ook veel andere aspecten vertoonde. In het nu 
volgende onderdeel zal echter de aandacht vooral gericht worden op de theo-
logie, die immers op vele niveaus beoefend en in praktijk gebracht kan wor-
den.
 In het eerste beknopte onderdeel trachten we de wortels van het puri-
tanisme bloot te leggen. Zij liggen grotendeels in Engeland zelf, maar zij 
werden in later tijd gevoed door hetgeen de beweging van de Reformatie 
op het vasteland van Europa aanleverde. Door de omstandigheden die op 
de ontwikkeling hebben ingewerkt, blijken zich theologische lijnen af te 
tekenen, die als typerend voor het puritanisme herkenbaar zijn.
 Een tweede onderdeel beschrijft de betekenis van een aantal figuren 
of personen die representatief geacht kunnen worden voor de beweging 
als zodanig. De keus die hier gemaakt moest worden is bepaald door 
de ruimte die beschikbaar is. Dat is als een gelukkige omstandigheid 
te beschouwen. Over het puritanisme is een stroom van literatuur aan-
wezig, die zich nog steeds uitbreidt. Op puriteinen raakt men blijkbaar 
niet uitgestudeerd; de belangstelling van vandaag hangt samen met de 
trend in cultuur, kerk en theologie. De vraag naar ervaring is levend. Juist 
daarom is het van betekenis dat we na de schets van een handzaam aantal 
vertegenwoordigers trachten de gedachtewereld waarin zij zich bewogen, 
te beschrijven. Zij blijkt aanzienlijk uitgebreider te zijn dan men, gelet 
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op de populaire belangstelling voor het puritanisme, op het eerste gezicht 
zou denken. 
 Tegelijk is er sprake van een duidelijke concentratie op reformatorische 
thema�s. Daarin ontwaren we een kenmerkende trek van het puritanisme. 
Ook in dit opzicht is het oorspronkelijke karakter van de beweging enigszins 
anders van aard dan men pleegt aan te nemen. Het puritanisme is van origine 
een beweging geweest die de gedachte en de realiteit van de kerk centraal 
stelde. Pas in later tijd vervloeide de belangstelling in de richting van een 
specifiek accent op de beleving van het heil. Nu het blijkt te gaan om een 
theologische inzet, vragen we daarvoor dan ook aandacht. Ook in dit geval 
is beperking noodzakelijk. Daarom stellen we in dit laatste onderdeel enkele 
aspecten aan de orde: de theologie als zodanig, de Schrift, de belijdenis 
omtrent de kerk, de spiritualiteit met haar theologische wortels en ten slotte 
de kwestie van de ethiek, waaraan wij wellicht het meest zullen denken 
wanneer we spreken over de zuiverheid die met name in het hanteren van 
normen en waarden aan het licht moet treden.
 We hopen met deze bijdrage een overzicht te bieden dat van dienst 
kan zijn bij de oriëntatie inzake een stroming in de geschiedenis van kerk 
en theologie, die diep heeft ingewerkt op de cultuur van een hele eeuw, 
die vandaag nog steeds herkenbaar is en nagevolgd wordt in haar hoog-
staande streven om het leven geheel te stellen in dienst van Hem die het 
schiep, verlost en voltooit. We bedoelen een oriëntatie, die verdere ken-
nisneming stimuleert. Daartoe kan een verwijzing naar bronnen en litera-
tuur helpen.

1. De oorsprong van het puritanisme

Het puritanisme is niet te beschouwen als een planting van buitenaf, in Enge-
land ingevoerd. De oorsprongen liggen in de eigen geschiedenis en zijn ook 
als zodanig herkenbaar gebleven, hetgeen aan de beweging een eigen karak-
ter heeft verleend. Het puritanisme vertoont trekken van overeenkomst met 
het gelijktijdig opkomende piëtisme in Duitsland en met de Nederlandse 
beweging van de Nadere Reformatie. Tegelijk onderscheidt het zich van 
deze beide stromingen in de Europese geschiedenis.1 Ook werkte de invloed 
van continentale hervormers in Engeland vanwege de specifieke context 
van de Engelse kerkgeschiedenis op een eigensoortige manier door. Het is 
interessant om de lijnen die de structuur van de theologie en deels ook haar 
inhoud hebben bepaald, te zien lopen.

1.  Vgl. over samenhangen en verschillen: Van �t Spijker, �De Nadere Reformatie�, in: Brienen 
e.a., De Nadere Reformatie, 5-16.
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1.1 Engelse wortels
De reformatie in Engeland heeft een lange geschiedenis die, evenals in 
andere delen van Europa, getekend wordt door de invloed van een huma-
nistisch vernieuwingsstreven uit het begin van de zestiende eeuw. Zij gaat 
ook hier verder terug tot in de Middeleeuwen, met haar stromingen waarin 
volksvroomheid zich niet liet onderdrukken en waarin evenzeer de betekenis 
van de bijbel zelf zich liet gelden.
 Een belangrijke beweging werd op gang gebracht door John Wyclif. Hij 
maakte naam als wijsgeer in het spoor van Augustinus en hield zich niet 
zozeer op met de gangbare meningen van de schoolse theologie. De bijbel en 
de kerkvaders vormden voor hem het materiaal waaruit hij zijn ideeën putte. 
Zo kwam hij in botsing met de officiële instituten van kerk en klooster. Hij 
ontwikkelde een opvatting van de kerk, die meer waarde hechtte aan haar 
hoge geestelijke opvatting dan aan haar zichtbare verschijning. Bijbel en kerk 
botsten in zijn theologie met de canones en het pausdom. Zijn traktaten maak-
ten hem bekend, maar ook gevaarlijk in het oog van de leidinggevende figu-
ren. Hij schreef een boek over de kerk, over de waarheid van de Schrift en over 
de macht van de paus. Zijn publicaties leidden tot een veroordeling, vooral 
toen hij de leer van de transsubstantiatie op een fundamentele manier onder 
kritiek had gesteld, omdat zij wijsgerig onhoudbaar was en religieus gevaar-
lijk: zij leidde tot bijgelovigheid. Wyclifs geschriften hadden een directe 
invloed op de gedachtewereld van Johannes Hus; het was dan ook niet zon-
der reden dat zij op het Concilie van Konstanz in 1415 tegelijk veroordeeld 
werden.2 Zowel vroege Engelse reformatoren alsook latere puriteinen hebben 
zich op Wyclif beroepen.3 Zij vonden in zijn geschriften een element dat in 
hun eigen tijd bijzondere aandacht ontving. Het was dat van de vrijheid en 
onafhankelijkheid van de genade van God in het leven van mensen. 
 Daarop had Thomas Bradwardine (1290-1349) in zijn geschrift tegen de 
pelagianen: De Causa Dei de nadruk gelegd op een wijze die haar nawerking 
niet miste. Hij bepleitte daarin de absolute noodzakelijkheid van de genade 
en de onweerstaanbaarheid van de goddelijke wil. Zijn opvattingen hebben 
Wyclif beïnvloed4 en via hem doorgewerkt in de kringen van de Lollarden, 
de volgelingen van Wyclif. Zij vormden een beweging die gaandeweg aan 
scherpte verloor. Men vond er enthousiasten onder en apocalyptici: mensen 
die zich door de Geest lieten leiden en daarbij hun toekomstverwachtingen 
verbonden aan een overspannen uitleg van het laatste bijbelboek. In hun 

2.  Lechler, John Wycliffe and his English Precursors; Oberman, Forerunners of the Reforma-
tion. The Shape of Late Medieval Thought, illustrated by Key Documents, 207vv.

3.  Smeaton, Lollard Themes in the Reformation Theology of William Tyndale, 75v.; Knox, The 
Doctrine of Faith in the Reign of Henry VIII, 89vv.

4.  Laun, �Die Prädestination bei Wyclif und Bradwardin�, in: Bornkamm, Imago Dei, 63-84; 
Leff, Bradwardine and the Pelagians, 261v.; Oberman, Archbishop Thomas Bradwardine, 
198vv.; Oberman, Forerunners, 151-162.
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wereld werd op een geheel eigen manier de vrijheid van de genade beleefd. 
Een mens heeft geen middelaars nodig dan alleen Christus zelf en ook de 
hulp van de kerk is voor hem niet noodzakelijk. Lange tijd hebben deze 
ietwat vage stromingen op de achtergrond zich kunnen ontwikkelen. Op 
zichzelf genomen waren zij niet in staat om tot een eigenlijke reformatie 
van de kerk te komen. Intussen hebben zij ondanks de felle tegenstand en 
vervolgingen wel de geesten ontvankelijk gemaakt voor een krachtige bood-
schap die bij het volk aansluiting kon vinden. Tegen het einde van de vijf-
tiende eeuw herleefde dit Lollardisme, zoals blijkt uit de talrijke, weinig 
omvangrijke devotieboekjes, die onder het volk werden verspreid. Ook bij 
de eerste Engelse reformatoren vindt men de sporen ervan duidelijk her-
kenbaar terug. William Tyndale trachtte aan te tonen dat hun opvattingen 
niet vreemd waren, maar overeenstemden met de gedachten van eerdere 
generaties. De opkomst en de voortgang van de Reformatie in Engeland is 
voor een deel te verklaren door de bijdrage die de Lollarden er aan hebben 
geleverd.5 Het tegenwoordige onderzoek beschouwt deze stroming als een 
van de voorbereidende, invloedrijke krachten die ook doorgewerkt hebben in 
de gedachtewereld van de dissenters uit de zestiende en zeventiende eeuw. 
 Hetzelfde kan gelden van de diepe onderstroming van mystieke spiritu-
aliteit, die we aantreffen in de geschriften van Engelse devoten. Zeer bekend 
werd het boekje dat onder de titel The cloud of unknowing6  een specifieke 
manier van contemplatie aanbeveelt: God is niet te kennen langs de weg van 
het verstand, maar alleen door een hartelijke liefde. Het geloof ontwikkelt 
zich in dat deel van de ziel, waar de affecten zich ontplooien en werkzaam 
zijn. De schrijver van deze �Wolk van niet-weten� is onbekend. Hij maakt 
gebruik van materiaal dat in de brede onderstroming van de mystiek sinds 
Augustinus en Dionysius de Areopagiet in de geschiedenis te vinden is. 

Hetzelfde kan gezegd worden van een boekje dat tot aan de Reformatie het 
leerboek voor een christelijk leven was. Het werd door Thomas More aan-
bevolen, omdat het onder het Engelse volk de vroomheid in stand zou kun-
nen houden. De Scale of Perfection, oftewel �Trap naar de volkomenheid�, 
geschreven door Walter Hilton (overl. 1396), diende om de mensen te bren-
gen tot de vereniging met God. De ervaringen van het zoekende en medite-
rende hart worden er volop in beschreven en de materie van het boekje keert 
in de puriteinse literatuur op een reformatorische manier terug. Wat is er 
hoger dan de vereniging met God zelf?7

5.  Knox, The Doctrine of Faith, 87-94; verder: Dickens, Lollards and the Protestants in the 
Diocese of York; Thomson, The later Lollards; Smeaton, Lollard Themes; Spufford, The 
World of Rural Dissenters.

6.  Vertaald in: �De wolk van niet-weten�. 
7.  Vgl. de Duitse vertaling: Glaube und Erfahrung, Einsiedeln 1966, met een inleiding van 

H.U. von Balthasar; McGinn, �The English Mystics�, in: Raitt (ed.), Christian Spirituality, 
194-207.
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1.2 Continentale invloeden
Uit de hierboven gegeven zeer beknopte aanduiding van enkele hoofdlijnen 
uit de tijd voor de Reformatie leiden we af dat de Reformatie in Engeland 
haar eigen wortels heeft en niet beschouwd kan worden als een product 
uit het Duitsland van Luther of het Zwitserland van Bullinger en Calvijn. 
Niettemin lopen er allerlei contacten van Engeland naar het vasteland en 
omgekeerd. In de jaren veertig van de zestiende eeuw zochten verscheidene 
protestanten uit Frankrijk en de Nederlanden een toevlucht aan de overkant 
van Het Kanaal. Een decennium later kwamen er uit Engeland tal van vluch-
telingen over naar veiliger gebieden in Duitsland en Zwitserland. Gedurende 
de gehele tijd van de Reformatie was er een wederzijdse correspondentie tus-
sen de leidinggevende personen van die tijd. Zo werden invloeden werkzaam 
die van betekenis zijn geweest bij de ontwikkeling van het vroege en latere 
puritanisme.
 Allereerst zijn er de vluchtelingengemeenten, die zich in verschillende 
steden en gebieden aan de oostkust van Engeland vestigden, maar ook verder 
landinwaarts. In de eerste periode waren het vooral die gemeenten, die zich 
in Londen onder Johannes à Lasco als superintendent gevormd hadden en 
door de overheid, Edward VI en Cranmer werden beschermd. Het model van 
Genève speelde een rol in de Nederlandse en ook in de Franse gemeente. De 
kerkorde en de confessie ademden de geest van het gereformeerde protes-
tantisme. De prediking, de catechese en de profetie functioneerden naar de 
trant van de kerk die Calvijn tot leidsman had. Tegelijk waren er invloeden 
uit Zürich, die zich lieten gelden. Deze kerken werden in de tijd van Cran-
mer en Edward VI beschouwd als modelgemeenten, waarnaar het Engelse 
protestantisme zich kon richten. Met name de wijze waarop de zuiverheid 
van de gemeenten werd nagestreefd riep op tot navolging. De betekenis van 
à Lasco kan niet gemakkelijk worden onderschat. Hij zorgde voor de ordi-
nanties die later ook in Nederland navolging vonden en waarin Martin Bucer 
de hand had gehad. Ook in de tweede periode, na de dood van Maria Tudor 
(1558), toen vanuit het vasteland opnieuw een toevlucht werd gezocht op 
het Britse eiland, vormden zich gemeenten die beschouwd kunnen worden 
als de moederkerken voor de Nederlandse gereformeerde kerken; tegelijk 
stonden zij model voor wat in de gereformeerde traditie als waardevol werd 
aangemerkt voor een gezonde ontwikkeling van het kerkelijk leven.8

 In deze tijd was er ook sprake van een beweging in omgekeerde richting. 
Tijdens het bewind van Maria werkten er sterke anti-protestantse krachten. 

8.  Van Schelven, De Nederduitsche vluchtelingenkerken der XVIe eeuw in Engeland en 
Duitsch land, 57-113; 131-208; Pettegree, Foreign Protestant Communities in Sixteenth-
Century; Grell, Dutch Calvinists in early Stuart London; Boersma, Vluchtig voorbeeld. De 
Nederlandse, Franse en Italiaanse vluchtelingenkerken in Londen 1568-1585; Grell, Calvi-
nist Exiles in Tudor and Stuart England; Esser, Niederländische Exulanten im England des 
16. und frühen 17. Jahrhundert.
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Velen die in Engeland asiel hadden gevonden, ontvluchtten het land en zoch-
ten veiligheid in Duitsland: Emden, Frankfurt, Heidelberg en andere steden 
in het Rijngebied. Ook zochten velen van hen de bescherming van Zwitserse 
steden als Zürich en Genève. Het verblijf in zulke centra van de Reforma-
tie (al was het slechts tijdelijk) werkte bijzonder krachtig in op de ballin-
gen. Bij hun terugkeer namen zij het ideaal, zoals het hun vertoond was in 
deze �voornaamste gereformeerde steden�, mee naar huis. De enthousiaste 
beschrijvingen van hun hand van Genève als de leerschool van Christus op 
aarde en Zürich als centrum vanwaaruit ook in Engeland het werk diende 
te worden bevorderd, maken duidelijk dat deze centra, méér dan andere, 
een voorbeeld vormden waarnaar men het grote werk van de Reformatie in 
Engeland zelf ter hand moest nemen.9

 Tegelijk met deze intensieve vormen van contact, bestaande in de ont-
moetingen rond de vluchtelingenkerken in Engeland en op het vasteland 
van Europa, is er sprake van een rechtstreekse beïnvloeding door middel 
van geschriften en brieven. De geschriften van Luther werden in de tijd 
van Hendrik VIII officieel als ketters beschouwd. De koning ontving van 
de paus de titel �defensor fidei�, verdediger van het geloof, omdat hij de 
reformator van Duitsland fel had aangevallen. De zaken veranderden toen 
Hendrik om een huwelijksadvies verlegen kwam te zitten. In het verlengde 
van de contacten die toen met Luther werden gelegd, lagen de bemoeienissen 
om met Frankrijk en de Duitse vorsten tot een bondgenootschap te komen. In 
1536 werd in verband daarmee een gezantschap naar Wittenberg gestuurd. 
Uit de toen gevoerde besprekingen resulteerde een door Melanchthon opge-
stelde confessie, die in Duitsland spoedig in vergetelheid raakte, maar in 
Engeland bij de confessievorming een bepaalde rol heeft gespeeld.10 Luthers 
geschriften werden in Engeland via de havens aan de oostkust ontvangen 
en verbreid, zoals ook in Schotland het geval was. Reeds in 1520 kwamen 
zo veel boeken binnen het bereik van degenen die Latijn konden lezen. Van 
verscheidene geschriften verschenen vertalingen, die hun uitwerking niet 
misten.11 Toch had Luther zelf niet zo heel veel belangstelling voor de refor-
matie in Engeland; op den duur bleek zijn invloed aldaar zich ook niet te 
hechten.12 Dit betekent niet dat Luthers opvatting van de rechtvaardiging 

 9.  Zwitserse invloed beschreven in: Kressner, Schweizer Ursprünge des anglikanischen 
Staatskirchentums, waarin vooral de krachten die vanuit Zürich werkten, worden beschre-
ven. Zie ook Garrett, The Marian Exiles; Danner, Pelgrimage to Puritanism. History and 
Theology of the Marian Exiles at Geneva, 1555-1560.

10.  Brecht, Martin Luther III, Die Erhaltung der Kirche, 69-72; Mentz, Die Wittenberger Arti-
kel von 1536.

11.  Overzicht bij Rupp, The Righteousness of God, 37-55.
12.  Brecht: �Luther hat auf die Entwicklungen der Reformation in den meisten Fällen eher 

reagiert als selbst die Initiative ergriffen�, 72. Luther argumenteerde theologisch en niet 
politiek, aldus Brecht.
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door het geloof als de centrale boodschap van de prediking van de Schrift 
niet werd gehonoreerd. Op betekenisvolle momenten was Luther present, 
zoals bij Tyndale, Bradford, Bunyan en Boston later. Maar Luthers opvatting 
van de vrije genade als objectief gegeven buiten de mens, in de belofte van 
het evangelie, werd in de geschriften van de door het humanisme gevormde 
theologen ook opgevat als een vernieuwende en effectieve kracht, die tege-
lijk de heiliging meebrengt. Men kan niet zeggen dat Luther op de achter-
grond gedreven werd.13 Zijn werk werd, ook door de tijdsomstandigheden 
die ongeveer twintig jaar op de geschiedenis van de reformatie in Duitsland 
en Zwitserland achterliepen, opgenomen in de invloedssfeer van de Zwit-
serse en Zuid-Duitse theologen.
 Bullingers invloed is af te meten aan de vertalingen van zijn bekende 
Hausbuch en aan de vele brieven die vanuit Zürich naar Engeland werden 
gezonden.14 Zijn betekenis geldt vooral de beschouwing van de relatie tus-
sen staat en kerk, waardoor hij in het puritanisme zelf aan belangstelling 
moest inboeten. Calvijn had gezag vanwege zijn exegetische werken, maar 
vooral ook door de Institutie. Zijn geschriften werden in Engeland veelvul-
dig vertaald.15 Ook richtte Calvijn zich in zijn brieven en in opdrachten van 
sommige werken rechtstreeks tot de leiders van de Reformatie en trachtte 
hij op deze wijze de zaak te dienen.16 Calvijn was goed op de hoogte van 
de ontwikkelingen. Hij hoopte op de onbeperkte vrijheid voor de prediking 
van het evangelie en verwachtte dat die tot een algehele reformatie van de 
kerk zou leiden. Zijn relatie met Bucer die in 1549 Straatsburg had moeten 
verlaten en in Engeland door Cranmer aan de universiteit van Cambridge 
werd verbonden, stelde hem in staat om over de situatie in Engeland met 
begrip, maar tegelijk ook met een zeker ongeduld te oordelen. 
 Martin Bucer zelf heeft, ondanks de korte duur van zijn verblijf in Enge-
land (hij overleed al vroeg in 1551), een krachtige impuls kunnen geven aan 
de Reformatie door de colleges die hij gaf. Bucer klaagde dat hij, evenals 
Petrus Martyr, vrij afzijdig werd gehouden van alles wat er gaande was. 
Aan de universiteit echter oefende hij een invloed uit, waarvan de sporen in 
het latere puritanisme zijn terug te vinden. Hij vond er leerlingen die zijn 
opvatting omtrent het praktische karakter van de theologie overnamen. John 
Bradford en John Hooper behoorden met vele anderen tot hen. Bradford 
werd door Nicholas Ridley, bisschop te Londen, beschouwd als een krachtig 

13.  Trueman, Luther�s Legacy. Salvation and English Reformers 1525-1556.
14.  Locher, Die Zwinglische Reformation im Rahmen der europäischen Kirchengeschichte, 

646-650. Talrijke brieven in: Epistulae Tigurinae de rebus potissimum ad Ecclesiae Angli-
canae Reformationem pertinentibus.

15.  Pettegree, �The reception of Calvinism in Britain�, in: Neuser, Armstrong, Calvinus Since-
rioris Religionis Vindex, 267-289.

16.  Hughes, �Calvin and the Church of England�, in: Reid, John Calvin, His Influence in the 
Western World, 173-196.
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verdediger van de Reformatie en hij benoemde hem tot prediker en konink-
lijk kapelaan, met de opdracht om het evangelie in het land te verbreiden. 
Bradfords geschriften vertonen duidelijk herkenbare, piëtistische trekken. 
Na de wisseling van het bewind in 1553 werd hij gevangengezet en in 1555 
verbrand.17 John Hooper onderhield, nadat hij in Zürich gestudeerd had, 
vooral intensieve contacten met Bullinger en deelde diens ietwat negatieve 
beoordeling van Bucer, terwijl hij evenwel ook de invloed van de laatste 
onderging.18 Hij trad op als kapelaan van de hertog van Somerset, die als 
protector nauw betrokken was bij het beleid van Edward VI. Hooper werd 
tot bisschop benoemd en zou op deze post veel kunnen betekenen voor de 
Reformatie. Hij gaf aanleiding tot moeilijkheden omtrent sommige gebrui-
ken die bij de ordinatie behoorden en weigerde ook om het bisschopskleed 
te dragen. Daardoor ontstond de strijd die een voorteken was van de span-
ningen waaronder de puriteinen zouden komen te staan, de Vestarian Con-
troversy.19 Bucer werd in de kwestie betrokken en nam een bemiddelend 
standpunt in, omdat hij weigerde de vrede te laten verstoren.20 Hooper werd 
in 1555 onder het bewind van Maria verbrand. Daarmee was een hot item 
uit de Engelse kerk voorgoed verbonden met de vraag of iemand principieel 
moest zijn in ondergeschikte zaken; een kwestie die op velerlei manier in 
het puritanisme zou doorwerken.21

 Bucers korte verblijf in Engeland werd door Cranmer gebruikt om hem 
in de kwestie van het Book of Common Prayer om advies te vragen. Bucer 
onderwierp de eerste uitgave van het gebedenboek aan een gedegen onder-
zoek, dat resulteerde in een bijstelling in de tweede uitgave (1552). Bucers 
rapport is opgenomen in de Scripta Anglicana (1577), een uitgave van tal 
van werken die in Engeland ontstonden.22 Zij tonen een beeld van Bucers 
theologie, zoals deze in de laatste Straatsburgse jaren is gerijpt. De geschrif-
ten zijn van betekenis om Bucers kerkbegrip, zoals hij het op zijn colleges 
uiteenzette, te leren kennen. Zijn opvatting van de gemeente steunt op de 
exegese van de brief van Paulus aan Efeze, het bijbelboek waarop hij reeds 
in 1527 een commentaar schreef. Bucers visie op de kerk hangt samen met 

17.  Geschriften in de serie van de Parker Society, The writings of John Bradford, I, II, 
1848-1853. Over hem: Lang, Puritanismus, 54-71.

18.  Over hem ook Lang, 38-54; Hoopers werken in de serie van de Parker Society, Early Wri-
tings of John Hooper, 1843.

19.  Primus, The Vestments Controversy.
20.  Primus, a.w., 45vv.
21.  Verkamp, The Indifferent Mean.
22.  Martini Buceri Scripta Anglicana fere omnia. De uitgave was bedoeld als een eerste deel 

van Bucers verzamelde werken. Hij bevat o.a. het geschrift De Regno Christi, de Censura 
over het Book of Common Prayer, De vera animarum cura, en de belangrijke colleges over 
Efeze, waaronder een afzonderlijke verhandeling De vi et usu sacri ministerii, samen met 
andere werken over kerk en ambt. Ook bevat hij tal van avondmaalsgeschriften die van 
voor en na de Wittenberger Concordia stammen.
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zijn visie op het avondmaal: de gemeenschap met Christus staat niet alleen 
centraal in het gebroken brood van het sacrament; zij maakt ook het geheim 
uit van de gemeente, die in Christus haar gemeenschap en eenheid vindt. 
Hoe breed Bucers visie op de kerk is, blijkt uit het traktaat waaraan hij 
vooral ook zijn bekendheid te danken heeft. Bucer schreef het als teken 
van dank aan de koning: De Regno Christi (1550). Het boek is een bijna 
utopisch ontwerp van zijn visie op kerk en samenleving, dat blijvend tot het 
programma van de puriteinen zou behoren.23 
 Naast Bucer dient ook Petrus Martyr Vermigli (1500-1562) genoemd te 
worden. Hij was in 1547 op verzoek van Cranmer naar Engeland gekomen, 
waar hij in het volgende jaar tot hoogleraar in Oxford werd benoemd. Ook 
Vermigli gaf een beoordeling van het Book of Common Prayer, terwijl hij 
deelnam aan een groot dispuut over het avondmaal (1549), georganiseerd 
naar aanleiding van zijn colleges over 1 Korinthe. Het dispuut trok een groot 
aantal toehoorders en werkte door in de meningsvorming over de eucharis-
tie. Cranmer schakelde Petrus Martyr samen met Hooper en à Lasco in bij 
de reorganisatie van het kerkrecht (1552), die moest dienen om de kerk haar 
eigen wetten te geven, wanneer de invloed van de paus voorgoed verleden tijd 
zou zijn.24 Ook Vermigli werd tijdens het bewind van Maria Tudor gevangen-
gezet. Door tussenkomst van Gardiner werd hij na een half jaar vrijgelaten en 
kon hij naar Straatsburg vertrekken, waar hij een korte tijd professor was. 
 In 1556 vertrok hij naar Zürich, vanwege de ongemakkelijke houding 
van de lutheranen in Straatsburg onder leiding van Marbach. Hij bleef echter 
in voortdurend contact met leidinggevende personen in Engeland en kon 
zo ook zijn invloed doen gelden. De periode waarin belangrijke theologen 
van het vasteland in Engeland vertoefden, is niet zonder gevolgen gebleven. 
Na de dood van Maria konden de vluchtelingen terugkeren. Zij konden de 
beginselen die zij in den vreemde hadden opgedaan niet achterlaten en zij 
vonden een bodem waarin het zaad van de gereformeerde reformatie gezaaid 
was. Dit betekent allereerst dat er in een overgangssituatie sprake was van 
een grote verscheidenheid. Een conservatief deel van de natie wenste geen 
verandering. Een relatief groot deel was min of meer indifferent. De leiding 
wisselde: onder Hendrik VIII was er weinig duidelijkheid inzake de princi-
pes. Ten tijde van Edward VI leek zich een vaste lijn te ontwikkelen. Tijdens 
Maria scheen de reformatie als zodanig mislukt te zijn. De omstandigheden 
boden geen uitzicht op een duidelijke koers. Ook de oriëntatie op de conti-
nentale reformatoren bleek niet terstond eenheid van richting en denken op 
te leveren. Daarvoor was de binnenreformatorische verscheidenheid te zeer 
dwingend aanwezig. De verschillen in de avondmaalsstrijd, samen met die 
welke de opvatting van de verhouding van kerk en staat betroffen, werkten 

23.  Pauck, Das Reich Gottes auf Erden.
24.  Spalding, The Reformation of the Ecclesiastical Laws of England, 38-40.
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door naar Engeland, waar de oriëntatiepunten niet dezelfde waren. Het is 
begrijpelijk dat Cranmer getracht heeft de belangrijkste vertegenwoordigers 
van de grote evangelische beweging naar Engeland te krijgen voor een groot 
oecumenisch concilie. Hij wilde dat men daar de eenheid zou zoeken én 
demonstreren.25 Het plan is niet gelukt. De verscheidenheid bleef groot en 
zou gaan behoren tot een van de hoofdkenmerken van het anglicaanse ker-
kelijke leven. De oorspronkelijk Engelse wortels van de reformatie aldaar 
bleven herkenbaar. Ook de invloeden van buitenaf � al werden ze in de 
vluchtelingenkerken in Engeland zelf voelbaar � werkten door. De terugkeer 
van de Engelse ballingen betekende een versterking van het gereformeerde 
element. En zo tekenden de theologische lijnen, die vóór de aanvang van 
het puritanisme als religieus, kerkelijk en theologisch verschijnsel zichtbaar 
werden, zich af.

1.3 Theologische lijnen
Het materiaal waarover we beschikken, is uitgebreid. Het is echter in 
gecomprimeerde vorm te vinden in de officiële stukken die met name 
onder het beleid van Cranmer tot stand zijn gekomen en waarin zich het 
voorlopig resultaat van de evolutie van de Engelse reformatie aftekent. 
Cranmer was de voornaamste adviseur van Hendrik VIII geweest. In de 
huwelijkskwesties, die leidden tot de breuk met Rome, heeft Cranmer de 
koning van advies gediend. Daardoor verwierf hij een positie die hem in 
staat stelde leiding te geven aan een proces dat zich eerst in zijn eigen 
levensovertuiging had voorgedaan en dat nu tot de reformatie van de kerk 
zou moeten leiden. Hij groeide via de relatie met lutherse theologen toe 
naar een reformatorische opvatting van de rechtvaardiging door het geloof 
alleen. Deze vond haar neerslag in de confessionele documenten die stam-
men uit het begin van de evangelische beweging in Engeland en ook nog 
uit de tijd van Edward VI. De contacten met de Zwitserse reformatoren 
brachten hem tot een opvatting omtrent de betekenis van de eucharistie, 
die doorzette in de liturgie. Gevolg daarvan was de belangrijke besluit-
vorming inzake het Book of Common Prayer. Ook voor het voeden van 
een persoonlijke vroomheid onder het volk had Cranmer aandacht. Hij 
verzorgde een uitgave van een Primer, een devotieboek dat in dienst van 
de bevordering van de spiritualiteit onder het volk stond.26 Dat het hem 
om een reformatie van de kerk te doen was, bleek uit zijn bemoeiingen met 
de vernieuwing van de kerkelijke wetgeving. De beweging los-van-Rome 
vereiste een kerkrecht waarin de structuur van de kerk en haar wetgeving 
werden afgestemd op het evangelie.27 

25.  Reid, Calvin and the Church of England, 185.
26.  Whitee, The Tudor Books of Private Devotion.
27.  Daarover Spalding, The Reformation of the Ecclesiastical Laws of England.
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 Het confessionele en liturgische aspect werd vastgelegd in het Book of 
Common Prayer, waaraan later de andere documenten werden toegevoegd.28 
Cranmers eigen ontwikkeling hing allereerst samen met de overtuiging dat 
de kerkelijke jurisdictie van de paus geen grond vond in de Schrift. Ook de 
kerkvaders konden in het geding met de paus slechts tegen de laatste getui-
gen. Zo openbaarde zich de visie die hij met de reformatoren gemeen had, 
dat een reformatie van de kerk bijbels verantwoord moest zijn en in het spoor 
van de vroege kerk moest blijven.29 In 1548 werd Cranmers Catechismus 
gepubliceerd. Hij berustte grotendeels op de Kinderpredig, voor het eerst 
uitgegeven in Neurenberg in 1533. Justus Jonas had dit leerboek vertaald in 
het Latijn (1539).30 Naar dit voorbeeld richtte Cranmer zich. Zo komen de 
zuiver reformatorische noties aan de orde: de rechtvaardiging, de doop, de 
sleutelmacht, het ambt en het avondmaal. Het zijn die onderwerpen die een 
kerk formeren of deformeren. De catechismus diende de reformatie van de 
kerk van Engeland. De rechtvaardiging door het geloof werd erin beleden, 
in nauwe relatie met de heiliging van het leven naar de wet Gods. Reeds 
in de Ten Articles (1536) werd de rechtvaardiging beleden in relatie met 
geloof en bekering, �niet alsof ons berouw of geloof, of de werken die daar-
uit voortvloeien, naar waarde deze rechtvaardiging kunnen verdienen. Want 
alleen de barmhartigheid en genade van de Vader, die ons ter wille van de 
Zoon, Jezus Christus, worden beloofd en de verdienste van zijn bloed en 
lijden vormen de enige en genoegzame oorzaak ervan�.31 Ook in de vol-
gende belijdenissen werd dit hart van de Reformatie duidelijk omschreven. 
In de Thirteen Articles is sprake van het �propter Christum�, waarbij het 
geloof gerekend wordt (�per imputationem�) tot gerechtigheid. Ook nu ech-
ter gaat de belijdenis verder dan alleen de toerekening door het geloof. 
Immers dit geloof is niet leeg of ijdel, het is meer dan een simpele kennis 
van de geloofsartikelen. Het is een vast vertrouwen op de beloften.32 En 
het blijkt uit de vernieuwing van het leven. In 1553 werd het �sola fide� 
nog eens onderstreept in de Forty-two Articles, als een bijzonder heilzame 
leer, die de rijkste troost biedt.33 In de Homilies, die in de confessie uitdruk-
kelijk werden genoemd, werd verwezen naar de leer van de rechtvaardiging, 
waarbij uitvoerig aan de gemeente werd verklaard dat het �sola� van het 
geloof betekende dat alle werken volledig uitgeschakeld werden, als grond 

28.  Uitgave van de Parker Society: The two Liturgies; Bray (ed.), Documents of the English 
Reformation.

29.  Over deze theologische ontwikkeling: Packer, Thomas Cranmer, Introduction XIII-XVII; 
Hall, �Cranmer�s Relations with Erasmianism and Lutheranism�, in: Ayris, Selwyn, Thomas 
Cranmer, 3-38; Dowling, �Cranmer as Humanist Reformer�, 89-114.

30.  Selwyn, A Catechism, 42-56.
31.  Bray, a.w., 170.
32.  Bray, a.w., 187.
33.  Bray, a.w., 291.
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van het heil. De zwakheid van de mens en de goedheid van God werden 
benadrukt. Rechtvaardiging is het werk van de genadige God alleen.
 Ook op andere punten bleek de reformatorische doorbraak duidelijk. Zij 
trad vooral aan het licht in de belijdenis omtrent het avondmaal, waarover 
Cranmer een traktaat schreef: �Verdediging van de ware en katholieke leer 
van het sacrament� (1550). Vier dwalingen wees Cranmer aan: de transsub-
stantiatie, de tegenwoordigheid van Christus in het sacrament, de lutherse 
opvatting dat ook de goddelozen het ware lichaam en bloed van Christus 
ontvangen en de leer van het dagelijks te herhalen offer.34

 Het resultaat van deze oriëntatie op de reformatorische leer bleek het 
sterkst in het Book of Common Prayer, waarvan in 1549 een eerste en in 
1552 een tweede versie verscheen. Het is te beschouwen als de neerslag 
van de grote wending die in de theologie in Engeland plaatsgreep.35 In de 
liturgie voltrok zich de drieslag zonde-genade-geloof als de weg van wet 
en evangelie. De verootmoediging gaat voorop. Het evangelie volgt en de 
lofzang bekroont het geheel.36 Het boek was bedoeld als liturgische expres-
sie van de rechtvaardiging door het geloof alleen. Het zou in de kringen van 
het latere puritanisme op bezwaar stuiten. Een vergelijking met de sobere 
Geneefse liturgie zou de verschillen aan het licht brengen. Maar het was 
opgezet als vertolking van het evangelie, zoals het hoorbaar en zichtbaar 
op de gemeente afkwam. Cranmer was ervan overtuigd dat dit alles beant-
woordde aan de eis van de Schrift. Een bijbelvertaling verscheen in 1539, 
spoedig gevolgd door een tweede druk in 1540. Cranmer schreef een �woord 
vooraf�, waarin het sola scriptura voluit beleden werd, terwijl tegelijk de 
patristische traditie ten volle tot haar recht kwam.37 
 Aan de klacht dat er niet of alleen maar slecht gepreekt werd, kwam 
Cranmer tegemoet door de uitgave van de bekende prekenbundel, die op last 
van de koning gebruikt moest worden. Het is de homiletische vertolking van 
de gezuiverde leer, die een indruk geeft hoe breed en hoe diep de opvatting 
van de voorgenomen hervorming zou moeten zijn.38 In 1547 verscheen zij 
als een weergave van de noodzakelijke leerstukken: Schrift, val, verlossing, 
geloof, werken, liefde en weldadigheid, aangevuld met ethische kwesties. In 
1563 werd er een tweede boek aan toegevoegd, dat de taak van de prediker 
en de opdracht van de gemeente nog breder uiteenzette. Het boek zette een 
trend die voor de Engelse manier van preken typerend zou zijn: een onder-

34.  Packer, Thomas Cranmer, 76-80. Ook in de verschillende confessiones werd duidelijk dat 
op dit punt sprake was van een aansluiting bij de Zwitserse Reformatie. Hall, �Cranmer, the 
Eucharist and the Foreign Divines in the Reign of Edward VI�, in: Ayris, Selwyn, Thomas 
Cranmer, 217-258.

35.  Davies, Worship and Theology in England from Cranmer to Hooker, 1534-1603, 3-39.
36.  Packer, Thomas Cranmer, XXVIvv.
37.  Bray, a.w., 233-243.
38.  Sermons or Homilies, appointed to be read in Churches.
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werp dat aan de hand van de Schrift uiteengezet wordt, meer dan een ver-
klaring van teksten en de toepassing ervan. Men hoopte door de geregelde 
confrontatie met de zuivere leer aan de onkunde een einde te maken. Dat 
daarbij de bevordering van praktische vroomheid als doelstelling voorop 
stond, bleek ook uit de Primer, die in 1553 verscheen. Het boek was bedoeld 
als een gebedenboek voor persoonlijk gebruik.39 Het bracht de eredienst 
in het gezin, zodat daar via de conformiteit met de zondagse eredienst in 
de kerk de reformatie zou doorwerken aan de basis van het volksleven. De 
Primer sloot aan bij de devoties uit de vroegere eeuwen.40 Er blijkt uit dat 
de Reformatie ook op het niveau van de volksvroomheid wilde doorwerken: 
bijbellezen, gebed en lofzang vormden de elementen die structuur gaven aan 
het christelijke leven in de privé-sfeer.
 In 1552 voegde zich bij deze kerkvernieuwende documenten van belijde-
nis, liturgie en gebedenboek als laatste de Reformatio legum ecclesiastica-
rum, een uitgave van het nieuwe kerkrecht zoals dit in de vernieuwde angli-
caanse wereld zou gelden voor de kerk. Los van Rome � het betekende ook 
los van het Corpus Iuris Canonici. Luther had in 1520 het papale kerkrecht 
in het vuur geworpen. Cranmer zette het aan de kant door de kerkelijke wet-
ten te hervormen. Een commissie van 32 geleerden, bestaande uit theologen 
en rechtskundigen, vervaardigde het boek. Medewerking werd verleend door 
Johannes à Lasco en Petrus Martyr. Tijdens de werkzaamheden bleek dat 
hier reeds de problematiek die in de beweging van het puritanisme telkens op 
de agenda zou staan, zichtbaar werd: wat is de draagwijdte van de kerkelijke 
tucht?41 De vraag of de disciplina ecclesiastica bij de kenmerken van de 
ware kerk behoorde gerekend te worden, diende zich hier reeds aan. Het 
probleem raakte echter van tafel, omdat in 1553 een radicaal andere koers 
werd uitgezet, een koers waarin deze kerkrechtelijke hervorming � door 
latere puriteinen als half werk beschouwd � als rebellie werd betiteld.42

 Intussen had Cranmer, zij het in een voortgaande ontwikkeling, de stap-
pen gezet die voor de toekomst van betekenis bleken. Er was een katholieke 
belijdenis, die niet langer rooms mocht heten. Er was een reformatorische 
liturgie, die het stempel van de rijkdom uit de schat van de kerk der eeuwen 
bleef dragen. Er was een collectie preken, die haar doorwerking op het 
volk niet zou missen. En er was een bijbels gebedenboek, waarvan de leken 
overal gebruik zouden kunnen maken, om de persoonlijke vroomheid te 

39.  �The Primer: or Book of Private Prayer, needful to be used of all Christians. Authorised and 
set forth by Order of King Edward VI�, 1553, in: The two Liturgies, 357-484.

40.  H.C. Whitee, The Tudor Books of Private Devotion, 11-30.
41.  Spalding, The Reformation, 34vv.; Ayris, Selwyn, Thomas Cranmer, 34v.; 148v.; 318-322; 

MacCulloch, Thomas Cranmer, 500-504; 533-535; 610-611. Op 5 oktober 1552 schreef 
Cox aan Bullinger: �De strenge instelling van de kerkelijke tucht verafschuwen we totaal.� 
Vgl. Spalding, �Discipline as a Mark of the True Church in its Sixteenth Century Lutheran 
Context�. Nog in 1640 verscheen een uitgave van de �Reformatio�, Spalding, a.w., 56v.

42.  Helmholz, Roman Canon Law in Reformation England, 36v.
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bevorderen. Men kan niet zeggen dat dit alles het werk van Cranmer was. 
Hij wist zich omgeven door reformatorisch gezinde mannen, die hun edele 
bedoelingen wisten over te brengen op het volk. Zij hadden meegewerkt 
aan het totstandkomen van de Homilies.43 Bij alle verscheidenheid die hen 
kenmerkte, was de eenheid in overtuiging opvallend. Cranmer, Barnes, 
Tyndale, Grindall, Bonner, Ridley, Jewel en Parker hadden slechts één 
doel voor ogen: de kerken terug te brengen tot de leer van de genade, door 
de prediking van de boodschap van de Schriften. Hun theologie was er 
een van het vuur van de Geest, dat abrupt geblust werd door het vuur van 
de brandstapel.
 Na de interruptie van Maria�s bewind kon het herrijzende protestan-
tisme aanknopen bij de theologie van deze eerste reformatoren. Zij leerden 
evenals de continentale reformatoren de noodzaak en het gezag van de 
Schrift alleen. Zij sloten zich aan bij de opvatting van de rechtvaardiging 
door het geloof alleen en zij verbonden daaraan de eis van de vernieuwing 
van het leven. Binnen de kring van deze Engelse reformatoren heerste de 
overtuiging dat een breuk met Rome op zichzelf genomen niet genoeg was 
voor de herleving van het evangelie. Zij waren tegelijk de predikers van het 
evangelie en zij erkenden de betekenis van de prediking als zodanig. Hun 
kanselarbeid is er tot op heden een getuigenis van dat zij van de bemid-
deling van het heil door de dwaasheid van de prediking overtuigd waren. 
Aan de preek kenden zij een primaat toe: �Het is de eerste en belangrijkste 
taak van de bisschop en de geestelijk dienaar om het Woord van God te 
onderwijzen en te prediken.�44 
 Het Woord van God is het zaad, de gemeente is de akker. Volgens Lati-
mer bestaan de eigenschappen van een goede prediker hierin, dat hij een 
betrouwbaar mens is, dat hij onderwijst en dat hij niet droomt en dat hij niet 
komt met uitvindingen van mensen, maar met �de weg van God in waarheid�. 
Hij verricht geen ogendienst aan de mensen, is niet uit op populariteit, maar 
heeft veeleer haat en tegenstand te verwachten. �Waar het Woord van God 
recht wordt gepredikt, daar komt vervolging, zowel van de hoorders als van 
de predikers.� Naast deze accenten op de grote betekenis van de prediking 
treft ons de openheid voor de vroege kerk: inderdaad staat ook bij de Engelse 
reformatie het besef, dat men niet uit is op een liturgische vernieuwingszucht 
voorop. Men wil terugkeren tot het voorbeeld van de eerste gemeenten: �Wij 
zijn geen vernieuwers, maar herstellers.�45 Als principes van de liturgische 
reformatie gelden de schriftuurlijkheid, de katholiciteit, de zuiverheid, de 
eenvoud en begrijpelijkheid en het gemeenschappelijke; de gemeente heeft 

43.  Keller-Hüschemenger, Die Lehre der Kirche im früh-reformatorischen Anglikanismus, 29; 
Knox, The Doctrine of Faith in the Reign of Henry VIII; Hughes, Theology of the English 
Reformers.

44.  Hughes, a.w.,123.
45.  Hughes, a.w., 143: �Renovatores modo sumus, non Novatores.�
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immers geen toeschouwersfunctie, maar verricht samen met de ambtsdra-
gers de eredienst in een harmonische ordelijkheid.46 Ambt en gemeente zijn 
samen actief in de eredienst. 
 Wie de brieven leest die deze eerste Engelse reformatoren vanuit de 
gevangenis hebben geschreven, is overtuigd van de diepe ernst, de volstrekte 
toewijding en de onwrikbare overtuiging waarmee zij het werk van de refor-
matie ter hand hebben genomen. Het verbaast ons niet dat de eerste puritei-
nen, toen zij na de dood van Maria Tudor terugkeerden, van oordeel waren 
dat zij bij de arbeid van deze hervormers konden aansluiten. Hun programma 
betekende in hun opvatting geen breuk met het verleden. Het behelsde veel-
eer een doorwerking van wat God in het begin had geschonken, een door-
gaan, een verder komen met de Reformatie zelf. Niet vergeefs waren de 
martelaren verbrand.47 �Wees getroost, Mr. Ridley en houd u mannelijk. Wij 
zullen vandaag zo�n kandelaar in Engeland aansteken door Gods genade, die 
naar ik vertrouw nimmer zal worden geblust.�48 De periode tussen Edward 
VI en Elizabeth I werd door de puriteinen beschouwd als de tussentijd, 
waarin het zaad van het evangelie, in en buiten Engeland gestrooid, kon 
rijpen. Zou het ooit tot een volle oogst komen?

46.  Hughes, a.w., 149.
47.  De laatste vier jaren van haar regering werden 288 martelaren levend verbrand; Ryle, Five 

English Reformers, 11.
48.  Sermons by Hugh Latimer, some time bishop of Worcester, Martyr, 1555, XIII.

Inleiding



6

Onder puriteinen

1. Marian Exiles, hun kerkbeschouwing en theologie

Op 18 juli 1553 besteeg Maria Tudor de troon. Op 29 november 1554 
werd de pauselijke ban over Engeland opgeheven. Daarvóór, op 4 maart 

1554, had zij reeds de voornaamste besluiten in contrareformatorische zin 
uitgevaardigd. Het tijdperk van de reactie was aangebroken. Ruim acht-
honderd Engelse protestanten verlieten het land om elders asiel te zoeken. 
Zij kwamen in kleine groepen terecht in Aarau, Bazel, Emden1, Frankfurt, 
Genève, Heidelberg, Straatsburg en Zürich.2 Een kleine bovenlaag van de 
evangelische bevolking was in staat om zich aan de vervolging te onttrek-
ken. Een klein deel van de vluchtelingen had door de genoten opleiding toe-
gang tot de intellectuele kringen van de plaats waar zij zich vestigden. Een 
meerderheid was van contacten met de magistraten afhankelijk. Zij bestond 
uit handarbeiders, vaklieden en drukkers, die in staat waren om aan het pro-
ces van de propaganda persoonlijk deel te nemen. De lotsgemeenschap ver-
bond hen, de taal hield hen bijeen en deed hen ook als groep samenwerken, 
voorzover er onder hen geen twisten uitbraken, zoals het geval was in de 
gemeente in Frankfort. Voor de geschiedenis van het puritanisme zijn vooral 
drie gemeenten van asielzoekers van betekenis geweest: Emden, Frankfurt 
en Genève.

1.1 Emden
In Emden, de moederkerk voor het Nederlandse gereformeerde protestan-
tisme, was de invloed van Johannes à Lasco sterk aanwezig. Hij had daar het 
ambt van superintendent waargenomen, was in Londen in een gelijksoortige 
functie opgetreden en had zijn kerkorde weten in te voeren, die niet alleen 
in Londen voor de Nederlandse gemeenschap betekenis had, maar ook later 
in Frankfort een rol speelde, toen hij er als leider van de vreemdelingen 
aldaar optrad. De Engelse vluchtelingenkerk in Emden kon zich ontwikkelen 
zonder door onderlinge twisten verontrust te worden.3 Reeds in de zomer 
van 1554 werden er de eerste diensten in de Engelse taal gehouden. In maart 
1554 waren er 32 Engelsen met hun familie gearriveerd. Een deel van hen 

1.  Over de Engelse kerk in Emden: Pettegree, Marian Protestantism, 10-38.
2.  Garret, The Marian Exiles, 30-66.
3.  Pettegree, a.w., 12.
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had met à Lasco de tocht door weinig toeschietelijk luthers Denemarken en 
Noord-Duitsland gemaakt. Hun werd gastvrijheid onthouden. Te meer waar-
deerden zij de ontvangst in Emden, waar hun gemeente zich organiseerde in 
overeenstemming met de kerkorde die voor de Nederlandse vluchtelingen-
kerk in Londen was ontworpen. De kerkelijke tucht werd beschouwd als een 
wezenlijk bestanddeel van het functioneren van de gemeente.4 In Wezel en 
in de gemeente van Genève vonden parallelle ontwikkelingen plaats; een 
teken dat de visie van Calvijn binnen het vroege gereformeerde protestan-
tisme doorwerkte. Er was sprake van een vorm van gemeentetucht, waarbij 
niet alleen de leiding besliste over de zondaar, maar ook de gemeente als 
zodanig actief betrokken werd bij de kerkelijke discipline. De Engelse kerk 
in Emden kreeg een voorbeeldfunctie voor andere kerken. Een factor van 
betekenis daarbij was gelegen in de persactiviteiten die vanuit Emden ont-
wikkeld werden en een sterk propagandistisch karakter droegen. Zij werkten 
ook naar de andere vluchtelingenkerken door.5

1.2 Frankfurt
Op soortgelijke wijze kwam in Frankfurt een Engels kerkelijk leven van 
de grond. De magistraat aldaar had in de moeilijke omstandigheden na het 
Interim de vrijheid van het protestantisme weten te behouden. Er was een 
sterk luthers kerkelijk leven, waarin de tegenstelling met de Zwitsers inzake 
de avondmaalstheologie een stevig accent ontving. Er was een Franse, een 
Vlaamse of Nederlandse en een Engelse vluchtelingengemeente gevestigd. 
Welke verschillen in taal er ook waren, deze vreemdelingen voelden zich 
verwant in de belijdenis van het avondmaal. Calvijn droeg zijn uitleg van 
de evangeliën op aan de magistraat van Frankfurt en hij prees deze vanwege 
de gastvrijheid die men aan de gelovigen, uit zoveel landen daar gevestigd, 
bood. In de Vlaamse gemeente hield men zich aan de belijdenis en de liturgie 
die Valérand Poullain, indertijd predikant van de Franse gemeente in Straats-
burg, had ontworpen.6 Deze was de vervolging in Nederland ontvlucht door 
met zijn gemeente uit Vlaanderen onderdak te zoeken in Engeland. Daar 
was hem met zijn medegelovigen een klooster in Glastonbury toegewezen 
als verblijfplaats.7 Hij had in deze kolonie de vrijheid om een eigen kerke-
lijk leven op te bouwen, zoals ook de Nederlandse gemeente in Londen die 
gelegenheid gekregen had. We kennen het naar zijn grondtrekken uit de 
Liturgia sacra, de kerkorde die hij in zijn gemeente gebruikte en die ons een 
beeld geeft van de gang van zaken in de Franse gemeente in Straatsburg ten 

4.  Pettegree, a.w., 19v.
5.  Pettegree, a.w., 168v.; 118-128; vgl. Pettegree, Emden and the Dutch Revolt. Exile and the 

Development of Reformed Protestantism, 252-311.
6.  Bauer, Valérand Poullain. Ein kirchengeschichtliches Zeitbild aus der Mitte des sechzehnten 

Jahrhunderts.
7.  Bauer, a.w., 148vv.
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tijde dat Calvijn er de voorganger was.8 We kennen het: de gemeente bestaat 
uit bewust-gelovigen, die door hun belijdenis zich gesteld hebben onder het 
juk van Christus. De onderlinge verbondenheid blijkt uit de broederlijke 
tuchtoefening. Men herkent erin de trekken die Bucers opvatting kenmerken: 
de gemeente is gemeenschap der heiligen als liefdesgemeenschap, als heils-
instituut en als ruimte waarin het discipelschap gestalte krijgt. Deze model-
len van de kerkelijke structuur zijn ons overgeleverd als die van Straatsburg, 
Londen en Genève. Vandaar dat de onderlinge verschillen tussen de vluch-
telingengemeenten die zich in Frankfurt hadden gevestigd, niet te zoeken 
zijn op het terrein van de kerkorde als zodanig. De moeilijkheden die zich 
binnen de Engelstalige gemeente voordeden en die men vaak beschouwt 
als een symptoom van het beginnend puritanisme, betroffen de liturgie. De 
vraag was of men in het buitenland gebruik zou kunnen maken van het Book 
of Common Prayer. Pollanus had als contactpersoon tussen de Engelse kolo-
nie en de magistraat gedaan weten te krijgen dat hun een kerk werd toege-
wezen en dat zij daar hun eigen liturgie zouden mogen gebruiken, geënt op 
die van de Franse gemeente.9

 De Engelse gemeente had John Knox beroepen als predikant. Men ont-
wierp een liturgie die overeenstemde met die van de Franse gemeente. Ver-
volgens werd op Engelse asielzoekers in Straatsburg en Zürich een beroep 
gedaan om ook naar Frankfurt te komen en zich bij deze gemeente aan te 
sluiten. Toen bleek dat er geen overeenstemming heerste inzake het gebruik 
van de liturgie die in Engeland in 1552 was ingevoerd. Het meningsverschil 
liep uit op een ergerlijke twist, waarin Calvijn betrokken werd. Deze gaf te 
kennen dat hij het onbegrijpelijk vond dat er onder deze omstandigheden 
geruzied werd over dingen die men �tolerabele dwaasheden� zou kunnen 
noemen.10 In het Book of Common Prayer trof men inderdaad zulke vreemde 
zaken aan.
 Deze zou men echter, zo vond Calvijn, kunnen toeschrijven aan het feit 
dat men nu eenmaal niet alles op één dag kan verbeteren. De brief van 
Calvijn bracht de zaak echter niet dichter bij een oplossing. Toen een van 
de opstellers van het Book of Common Prayer, Richard Cox11, zich bij de 
gemeente voegde (13 maart 1555), verscherpte zich het conflict; John Knox 
werd gedwongen de gemeente en de stad te verlaten (26 maart). Hij trok 
met een kleine groep naar Genève, waar hun de beschikking gegeven werd 
over de Notre Dame la Neuve, die zij samen met de gemeente die bestond 
uit Italiaanse vluchtelingen moesten gebruiken.

 8.  Valerandus Pollanus, Liturgia sacra (1551-1555).
 9.  Knappen, Tudor Puritanism, 119v.; over de kerkorde die Pollanus in Frankfurt gebruikte, 

Bauer, Valérand Poullain, 197vv.
10.  Brief van Calvijn, 18 jan. 1555, in: Knox, Works IV, 51v.: �tolerabiles ineptias�.
11.  Garret, The Marian Exiles, 134-136.
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1.3 Genève
Calvijn had alle begrip voor de situatie van de ballingen. Hij had zelf 
zijn land moeten verlaten, �omdat de waarheid uit Frankrijk verbannen 
was�. In 1555 was de situatie in Genève, die tot dan toe voor hem zeer 
onbevredigend was geweest, veranderd. De kerk van Genève bestond voor 
het grootste deel uit Franse vluchtelingen, die de balans ten gunste van 
Calvijn hadden doen doorslaan. In deze omstandigheden kon de kleine 
Engelse gemeente (zij bestond op dit moment uit 47 personen) zich onge-
hinderd organiseren. Zij werd geïnstitueerd op 1 november. Twee dienaren 
waren aan de groep verbonden: Christopher Goodman en Anthony Gilby. 
De eerste was betrokken geweest bij een plan om Mary Tudor van de troon 
te weren. Hij was de auteur van een geschrift, dat in 1558 in Genève het 
licht zag: Hoe men de hoge overheid heeft te gehoorzamen, een traktaat 
waarin de tirannenmoord werd verdedigd.12 De tweede werd gekozen tot 
ouderling, met de bevoegdheid om in de afwezigheid van Knox te preken en 
de sacramenten te bedienen.13 De gemeente presenteerde zich spoedig met 
een eigen belijdenis, kerkorde en liturgie.14 Op het titelblad is aangegeven 
dat het geheel geapprobeerd is door �the famous and godly learned man, 
Iohn Calvyn�.
 Een brief aan de broeders in Engeland gaat vooraf.15 Daarin is aangege-
ven dat de vervolging onder Mary Tudor te wijten was aan het halfslachtige 
karakter van de reformatie onder Edward VI. Een halve reformatie is geen 
reformatie. Met deze inzet verdedigde de kleine gemeente in Genève zich 
ten overstaan van de broeders die in Engeland waren achtergebleven. Het 
voorbeeld van Hiskia, die de koperen slang uit de tijd van Mozes verpul-
verde, diende om duidelijk te maken dat oude gewoonten aanleiding kunnen 
geven tot afgoderij en bijgeloof. Het simpele gebod gold nog steeds: alleen 
de bijbel kan en mag zeggen wat in de kerk betaamt. Er is geen enkele 
gave van God, die niet door de duivel misbruikt kan worden. Daarom dient 
men zich in alles te houden aan de Schrift. Evenals Calvijn het deed in 
zijn uitgave van het psalmboek, verwees ook de Forme of Prayers naar de 
Schrift. Hoe kan men God beter prijzen dan doordat men diens eigen woor-
den gebruikt in het lied? Het kerklied mag geen ander zijn dan dat van de 
psalmen van David, die de Heilige Geest heeft bestemd tot dit gebruik: de 
psalmen hebben gratie en majesteit in zich (poids et majesté, formuleerde 
Calvijn), die onder het zingen niet verloren mogen gaan. Spoedig had de 
gemeente een kleine zangbundel, die beantwoordde aan deze eisen. Voor 
het onderwijs van de jeugd sloot men zich aan bij de Geneefse catechismus, 
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die Calvijn in 1542 had vervaardigd in de vorm van vraag en antwoord. Hij 
was vertaald in niet minder dan acht talen en diende als weergave van de 
zuivere leer.16 
 In de liturgie was ook een korte confessie opgenomen, een soort 
omschrijving van de apostolische geloofsbelijdenis. Opvallend is hier de 
breedvoerige uiteenzetting omtrent de kerk: zij is alleen bekend bij God, die 
uit de verloren Adamskinderen sommigen heeft bestemd als vaten van zijn 
toorn, tot veroordeling, terwijl Hij anderen heeft verkoren tot vaten van zijn 
barmhartigheid, om gered te worden. Deze predestinatiaanse inzet betekent 
allerminst een vervluchtiging van het kerkbegrip. De kerk die gezien kan 
worden, heeft drie kenmerken of tekenen waaraan zij kan worden waar-
genomen: Woord, sacrament en kerkelijke tucht.17 De nadruk valt op het 
Woord, waardoor het gezag van de kerk bepaald wordt en dat tegelijk aan 
alle mensen, van welke rang ook, is toevertrouwd. Zonder het Woord kan 
geen kerk of concilie een beslissing inzake de zaligheid nemen. Het sacra-
ment is gegeven om als teken en zegel van Gods belofte ons van het kind-
schap te verzekeren en ook om ons te voeden met de genade en de wel-
daden van Christus: het eten en drinken van het bloed van Christus. De 
tucht bestaat uit het vermaan en de correctie van fouten en gebreken. Aan 
het eind van de weg van de tucht staat de excommunicatie, beslist met de 
instemming van de gemeente, wanneer de overtreder volhardt in zijn kwaad. 
Behalve deze kerkelijke censuur is er een overheidstaak. De politieke magi-
straat behoort ook tot de kerk. Hij zorgt voor de publieke gerechtigheid, 
door de goeden te beschermen en de kwaden te straffen. De bescherming 
van de kerk tegen afgodendienaars en ketters is een overheidstaak: papisten 
en anabaptisten vallen daaronder.
 In de kerkorde worden verder de verkiezing, het onderzoek en de beves-
tiging van de ambtsdragers geregeld. Evenals bij Calvijns kerkorde, is er 
sprake van een wekelijkse samenkomst van de kerkenraad, waarin de gang 
van zaken in de gemeente in het oog wordt gehouden. Iedere week heeft er 
ook een samenkomst van de gemeente plaats, profetie genoemd, waar een 
Schriftplaats wordt uitgelegd. Dan kan ieder die het wil, iets zeggen of ook 
een vraag stellen, �zoals God iemand in het hart geeft, en zoals de tekst er 
toe dient�, zonder twist of hooghartigheid.18 In de gebeden en formulieren 
volgt Knox zijn grote voorbeeld Calvijn, die echter in veel opzichten zelf 
gebruikgemaakt had van wat hem tijdens zijn verblijf in Straatsburg was 
aangereikt door Bucer. 
 In Genève werd de grondslag voor de structurering van het kerkelijk 
leven, zoals de puriteinen zich dit voorstelden, gelegd. In Engeland zou het 

16.  Knox, a.w., 168.
17.  Knox, a.w., 172v.
18.  Knox, a.w., 179.
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slechts een ideaal blijven. In Schotland echter kon John Knox voortbouwen 
op hetgeen in de Engelse gemeente in Genève werd ingevoerd.19 

2. Geneefse bijbel

Van grotere betekenis voor de ontwikkeling van het puritanisme was de 
uitgave van de Engelse vertaling van de bijbel. Zij verscheen in 1560 en 
werd bekend onder de naam �Geneefse bijbel�. Zij kan beschouwd worden 
als de beste vertaling die beschikbaar kwam. Genève beschikte over enkele 
taalgeleerden die supervisie konden houden op het werk. De eigenlijke ver-
taling geschiedde door William Whittingham (1524-1579).20 Hij was er twee 
jaar lang met enkele medewerkers vrijwel dag en nacht mee bezig geweest, 
zoals hij meedeelt in het �woord vooraf�. De vertaling stond op het peil 
van de toenmalige kennis van het Hebreeuws en Grieks, zoals Whittingham 
vertelt. Hij was overtuigd van de goede bedoelingen van eerdere vertalers, 
maar ook van het feit dat zij hun werk deden op een moment waarop alles 
nog in de kinderschoenen stond. God had meer licht geschonken en daarom 
moest de vertaling ook �gereformeerd� worden. Dit laatste had niet alleen 
betrekking op de toename van de kennis der talen (Whittingham had zowel 
de moderne alsook de oude talen goed onder de knie), het gold ook het 
calvinistisch gehalte van de vertaling. Zij was voorzien van kanttekeningen, 
die een zuiver gereformeerde theologie ademden. Whittingham volgde de 
tekst van Beza en hij exegetiseerde in zijn overzetting niet alleen; hij volgde 
als overtuigd calvinist de grote leidsman uit Genève in diens opvattingen 
omtrent verkiezing en genade.
 In een speciale opdracht aan het adres van koningin Elizabeth vroeg hij 
haar aandacht voor de doorvoering van de Reformatie. Hij vertelde haar wat 
zij moest doen om die te bereiken. God zou haar zegenen, indien zij in de 
wegen van zijn Woord haar heil en dat van het volk zou zoeken. Op die 
manier kan men ook de kanttekeningen opvatten. Zij bevatten een stevige 
gereformeerde leer. Zij ademen tegelijk een geest van specifieke gerefor-
meerde vroomheid en het was vooral daarom, dat deze bijbel als het hand-
boek der puriteinen ging functioneren. Jacobus I was een felle tegenstander 
van deze vertaling, omdat zij het gezag van het Woord stelde boven het 
zijne. Toen de King James Version uitkwam, bleek zij grotendeels terug te 

19.  Cameron (ed.), The First Book of Discipline, with Introduction and Commentary.
20.  Over hem: Garrett, The Marian Exiles, 327-330; Hall, �The Genevan Version of the English 

Bible: Its Aims and Achievements�; �The Preface to the Genevan Bible, 1560�, in: Bray 
(ed), Documents of the English Reformation, 355-363; de Prefaces ook in: Trinterud, 
Elizabethan Puritanism, 202-217. Whittingham wordt ook beschouwd als de auteur van 
A Brieff discours off the troubles begonne at Franckford, 1574, zie n. 11; vgl. Doumergue, 
Jean Calvin, les hommes et les choses de son temps III, 666-675.
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gaan op deze vertaling uit Genève. Zij miste, zoals de koning uitdrukkelijk 
had geëist, de kanttekeningen. Voor zover de latere vertaling klassiek zou 
worden, was dit grotendeels ook toe te schrijven aan de talenkennis die uit 
de Geneefse bijbel bleek.21

3. Schrift, belijdenis, kerkorde

Achter alle activiteiten die zich binnen de kleine Engelse gemeente afspeel-
den � de bijbelvertaling, de liturgie en de kerkorde � stond een diep gere-
formeerd theologisch besef van de betekenis van de trits Schrift-belijdenis-
kerkorde. De theologische opvattingen van John Knox, zijn visie op de kerk 
en haar opdracht en zijn visie op de relatie met de overheid blijken duidelijk 
uit de geschriften die hij in Genève uitgaf. Knox verdedigde de leer van 
Gods eeuwige predestinatie in een theologisch traktaat dat behoort tot de 
meest breedvoerige verhandelingen die de Reformatie over het onderwerp 
heeft voortgebracht.22 Knox verwees naar Calvijns Institutie. Zijn methode 
is een andere dan die van de Geneefse reformator. Terwijl Calvijn een ont-
wikkeling doormaakte, was bij Knox daarvan geen sprake.23 Daardoor heeft 
zijn opvatting een statisch karakter. Intussen was de aard van zijn theologie 
zuiver pastoraal. Voor hem was de prediking bij uitstek het middel om de 
mensen tot geloof te brengen. De intensiteit waarmee hij de predikkunde 
beoefende, laat zien dat zijn opvatting van de predestinatie, in déze vorm 
gegoten, niet in mindering kwam op het appèl vanaf de kansel.24 De opzet 
van zijn kerkorde doelde op niets anders dan op de effectuering van Gods 
genade, die uiteindelijk berustte op zijn eeuwige wil. Daarmee was ook de 
zekerheid die hem bewoog bij alles wat hij ondernam, gegeven. Het geloof 
berust op Gods beloften en het vindt langs deze weg de vaste grond in God 
zelf. �Het voornaamste doel van zijn werk was volstrekt duidelijk: om tegen 
alle tegenspraak in de waarheid staande te houden, dat wij behouden worden 
door genade alleen en niet door onszelf, d.w.z. de evangelische stelling van 
de volstrekte vrijheid en onvoorwaardelijke aard van Gods genade in de 
Here Jezus Christus en zijn evangelie.�25 Woord, prediking, genade, kerk: zij 
stonden in Knox� theologie centraal. Dit was ook het geval in de theologie 

21.  Over het �Calvinisme� van de Geneefse bijbel, Hall, a.w., 143vv.
22.  An answer to the Cavillations of an Adversary respecting the Doctrine of Predestination; 
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van andere asielzoekers in Genève. Bij alle verscheidenheid die men onder 
hen aantreft, blijft de grote lijn herkenbaar. Centraal staat de reformatorische 
ontdekking van Gods heilsweg in Christus. Het Engelse protestantisme was, 
als we de uitingen van de Marian Exiles waarnemen, van een bijbels type, 
herkenbaar aan strikte opvattingen omtrent leer en liturgie, en was door 
de strijd beproefd en gerijpt.26 Het onderging in de verschillende plaatsen 
waar de vluchtelingen vertoefden een sterk proces van loutering. Door vele 
twisten en moeilijkheden heen tekenden zich de lijnen naar de toekomst 
af. Inderdaad kan men spreken van een pelgrimage naar het puritanisme.27 
Toen in 1559 de terugkeer naar het moederland mogelijk werd, waren het 
deze ballingen, van wie velen met een vaste overtuiging en strijdvaardige 
houding zouden trachten het werk van de reformatie verder te brengen.

4. Thomas Cartwright, Walter Travers

De eerste vertegenwoordigers van het puritanisme hebben zich moeite gege-
ven om de kerk van Engeland verder te hervormen. Daarbij ging het in 
zekere mate over dogmatische leerstellingen, ofschoon zeker op dit punt niet 
alle gewicht werd gelegd. Ook tegenstanders van de opkomende beweging 
hadden gereformeerde opvattingen en aan de zuiverheid van hun calvinisti-
sche beschouwing inzake de verkiezing behoeft men niet te twijfelen.28 De 
problematiek die zich aandiende onder Elizabeth I lag principieel op het 
vlak van de verhouding tussen kerk en staat, en in verband daarmee ging 
het voornamelijk over de kwesties die samenhingen met de structuur van de 
kerk en haar bevoegdheid om een eigen kerkelijke jurisdictie tot gelding te 
brengen.
 Onder Maria�s regering had Elizabeth zich door een uiterlijke conformatie 
aan het rooms-katholicisme aan de grootste moeilijkheden weten te onttrek-
ken. Haar moeite, vooral met de kerkelijke situatie, hing samen met een aantal 
factoren die zij niet in de hand had. Een overwegend deel van de bevolking 
bleef roomsgezind. De situatie in Schotland was gecompliceerd, doordat daar 
een sterk presbyteriaal potentieel invloed deed gelden, terwijl tegelijk de rela-
tie tussen Schotland en Frankrijk, waarin Maria Stuart haar eigen rol speelde, 

26.  Pettegree, Marian Protestantism, 166.
27.  Danner, Pilgrimage to Puritanism, 103-140, die als theologische themata noemt: de bijbel, 
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een bedreiging bleef voor haar positie. De paus had haar opvolging onwettig 
verklaard en haar troon open voor ieder die haar kon verdrijven. De calvi-
nisten deelden niet in haar sympathie, omdat zij tegenstanders van een epis-
copale kerk waren, terwijl zij zelf deze laatste nodig achtte ter bevestiging 
van haar gezag. Rome en Genève probeerde zij in haar invloedssfeer binnen- 
en buitenslands te neutraliseren. Haar persoonlijke religieuze instelling werd 
door de meeste puriteinen voor verdacht gehouden, haar voorliefde voor cru-
cifix en kaarsen vertrouwden zij niet. Bij haar kroning liet een aantal bis-
schoppen het afweten. De protestanten kregen te maken met een beleid dat in 
1559 was vastgelegd in de Act of Supremacy, waardoor de pauselijke stoel in 
Engeland geen directe jurisdictie meer bezat. 
 De Act of Uniformity herstelde het Book of Common Prayer in eer, 
samen met het aangepaste belijdenisgeschrift van de 39 artikelen. In de 
plaats van de pauselijke suprematie trad die van de monarch. De koningin 
oefende haar kerkelijk gezag niet rechtstreeks uit, maar via een Court of 
High Commission, waaraan men vanuit de kerk kon appelleren.29 Matthew 
Parker werd benoemd tot aartsbisschop van Canterbury. Hij trachtte zoveel 
mogelijk in het spoor van Cranmer te blijven, hetgeen hem slechts ten dele 
gelukte. In 1566 kwam het opnieuw tot een hevige strijd over het ambtsge-
waad, een liturgisch gewaad van wit linnen met brede mouwen, dat door 
Parker was voorgeschreven. Er ontbrandde een hevige brochurestrijd, waar-
bij in het algemeen werd toegegeven dat de zaak op zichzelf beschouwd een 
adiaphoron was, maar weinig bijdroeg aan de opbouw van de gemeente.30 
Daarom bestreed men de bevoegdheid van het kerkelijk gezag om in dit 
geval een dergelijke beslissing uit te vaardigen. In het vervolg van deze 
strijd ontwikkelde zich gaandeweg de vaste overtuiging bij de vroege puri-
teinen dat slechts een presbyteriale kerkelijke orde in staat was om gestalte 
te geven aan de kerk van Engeland.31 Parker werd opgevolgd door Edmund 
Grindall, die tijdens Maria Tudor in Frankfurt had vertoefd en daar op zijn 
minst sympathie voor de puriteinse idealen had opgedaan.32 Toen dit in zijn 
ambtuitoefening te veel aan het licht kwam, werd hij gedeeltelijk op non-
actief gesteld en in 1583 vervangen door John Whitgift. Deze ontpopte zich 
als een felle tegenstander van Thomas Cartwright, die inmiddels als een van 
de leiders van het puritanisme werd beschouwd.33 Cartwright had in Cam-
bridge colleges gegeven over de eerste hoofdstukken van de Handelingen 

29.  Elton, The Parliament of England 1559-1581, 198-222; Elton, The Tudor Constitution. 
Documents and Commentary, 218-232.

30.  Primus, The Vestments Controversy, 107-148.
31.  Primus, a.w., 149-166.
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der apostelen, en daarbij een zuiver presbyteriaanse visie op de ambtsleer 
van het Nieuwe Testament ten beste gegeven. Whitgift was in die tijd 
kanselier van de academie. Hij legde Cartwright het zwijgen op. Deze ver-
trok naar Genève en won het respect en de vriendschap van Beza, de opvol-
ger van Calvijn. In 1572 keerde Cartwright naar Engeland terug, waar hij 
mede gemoeid werd in de controverse die ontstaan was rond enkele belang-
rijke documenten, die men de �puriteinse manifesten� pleegt te noemen.34 
Opnieuw werd Cartwright gedwongen om uit te wijken naar het vasteland. 
Hij verbleef in Middelburg en voor een deel ook in Antwerpen, waar hij 
Walter Travers (1548-1635), die in dienst van de Engelse gemeente getreden 
was, ter plaatse van nabij leerde kennen.35 Deze had zijn ordinatie ontvangen 
in een synode van de Waalse kerken en was eveneens een trouwe verdediger 
van de gereformeerde kerkelijke principes, zoals deze door Beza werden 
voorgestaan. Beza functioneerde als een leider van het internationale calvi-
nisme. Hij was nauw betrokken bij de structurering van de Franse kerk in de 
jaren zeventig. Hij had de leiding bij de bestrijding van de democratiserende 
ideeën van Fransman Jean de Morély, die men wel beschouwd heeft als 
een van de eerste congregationalisten.36 Beza nam ook het voortouw bij het 
verzet tegen Thomas Erastus die in Heidelberg rond 1570 de autoriteit van 
de kerkenraad bestreed, omdat de overheid aldaar de reformatie reeds ter 
hand had genomen. Beza publiceerde enkele traktaten die betrekking hadden 
op de noodzaak van een kerkelijke tucht door middel van een eigen kerkelijk 
orgaan: de kerkenraad.37 Hij was het die een theoretisch ontwerp voor een 
gereformeerde kerk van Engeland samenstelde. Het traktaat verscheen in het 
Latijn en werd door Cartwright in het Engels uitgegeven: �Een volledige en 
duidelijke verklaring uit het Woord van God van de kerkelijke discipline en 

34. Frere, Douglas, Puritan Manifestoes. A study of the origin of the Puritan Revolt, with a 
Reprint of the Admonition to the Parliament and kindred Documents; vgl. Murray (ed.), The 
Reformation of the Church. A collection of Reformed and Puritan documents on Church 
issues, 85-94.

35.  Knox, Walter Travers. Paragon of Elizabethan Puritanism;Emerson, a.w., 79-92.
36.  Kingdon, Geneva and the Consolidation of the French Protestant Movement 1564-1572; 

Van �t Spijker, Democratisering van de kerk anno 1567; Denis, Rott, Jean Morély ca 
1524-ca 1594 et l�utopie d�une démocratie dans l�église.

37.  Het geschrift van Erastus, waarin hij de wettigheid van de kerkelijke censuur bestreed, 
verscheen postuum in Londen: Explicatio Gravissimae Quaestionis utrum excommunicatio 
(�) mandato nitatur Divino, Pesclavii 1589; Beza�s anwoord: Tractatur pius en moderatus 
de vera Excommunicatione, et christiano Presbyterio, Genève 1590. Stond Beza aanvan-
kelijk gematigd tegenover het episcopalisme, later werd zijn standpunt meer expliciet, zoals 
blijkt in de controverse met Adrianus Saravia, betrokken bij de opstelling van de Neder-
landse Geloofsbelijdenis, in Engeland verdediger van het episcopaat en de theologie er 
achter: Nijenhuis, Adrianus Saravia (c. 1532-1613); dezelfde: �Beza�s treatise �De triplici 
episcopatu��, 130-187. Beza schreef tegen Saravia: Ad Tractationem de Ministrorum Evan-
gelii gradibus, ab Hadriano Saravia Belga editam responsio, Genève 1593. Binnen het 
internationale gereformeerde protestantisme waren deze geschriften van fundamentele bete-
kenis.
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van de afwijking daarvan van de Kerk van Engeland.�38 Een ontwerpkerk-
orde verscheen eveneens van de hand van Travers. Die circuleerde eerst in 
de kring van sympathisanten die in een soort broederlijk overleg op gere-
gelde tijden bijeen placht te komen en die bekend staat als de �classisbewe-
ging�.
 Cartwright en Travers hebben met hun opvattingen een sterke invloed 
uitgeoefend binnen de groeiende beweging van het puritanisme. In hun 
geschriften vinden we het bestek waarnaar volgens hun idee de kerk 
gebouwd zou moeten worden. Travers schreef zijn boek in Genève. Het 
ademt de geest van Calvijn en Beza. Hij bouwde voort op de gedachten die 
Bucer in zijn geschrift De Regno Christi had uiteengezet. Zo kwam het tot 
een zuiver presbyteriaanse visie. Uitgangspunt is het gezag van de Schrift 
die ook inzake de kwestie van de kerkelijke organisatie alleen recht van 
spreken heeft. God zelf bepaalt de regels voor de regering van zijn kerk: 
Hij is de auteur van de discipline die in de kerk is voorgeschreven. Zijn 
wil daaromtrent is zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament te vin-
den.39 Omdat God de bestuursvorm heeft voorgeschreven, geldt deze voor 
alle tijden. Hij geldt als onveranderlijk en dient tot aan de wederkomst van 
Christus bewaard te worden.40 Daarom is het ook niet voldoende om slechts 
de doctrina van de kerk te reformeren. Ook de disciplina vereist hervorming, 
naar het Woord en niet naar de oude kerkelijke canones.
 Travers verdeelt, evenals Bucer en Calvijn, de kerkelijke ambten in tij-
delijke en blijvende functies. Om in de kerk te kunnen dienen, moet men 
geroepen zijn: innerlijk door God zelf, uiterlijk door de kerk. De roeping 
berust niet op de oplegging der handen, waarover de papisten roemen. Zij 
behoort bij de wettige ordinatie, maar heeft geen bovennatuurlijk effect.41 
Travers onderscheidt twee ambten: dat van bisschop en dat van diaken. Het 
eerste kent twee aspecten: het herdersambt en het leerambt. Het diaconaat 
heeft eveneens twee zijden: die van de oudste en die van de uitdeler.42 Het 
voornaamste deel van het kerkelijk ambt bestaat in het uitleggen van het 
Woord van God. Travers doet een beroep op de overheid om daarvoor te 
zorgen. Het komt erop aan dat het Woord wordt uitgelegd tot opbouw en in 
alle eenvoud. Wie geleerd wil lijken door zijn eigen wijsbegeerte of die van 
anderen, moet geweerd worden. Travers pleit voor eenvoud in de levensstaat 
van de bisschoppen. Zij hebben zich niet als wereldse vorsten te gedragen, 
maar dienen een voorbeeld voor de kudde te zijn.43 Travers gaat terloops 

38.  Ecclesiasticae disciplinae, et Anglicanae ecclesiae ab illa aberrationis, plena e verbo Dei 
et dilucida explicatio.

39.  Ibidem, 4r-11r.
40.  Ibidem, 10v.
41.  Ibidem, 50r-52v.
42.  Ibidem, 56vv.
43.  Ibidem, 86v.
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in op de kwestie van het ambtsgewaad: eigenlijk gaat zij ons evenmin aan 
als die van de offers uit de bedeling van de wet en ceremoniën. Er was ook 
geen voorschrift voor hen die in de synagogen het Woord van God moesten 
uitleggen. Ook een dienaar van het evangelie heeft niet te maken met een 
goddelijk voorschrift over zijn gewaad. De gewoonte berust op wat mensen 
zeggen en daarom gaat het ons niet aan.44 Wat er in de kerk van Rome op 
dit gebied te vinden was, diende slechts om eerbied en ontzag bij het volk 
te wekken. Intussen geldt dat het misbruik het goede gebruik niet opheft. 
Het is echter niet nodig om ten behoeve van het decorum op dit gebied 
voorschriften te geven.45 Travers is een voorstander van eenvoud. Indien het 
echter werkelijk een vraag zou zijn, waarom zou een zwarte toga dan minder 
zijn dan een wit liturgisch kleed? Blijkbaar heeft de Geneefse gewoonte om 
het kleed der geleerden te dragen hem meer geïmponeerd dan het gebruik 
van de Engelse bisschoppen, die hun liturgische gewaden niet konden prijs-
geven.46 
 Van meer gewicht was voor hem het feit dat de Schrift als blijvend ambt 
in de gemeente dat van de herders en de leraars aangeeft. Reformatie van 
de kerk betekent dan ook dat deze ambten van de herders en leraars in ere 
hersteld worden. De doctorstitel die aan de universiteiten verleend wordt, 
heeft weinig met dit leraarsambt te maken. De academies van Oxford en 
Cambridge moesten een seminarie zijn voor de kerken in heel het land. Zij 
zijn veeleer onneembare kastelen geworden, die onderling strijd voeren.47 
Naast het doctorenambt staat dat van de herders. Zij hebben de Schriften toe 
te passen op de tijden en gelegenheden van de gemeente en zij moeten ook 
de sacramenten bedienen. Naast deze herder en leraars staan de diakenen, 
aan wie de zorg voor de armen en vreemdelingen is toevertrouwd.48 Bij deze 
dienaren van de gemeente rekent Travers ook de presbyters, de ouderlin-
gen, die toezicht houden op het leven en de leer. Wat hun roeping en verkie-
zing betreft, geldt hetzelfde als voor de overige ambten in de gemeente van 
Christus. Samen vormen de dienaren een kerkelijke senaat � het presbyte-
rium � die overeenkomt met de raad der oudsten in het Oude Testament 
en met de raad van de synagoge in het Nieuwe Testament. Hieraan heeft 
de Here de sleutelmacht toevertrouwd.49 Deze verschilt wezenlijk van de 
politieke macht. De vermaning of verbetering geschiedt zonder dwang; zij 
kan uitlopen op een schorsing (suspensio) of op een uitsluiting (excommu-
nicatio). De eerste is een tijdelijke maatregel, de tweede bestaat in een ker-
kelijke censuur, waardoor iemand van de gemeenschap der gelovigen wordt 

44.  Ibidem, 98r.
45. Ibidem, 99v.
46.  Ibidem, 100r.
47.  Ibidem, 110v.
48. Ibidem, 118v.
49.  Ibidem, 124r.
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uitgesloten.50 Door het episcopaat is de uitoefening van de kerkelijke tucht 
als gemeentetucht gefrustreerd en daardoor is een heilzaam geneesmiddel 
in onbruik geraakt. De reformatie van de kerk bestaat in een herstel van 
deze kerkelijke orde, zonder welke geen kerk bestaan kan. Travers schetste 
dit beeld van de kerk in de hoop dat het werkelijkheid zou worden onder 
koningin Elizabeth. Hij wilde er zich geheel en al voor inzetten en zou het 
nimmer gerealiseerd worden, dan was het voor hem niettemin een vreugde 
de gestalte ervan uit de Schriften te hebben gezien en nagestreefd.51 
 De vertaling die Cartwright van Travers� geschrift bezorgde, miste haar 
doel niet. Zijn visie werkte door en kwam ook tot uitdrukking in diverse 
andere proclamaties en geschriften, waaronder vermeld moeten worden An 
admonition to the Parliament en A second admonition to the Parliament. 
Het waren manifesten die bij het parlement aandrongen op een verdergaande 
reformatie. Ook hier werd het episcopaat van de kerk beschouwd als een 
belemmering voor een werkelijke doorvoering van de hervorming. Auteurs 
waren twee Londense puriteinen, John Field en Thomas Wilcox. Zij wer-
den ter verantwoording geroepen en hun oproep werd door de bisschoppen 
fel afgewezen. Whitgift keerde zich persoonlijk tegen deze aanval op de 
Engelse kerk. Maar hij werd vurig bestreden door Cartwright in de tweede 
Admonition. Deze wierp zich in de strijd met argumenten die hij had ont-
leend aan de Schrift, zoals hem dit in Genève geleerd was. Toen beide 
geschriften door koninklijk besluit werden verboden en een bevel tot arres-
tatie tegen Cartwright was uitgevaardigd, verliet hij opnieuw het land. Intus-
sen vormden zich in en rond Londen bijeenkomsten van puriteinse voorgan-
gers, die door de overheid beschouwd werden als een serieuze bedreiging 
voor het kerkelijk establishment. Binnen deze �classisbeweging� circuleerde 
een Book of Discipline, eveneens van de hand van Travers. Het zou tot 1644 
duren voor het, nu als document van de Westminster Assembly, zou wor-
den gepubliceerd, waarbij werd vermeld dat het in de studeerkamer van 
Cartwright na diens overlijden zou zijn gevonden.52 Deze kerkorde werd 
voorafgegaan door een korte uiteenzetting over de �Heilige tucht van de 
kerk, beschreven in het Woord van God�. Hier treffen we op een beknopte 
manier een weergave van Travers� gedachten, zoals hij deze ook in zijn 
boek had geschetst, aan. Hij heeft voor zijn kerkorde gebruikgemaakt van 
de voorbeelden die hem ter beschikking stonden uit de literatuur en uit de 
synodale acta van de Franse gereformeerde kerken. Er is een ordening, niet 
alleen van de ambten en diensten in de gemeente, waarbij in het bijzonder de 

50.  Ibidem, 127-135.
51.  Ibidem, 147s.; zie de samenvatting in Knox, Walter Travers, 31-35; Emerson, English 

Puritanism, 79-92.
52.  Tekst in Murray, The Reformation of the Church, 177-191; ook in Neal, The History of the 

Puritans, 607-624.
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prediking, de catechese en de sacramentsbediening worden genoemd, maar 
ook van de kerkelijke vergaderingen, vanaf de kerkenraad via een regionale 
vergadering tot en met de synoden. Lokale kerken hebben onderling con-
tact, waarbij slechts kerkelijke zaken behandeld zullen worden. De gang van 
zaken op deze bijeenkomsten wordt zorgvuldig beschreven. De taak van de 
voorzitter (moderator) bestaat uit het beantwoorden van kwesties namens 
de vergadering. Hij dient ervoor zorg te dragen dat alles met orde verloopt. 
Het gezag van deze vergaderingen is groter naarmate zij zelf groter zijn. 
Beroep van een mindere op een meerdere vergadering is mogelijk en het 
besluit van een zodanige vergadering dient men voor vast te houden, totdat 
een meerdere vergadering anders oordeelt.53 Men herkent in deze kerkorde 
het gedachtegoed van de gereformeerde reformatie: presbyteriaal-synodaal 
is het systeem. Het zou een volledige reformatie van de kerk van Engeland 
betekenen, wanneer het kon worden ingevoerd. Voordat het zo ver was, 
kwam de reactie. Ook anderen voerden het pleit voor een resolute doorvoe-
ring van de reformatie in presbyteriaal-synodale zin. Onder hen dient Wil-
liam Fulke genoemd te worden, wiens geschrift over de noodzaak van de 
kerkelijke tucht later werd uitgegeven.54

 Het episcopaat had eerst bij geruchte vernomen wat er gaande was. Een 
streng onderzoek werd ingesteld en zij die weigerden zich aan de bisschop-
pen en aan de High Commission te onderwerpen, werden gevangengezet. 
Ook Cartwright kwam na een verhoor door de Star Chamber in 1590 in 
de gevangenis terecht. Hij kwam in 1592 vrij en leefde sindsdien terug-
getrokken, terwijl hij zich bezighield met een groot werk: de tekst-voor-
tekst-beoordeling van de Engelse bijbel die in Reims door jezuïeten was 
uitgegeven.55 De koningin had Beza gevraagd om deze rooms-katholieke, 
anti-Engelse bijbel te weerleggen. Deze antwoordde haar dat zij in haar rijk 
iemand had die het uitnemend zou kunnen doen. Zo kwam de opdracht tot 
Cartwright. Het werk kwam stil te liggen toen Whitgift merkte dat het boek 
in de uitleg van de ambts- en kerkteksten zuiver presbyteriaans was en het 
werd eerst lang na de dood van de bewerker uitgegeven. Het is een speci-
men van de nauwkeurigheid en geleerdheid van Cartwright. Men vindt er de 
bijbelse achtergrond van een gereformeerde theologie.56

 Met Cartwright en Travers was de trend gezet voor een ontwikkeling van 
het puritanisme, die gaandeweg van karakter zou veranderen. De kerkvraag 

53.  Murray, a.w., 189.
54.  Tekst van A brief and plain Declaration, in Trinterud, Elizabethan Puritanism, 231-301, 

een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van het gereformeerde kerkrecht, in dienst 
van de opbouw der gemeente.

55.  A Confutation of the Rhemist Translation, Glosses and Annotations on the New Testament, 
so farre as they containe manifest Impieties, Heresies, Idolatries, Superstitions, Propha-
nesse, Treasons, Slanders, Absurdities, Falsehods and other evills.

56.  Scott Pearson, Thomas Cartwright, 198vv.
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kwam meer en meer op de achtergrond en maakte plaats voor een gerichte 
aandacht voor andere onderwerpen dan die van de ecclesiologie. Intussen 
bleek ook in het begin reeds dat er verschillende stromingen naast, maar ook 
binnen het presbyterianisme optraden. De werkzaamheid van Travers droeg 
op een directe manier geen volle vrucht. Zijn werk en dat van anderen was 
wel de aanleiding voor Richard Hooker om een grootscheepse weerlegging 
van de ideeën van Travers en Cartwright te bieden.57 Hooker en Travers 
werkten een tijdlang in dezelfde gemeente die in de Temple in Londen bij-
eenkwam. Klonk �s morgens Genève vanaf de preekstoel, dan was �s mid-
dags Canterbury te horen.58 Hooker wijdde in andere, kleinere gemeenten 
zijn aandacht aan de studie van de achtergrond en de betekenis van de ker-
kelijke wetten. Hij leverde een standaardwerk � wat inhoud en stijl betreft � 
waarin het anglicanisme tot op heden in zeker opzicht zijn beeld herkennen 
zal. Hooker neigde naar een ruimere opvatting van de leer der genade en hij 
trachtte deze te verbinden met de eisen die de rede aan kerk en theologie 
stelt. Hij wees het puriteinse beroep op de Schrift inzake de kerk af en achtte 
ook de structuur van de Engelse kerk een zaak van redelijke prudentie en 
niet een kwestie van gehoorzaamheid aan de Schrift. Zijn werk was tekenend 
voor de komende ontwikkelingen.
 Links van het presbyteriaanse puritanisme ontwikkelde zich een krach-
tige vorm van non-conformisme, die zou uitlopen op separatisme en waarin 
eveneens bij sommige vertegenwoordigers de trekken van het latere congre-
gationalisme te herkennen zijn. Binnen de veelkleurigheid van de vroege 
na-reformatorische tijd tekenen zich de stromingen af die onder de namen 
van dissenters, presbyterianen, congregationalisten en puriteinse anglicanen 
en dopers, later ook puriteinse baptisten, de geschiedenis zouden ingaan. 
Puriteinen zijn er in veel gradaties en ook in grote verscheidenheid. Het 
begin van de beweging ligt in het besef dat de kerk werkelijk hervormd moet 
worden. De vroomheid die zich aftekende in de historische ontwikkelingen 
had altijd en overal iets te maken met de kerk, hetzij in conformisme, het-
zij in non-conformisme. Dit is begrijpelijk, omdat het puritanisme in een 
kerkelijk ideaal zijn wortels heeft.59 

57.  Hooker wordt terecht de polemist en apologeet van het establishment onder Elizabeth 
genoemd. Zijn werk verscheen tijdens zijn leven als een torso, en werd later aangevuld. 
Of the Laws of Ecclesiastical Polity, I, II, L; Hillerdal, Reason and Revelation in Richard 
Hooker; Speed Hill (ed.), Studies in Richard Hooker. Essays preliminary to an Edition 
of his Works; Torrance Kirby, Richard Hooker�s Doctrine of Royal Supremacy; McGrade 
(ed.), Richard Hooker and the Construction of Christian Community; Atkinson, Richard 
Hooker and the Authority of Scripture, Tradition and Reason. Reformed Theologian of the 
Church of England?

58.  Knox, Walter Travers, 70-87.
59.  Hall, Humanists and Protestants 1500-1900, 237-254: �Puritanism: The Problem of Defi-

nition�; Lloyd-Jones, The Puritans, 237-259.
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5. William Perkins

De enkele gegevens die wij over het leven van Perkins bezitten, tonen de 
lijn die in het puritanisme duidelijk is aan te wijzen. Hij studeerde sinds 
1577 in Cambridge, waar Cartwright college had gegeven. Hij ontving daar 
een degelijke vooropleiding in de artes liberales, waardoor hij beschikte 
over een wetenschappelijk instrumentarium dat hij in de theologie goed 
wist te hanteren. Perkins werd bekend als prediker voor de gevangenen, 
waarbij zijn kanselarbeid ook door vele anderen bewonderd werd. Hij werd 
later lecturer aan de St. Andrewskerk, dat wil zeggen: hij preekte zonder 
dominee te zijn. Hij stelde zich anders op in het kerkelijk vraagstuk dan 
Cartwright en Travers deden. Uit respect voor de overheid onthield hij 
zich van het presbyteriaanse streven om een eigen kerkelijke structuur 
aan de kerk te geven, los van de overheidsbemoeienis, zoals dit in de 
�classisbeweging� werd nagestreefd. Perkins nam eenmaal deel aan zo�n 
vergadering, maar trok zich terug toen de overheid zich er tegen keerde. 
Hij was, in tegenstelling tot Cartwright, wél bereid om de eed ex officio af 
te leggen en wist zo een detinering te voorkomen. Hij was fel tegen elke 
vorm van separatisme en aanvaardde de anglicaanse kerk omdat deze 
behoorde bij het Engeland van Elizabeth. Zo voltrok zich bij Perkins 
een verandering van richting, waarbij niet zozeer de organisatie van de 
kerk, maar de persoonlijke vroomheid van doorslaggevende betekenis werd 
geacht.60 
 William Perkins is wel de eerste theoloog van het puritanisme genoemd, 
de vader van het piëtisme.61 In strikte zin genomen is dit niet waar. Ook 
vóór hem werd door puriteinen op een wetenschappelijke manier de the-
ologie beoefend. Perkins wist echter de wetenschappelijke problematiek 
van de theologie op een eenvoudige manier binnen het bereik van de 
mensen te brengen, niet alleen bij zijn studenten, maar ook bij degenen 
die hem hoorden preken. Zijn werken hebben zowel in Engeland als daar-
buiten een grote invloed gehad.62 In zijn theologie staat de praktijk van 
het geloofsleven centraal. Ook wanneer het gaat over zaken die op 
het eerste oog abstracties lijken, weet hij een praktische benadering 
te bieden. Gereformeerde theologie is het die hij presenteert. De katheder 
en de preekstoel staan daarbij vlak naast elkaar. De vragen die hij be-
antwoordt, liggen gewoonlijk op het terrein van de persoonlijke bele-

60.  Breward, The Work of William Perkins, 14-33.
61.  Lang, Puritanismus und Pietismus, 101.
62.  Van Baarsel, William Perkins. Eene bijdrage tot de kennis der religieuse ontwikkeling in 

Engeland ten tijde van Koningin Elisabeth; Lang, a.w., 101-131; Merrill, William Perkins 
1558-1602. English Puritanist. His Pioneer Works on Casuistry; Breward, a.w., lijst van 
Perkins werken (provisional list), 613-632; Rose, Cases of Conscience. Alternatives open 
to Recusants and Puritans under Elizabeth I and James I. 
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ving.63 Door hem vooral werd Cambridge de kweekplaats van de puriteinse 
theologie, die voor enkele generaties predikanten zou leveren � praktische, 
bevindelijke verkondigers van het evangelie.
 Men zou kunnen denken dat, zoals reeds opgemerkt werd, de oor-
spronkelijke inzet van het puritanisme van zijn plaats is geschoven, omdat 
de kerkvraag als zodanig niet meer geheel en al centraal staat. Er is sprake 
van een theologische verschuiving in de richting van een ervaringstheo-
logie, met grotere aandacht voor het individu. Dit is allereerst toe te 
schrijven aan de situatie in Engeland zelf, waar het officiële kerkelijke 
leven in de dagen van Perkins zich reeds sterker als anglicaanse mid-
denweg presenteerde. Daarnaast echter is er ook sprake van een theolo-
gische mentaliteit, die behoort bij de derde generatie van de Reformatie 
en die we als zodanig ook in Zwitserland, Frankrijk en Nederland aan-
treffen. Daarbij speelt de andere waardering van de wijsbegeerte een rol, 
ánders dan bij Luther en Calvijn. We laten deze problematiek hier nog 
liggen en constateren slechts dat er sprake is van een gewijzigde theolo-
gische situatie. Van een wijziging in het theologisch gehalte is echter geen 
sprake. Perkins was een calvinist. Hij wist zijn theologie in de prediking 
te verdisconteren. Daarbij trad hij op als een bekwaam en kundig leidsman 
van zielen.
 Dat Perkins op deze wijze de theologie beoefende, is toe te schrijven 
aan de verandering die hijzelf heeft ondergaan.64 Zijn eigen bekering werd 
echter geen model voor die van anderen. In korte tijd wist Perkins zich 
in te lezen in de gereformeerde theologie en deze op zijn eigen wijze 
te transformeren in een leer waarin aan de objectiviteit der verkiezende 
genade recht werd gedaan, evenals aan de subjectiviteit der ervaring daar-
van. Perkins was een predestinatiaans theoloog. Hij hanteerde, net als Beza 
omstreeks 1555 deed, een schematisch overzicht van de verkiezing en de 
verwerping. Een vergelijking van de beide voorstellingen laat echter zien 
dat bij Perkins de nadruk valt op de leer, die vooral dient om goed te 
leven.65 Hij geeft aan zijn schema niet alleen de tekst mee die de soeve-
reiniteit van God predikt (�God heeft alle dingen geschapen ter wille van 
zichzelf, ook de goddeloze tot de dag van het kwaad,� Spr. 16:4), maar 
ook het woord dat wijst op de verandering van het leven (�Als iemand in 
Christus is, dan dient hij een nieuw schepsel te zijn,� 2 Kor. 5:17).
 Opmerkelijk is dat Perkins in zijn schema de persoon en het werk van 

63.  Stoeffler, The Rise of Evangelical Pietism, 55v.: voor Perkins is kenmerkend, �that there 
was no distinction in the thinking of Perkins between theology and piety. Piety was applied 
theology, theology was the intellectual foundation of piety. The basic concern was piety�.

64.  Bekend is het verhaal van zijn losbandige studententijd, waarin verandering kwam toen 
een moeder op straat haar kind toevoegde: �Wees stil, anders geef ik je aan die dronken 
Perkins daar.�

65.  Breward, The work of William Perkins, 177.
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Christus centraal stelt.66 Het besluit van de verkiezing voert tot het eeuwige 
leven. Het besluit van de verwerping leidt tot de eeuwige dood. Maar 
tussen de twee reeksen die als in één blik een �oog-catechismus vormen 
voor hen die niet kunnen lezen�, loopt de lijn van de persoon en het werk 
van Christus, waaraan de orde des heils is verbonden, zoals deze in het 
leven van de gelovige zich vormt: krachtdadige roeping, verbreking van 
het hart, geloof, vergeving der zonden, toerekening van de gerechtigheid, 
afsterving en opstanding, levendmaking, berouw en nieuwe gehoorzaam-
heid. Er is geen sprake van een gesystematiseerde orde, er blijkt slechts 
dat het geloof in elk stadium verbonden is aan de persoon en het werk van 
Christus. Bovendien maakt Perkins in zijn grafische voorstelling duidelijk 
dat de lijn van de verkiezing geen aanduiding is van een vanzelfsprekende 
of gepolijste ontwikkeling. Hij verdisconteert erin de twijfel omtrent de 
verkiezing, die veroorzaakt wordt door een onvruchtbaar horen van het 
Woord, of door wanhoop en geloofstwijfel omtrent de rechtvaardiging of 
heiliging. Twijfel heeft ook te maken met de begeerten van het vlees; 
daarnaast laten met name ook de vijanden van het eeuwige leven zich 
gelden.
 De manier waarop men naar de tabel van Perkins kijkt, is ook van beteke-
nis. Men kan de vinger erbij leggen om vervolgens op een gevoelige manier 
de belangrijkste punten van de religie en hun onderlinge orde waar te nemen. 
Perkins doelt derhalve niet op een voorstelling van zaken, die slechts het 
intellect bevredigt. Hij probeert het heil van God, en daarnaast het onheil 
voor de onbekeerde zondaar, zó vast te leggen dat het de mensen werkelijk 
raakt. Zijn eigenlijke bedoeling wordt weergegeven met de woorden van 
Paulus: �Ik reken alle dingen voor vuilnis, opdat ik Christus moge win-
nen.� En de voorstelling eindigt met een woord van Ignatius: �Mijn liefde 
is gekruisigd!�
 Voor Perkins ging het in de theologie van de verkiezing om een gouden 
keten, bevattende de orde van de oorzaken van heil en oordeel, in overeen-
stemming met het Woord van God.67 In zijn toelichting op de tabel biedt hij 
een overzicht van de gehele leer der zaligheid: een uitvoerige christologie, 
een ethiek aan de hand van de verklaring der geboden, een eschatologie die 
beschrijft hoe Gods oordeel zal zijn over de vromen en over de goddelozen. 
Perkins houdt daarbij voortdurend de vraag voor ogen, hoe de leerstukken 

66.  I. Breward, ibidem, schema na p. 168; vgl. beide schema�s in: Graafland, Van Calvijn 
tot Barth. Oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het Gereformeerde 
Protestantisme, 48v.,73.

67.  Breward, a.w., 172, wijst er terecht op dat Perkins� wijze van voorstellen soteriologisch 
van aard was, met een sterke binding aan het christelijke leven. �A �Golden Chain� is not 
a theological classic, but it is a good example of second generation reformed theology, 
enriched by the practical insights and concerns of a notable puritan and presented with 
clarity and cogency.�
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toegepast kunnen worden bij de onwedergeborenen, maar ook bij de gelovi-
gen. Wet en evangelie spelen daarbij hun eigen rol. Zij behoren bij de uiter-
lijke middelen, waardoor Gods besluit der verkiezing wordt uitgevoerd. 
 Bij de kinderen die uitverkoren zijn, is er sprake van een onuitsprekelijke 
genade, die hen in Christus inlijft.68 Bij volwassenen realiseert zich de 
verkiezing in vier trappen of graden. Opmerkelijk is de formulering die 
Perkins gebruikt: God verklaart ons zijn eeuwige liefde langs deze weg. De 
eerste trap is de krachtdadige roeping (effectual calling), die een wonderlijke 
unie of gemeenschap inhoudt, een inplanting in Christus, die door de Geest 
van Christus totstandkomt. Christus vertegenwoordigt alle uitverkorenen. 
Perkins maakt onderscheid: voor de mensen worden zij die uiterlijk hun 
geloof belijden volgens het oordeel der liefde gerekend tot trouwe leden 
van de kerk. Maar zij kunnen zichzelf en de kerk bedriegen en verworpenen 
blijken te zijn. God beschouwt hen daarom als leden van de kerk op dezelfde 
manier als waarop wij een houten been als een onderdeel van het menselijk 
lichaam zien, of als schadelijk vocht dat zich in het lichaam bevindt. Wer-
kelijke vereniging met Christus is het werk van de Heilige Geest. En zij 
komt tot stand door de krachtige roeping. Perkins onderscheidt ook hier 
verscheidene graden: het zaligmakend horen van het Woord, de verbreking 
van het hart, het geloof en het vluchten tot de troon der genade.69 Daar 
ontstaat een bijzondere overtuiging, die door de Heilige Geest in het hart 
wordt ingeprent, waardoor iedere gelovige de beloften die in het evangelie 
worden gedaan op zichzelf toepast. Op dit punt houdt Perkins vast aan de 
volgorde: eerst geloven en dán zien, zoals blijkt uit de volgende stelling: 
�Deze overtuiging is, en moet er ook zijn in een ieder, zelfs voordat wij ook 
maar enige ervaring hebben van Gods genade. In de wijsbegeerte houden 
we iets pas voor waar door de ervaring en daarna stemmen we toe. In de 
natuurkunde ben ik overtuigd dat het water heet is, omdat ik, als ik mijn hand 
er in doe, bij ervaring er achter kom dat er sprake is van een hete eigenschap. 
Maar in de praktijk van het geloof is het precies tegenovergesteld. Want 
eerst moeten wij instemmen met het Woord van God en weerstand bieden 
aan alle twijfel en wantrouwen, en daarna zal de ervaring en het gevoel 
van troost volgen. Daarom doen zij geheel en al verkeerd, die steeds maar 
twijfelen aan hun zaligheid, omdat zij tot nu toe in zichzelf geen speciale 
bewegingen van de Geest waarnemen.�70 
 Er is een sterk geloof, maar de bijbel spreekt ook over een klein geloof. 
In het laatste geval is de kennis gering, terwijl ook de toepassing van de 
beloften zwak kan zijn. Perkins wijst er op dat de ernstige begeerte om te 
geloven en het streven om Gods gunst te verkrijgen een zaad van het geloof 

68.  Breward, The Work of William Perkins, 224.
69.  Breward, ibidem, 228vv.
70.  Breward, ibidem, 229v.
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is. �Want in degenen die beginnen te geloven en vernieuwd te worden, zal 
het gemoed niet rusten. Omdat het bewogen wordt door de Heilige Geest, 
worstelt het met de twijfel en het wantrouwen, en tracht het de zoete beloften 
van het evangelie toe te stemmen, zich die met kracht toe te eigenen. Maar 
omdat zij hun zwakheid gevoelen, begeren zij bijstand van boven en dit is 
het bewijs van het geloof.�71

 De tweede trap waarin Gods liefde ons verklaard wordt, is die van de 
rechtvaardiging. Zij bestaat uit de vergeving van de zonden en de toereke-
ning van de gerechtigheid van Christus, waardoor de aanneming tot kinde-
ren zich realiseert. Op de rechtvaardiging volgt de heiliging, waardoor de 
gelovigen stap voor stap vernieuwd worden in heiligheid en rechtvaardig-
heid. Het verstand wordt vernieuwd tot de kennis van de wil van God, ook 
het geheugen en het geweten delen in de vernieuwing, evenals de wil en 
het gemoed. De strijd van het geloof duurt levenslang. Perkins tekent de 
geloofsworstelingen, met name zoals deze zich in aanvechting en allerlei 
gemoedstoestanden voltrekken. Na dit leven volgt de vierde trap, waarin 
God ons zijn liefde doet kennen. Zij is de verheerlijking, waarin de uitver-
korenen delen.72

 In vergelijking met de verwerkelijking van de uitverkiezing, die zeer 
uitvoerig en gedetailleerd wordt weergegeven, is de uiteenzetting van de 
trappen waarlangs het besluit van de verwerping wordt uitgevoerd, bijzon-
der sober. Perkins eindigt zijn toelichting van de schematische voorstel-
ling van de gouden keten met een hoofdstuk over de toepassing van de 
predestinatie, waarbij deze niet afhankelijk wordt gemaakt van onze kennis 
van de eerste oorzaken van de verkiezing, maar van de laatste effecten: het 
getuigenis van de Geest en de werken der heiliging.73 Perkins� uiteenzet-
ting is theologisch beschouwd niets anders dan de weergave van een 
zuiver supralapsarische opvatting. In een afzonderlijk traktaat, dat voor 
Arminius de aanleiding voor een stevige bestrijding vormde, heeft hij dit 
standpunt eveneens ingenomen.74 Het is een theologische inzet geweest, die 
eerder in de gereformeerde traditie, bij Beza en Zanchius, werd gevonden. 
Bij Perkins is echter sprake van een praktische benadering, die voor het 
geloofsleven van bijzondere betekenis was. Hij hanteerde weliswaar ratio-
nele argumenten en deinsde niet terug voor de consequenties die zich in het 

71.  Breward, ibidem, 230.
72.  Breward, ibidem, 231-249.
73.  Breward, ibidem, 256vv.
74.  De Praedestinationis modo et ordine, 1598; Bangs, Arminius. A Study in the Dutch Refor-

mation, 206-221; Graafland, Van Calvijn tot Barth. Oorsprong en ontwikkeling van de leer 
der verkiezing in het Gereformeerde Protestantisme, 71-83, 85-119. In de uitgave van Alle 
de werken van Mr. Wilhelm Perkins heeft de uitgever H. Uilenbroek beide traktaten in het 
eerste deel opgenomen: �Verhandeling van de wijze en orde der goddelijke predestinatie 
of voorverordinering�, 761-806; en �Verhandeling van Gods vrije genade en des mensen 
vrije wil�, 807-851.

Onder puriteinen



158

denken voltrokken. Hij legde echter tegelijk een relatie met de theologie 
van het verbond en wist zijn uiteenzetting toepasselijk te maken voor een 
pastorale, reformatorische benadering van de vragen omtrent de zekerheid 
van het heil in Christus. Deze soteriologische accentuering voorkwam dat 
de leer der verkiezing zich verhardde tot een systeem dat zich aan de 
ervaring van het geloof onttrok. Perkins wist de kwesties van het zoekende 
hart te beschrijven en trachtte in zijn pastorale traktaten licht en leiding 
te verschaffen. Voetius gaf hem daarom de eretitel �de Homerus van de 
Engelse practizijns�, die alle anderen overtrof. Het onderscheid tussen 
geloof en schijngeloof, tussen wedergeboorte en uiterlijke vroomheid, tus-
sen de zekerheid van het geloof en de zekerheid van het gevoel, wist 
hij treffend onder woorden te brengen.75 Deze praktische vragen bracht 
hij in een directe en heldere relatie met de centrale leerstukken van de 
gereformeerde theologie en ethiek. Vooral op dit laatste terrein is zijn 
invloed van vormende betekenis geweest. Zijn verhandelingen over het 
geweten en over allerlei casus conscientae hebben een blijvende plaats 
gekregen in de geschiedenis van pastoraat en ethiek.76 Hetzelfde geldt van 
zijn homiletische traktaat over de aard en de methode van de prediking, dat 
een standaardwerk werd voor de puriteinse methode van schriftverklaring 
en toepassing.77

 De bekendste leerling van Perkins was William Ames. Amesius, zoals 
hij meestal genoemd wordt, stamde uit een puriteins milieu en studeerde 
te Cambridge. Daar hoorde hij Perkins, maar koos, overtuigender dan zijn 
leermeester, de kant van de non-conformisten. Hij preekte tegen de losse 
zeden van studenten en nam het openlijk op voor de puriteinen door een 
vertaling van een programma van de hand van William Bradshaw over 
het Engelse puritanisme te leveren.78 De autoriteiten zochten hem, maar 
Amesius vluchtte met Robert Parker naar Nederland, waar hij zich ver-
dienstelijk maakte in de bestrijding van de remonstranten. Mede ter wille 
van hem werd de �Schriftelijke Conferentie�, een verslag van het dispuut 
tussen remonstranten en contraremonstranten, in het Latijn vertaald en 
vervolgens door hem beoordeeld. Zo werd hij op de synode van Dordrecht 
benoemd als auditor van Bogerman, de voorzitter. Na de synode werd 

75.  Wat dit betreft spreken de titels in deel 3, Amsterdam 1962, voor zichzelf: De natuur en 
oefening der bekering; De strijd tussen vlees en Geest; Hoe ver een verworpene kan gaan 
in de christelijke wandel; De stand van een christen in dit leven; Vertroosting voor een 
beroerde consciëntie; Verklaring van de geestelijke verlatingen.

76.  Een verhandeling van de consciëntie; Een verhandeling over de gevallen der Consciëntie, 
beide in: Alle de werken, Amsterdam 1662, 69-114, 115-266; moderne uitgave van Merrill, 
William Perkins, 1-78, 79-240.

77.  Breward, a.w., 325-349.
78.  Puritanismus Anglicanus, sive praecipua dogmata eorum, qui inter vulgo dictos Puritanos 

in Anglia, rigidiores habentur.

Puritanisme: theologische hoofdlijnen en vertegenwoordigers



159

tevergeefs getracht hem in Leiden te benoemen als professor voor de 
praktische theologie. Als toezichthouder op Leidse studenten schreef hij 
zijn Medulla Theologiae, een zeer compacte dogmatiek, een leerboek dat 
enkele generaties gereformeerde theologen in Nederland en in Amerika 
gevormd heeft.79 Strakker dan zijn leermeester hanteerde Amesius de wijs-
gerige methode van de grote zestiende-eeuwse anti-aristoteliaan Pierre de 
la Ramée. Met behulp van deze methode beschreef hij de gereformeerde 
theologie als geloofswetenschap. Hij wijdde bijzondere aandacht aan de 
zogenoemde voorbereidende genade, een onderwerp dat vooral bij Engelse 
theologen geliefd was, zoals gebleken was op de synode van Dordrecht. 
Amesius ging in het voetspoor van zijn leermeester door vooral aandacht 
te geven aan de stadia in het geestelijke leven en het geweten als een soort 
aanknopingspunt te laten functioneren. Zo viel bij hem ook de nadruk op 
de ethiek, hetgeen blijkt uit het werk dat hem vooral bekendheid bezorgde: 
De Conscientia, et Eius Iure, vel Casibus.80 Intussen klonk zijn theologie 
anders dan die uit Cambridge.
 Amesius doceerde een tijdlang in Franeker, waar hij de christelijke 
vreemdelingschap op een intensieve manier beleefde. Hij raakte in conflict 
met Maccovius, de aristoteliaan, die zijn theologie een al te brede basis 
in de wijsbegeerte gaf en het met de heiligmaking niet al te nauw nam. 
Amesius stond op het punt naar Amerika te emigreren, toen hij vrij plotse-
ling overleed. 
 De context van Amesius� gedachtewereld was een andere dan die van 
Perkins. Accepteerde Perkins de anglicaanse volkskerk, Amesius leefde in 
de congregatie, de gemeente die geheel zelfstandig opereert. Dat gaf aan zijn 
puritanisme een andere klank. Het zou zijn eigen ruimte scheppen bij hen 
die in de theologie van Amesius in de nieuwe wereld hun diepste gedachten 
vertolkt vonden. Het Amerikaanse puritanisme behoort bij de veelkleurig-
heid van het puritanisme zelf, het neemt daarentegen een geheel eigen plaats 
in binnen het geheel. Ook de gereformeerde theologie zelf kent haar rijke 
verscheidenheid, die bij Dordt niet ophoudt. Perkins en Amesius verschillen 
onderling ook. Beiden hebben de gereformeerde, orthodoxe theologie lief 
en dienen haar, zij het binnen een andere context. Beider puritanisme is ook 
al weer onderling verschillend, zoals uit de geschiedenis van de beweging 
verderop duidelijk zal blijken. Wanneer het echter gaat om het wezen van 
hun theologie, staan zij op hetzelfde fundament: kennis van God en van de 
mens, in één ervaring waarin Gods liefde geopenbaard wordt, het wezen van 
alle ware godsdienst.

79.  Ames The Marrow of Theology.
80.  Sprunger, The Learned Doctor, 153-182. Nederlandse vertaling van C. van Wallendal, 

Amsterdam 1653, in heruitgave van W. Geesink, Vijf boeken van de Conscientie en haar 
regt of gevallen, Amsterdam 1896.
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6. John Owen

Owen werd in 1616 in Stadhem geboren, in de omgeving van Oxford.81 
Hij was de tweede zoon van Henry Owen, een puriteinse prediker. Owen 
schreef van zijn vader dat hij �zijn hele leven een non-conformist was, een 
nauwgezet arbeider in de wijngaard�.82 Hij bezocht een school ter voor-
bereiding op de studie aan de universiteit, waar hij op 4 november 1631 
werd ingeschreven. Een jaar later haalde hij op 11 juni 1632 de graad-B.A 
(Bachelor of Arts). Owen studeerde hard. Hij was gewend om slechts vier 
uur te slapen. Dat wreekte zich. Ondanks lichamelijke ontspanning kwam 
het tot een overspanning, die vijf jaar duurde. Op hoge leeftijd zei hij dat hij 
zijn geleerdheid graag zou hebben geruild voor een goede gezondheid. Het 
viel hem niet mee om zich de puriteinse overtuiging die hij van huis uit had 
meegekregen, persoonlijk eigen te maken. 
 In 1628 verbood Jacobus I om aan de universiteit te debatteren over 
verkiezing en predestinatie, de onderwerpen die voor het besef van Owen 
mede het hart van het evangelie vormden. De invloed van Laud werd aan 
de universiteit merkbaar, reden waarom Owen de universiteit verliet. Zijn 
verblijf in Londen bracht hem in aanraking met een aantal predikers die het 
conflict tussen parlement en koning beschouwden als een onderdeel van de 
strijd tussen Christus en de antichrist. In deze tijd viel ook de doorbraak in 
zijn persoonlijk geestelijk leven. Hij miste tot dan toe de overtuiging dat hij 
een kind van God was. Tijdens een kerkdienst onder een totaal onbekende 
prediker zegende God voor hem het woord: �waarom zijt gij bevreesd, gij 
kleingelovige?�83 Het woord van deze tekst was het middel waardoor hij tot 
het geloof van zijn adoptie als kind van God kwam. Wellicht ligt hier het 
begin van zijn theologische en ook geestelijke aandacht voor het werk van 
de Heilige Geest, waaraan hij zoveel geschriften zou wijden.
 In maart 1642 verscheen van Owens hand een studie over het arminia-
nisme dat hij hartgrondig verwierp.84 Het werk bezorgde hem een gemeente, 
die hij diende als trouwe pastor: Fordham in Essex. In zijn eerste gemeente 

81.  Een uitvoerige levensbeschrijving van John Owen ontbreekt tot nu toe. In de uitgave van zijn 
werken (de laatste is een gedeeltelijke reprint bij de Banner of Truth, in 16 delen, 1965, 1972) 
is een biografie opgenomen van de hand van A. Thomson, teruggaand op Ormes Memoirs of 
Owen (1820). Een beknopte biografie is gegeven door Peter Toon, God�s Statesman, 1971. 
Eerder had Toon reeds de correspondentie van Owen uitgegeven: The Correspondence of 
John Owen (1616-1683), with an account of his life and work, 1970; over Owens theologie: E. 
Hindson (ed.), Introduction to Puritan Theology. A Reader, 141-170, �The Atonement�; S.B. 
Ferguson, John Owen on the Christian Life; J.I. Packer, A Quest for Godliness. The Puritan 
Vision of the Christian Life; C. Trueman, The Claims of Truth, John Owen�s Trinitarian 
Theology.

82.  Toon, a.w., 3.
83.  Thomson, Life, xxx.
84.  Owen, Works, X, 1-137.
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gaf hij een kleine en een grote catechismus uit.85 De eerste begon met de 
vraag: �Waar kan men de waarheid leren omtrent God en onszelf? Uit de 
Heilige Schrift, het Woord van God.� Kennis van God en van onszelf (zoals 
Calvijn het ook leerde) was voor hem de ware wijsheid. De grote catechis-
mus zette in met de vraag: �Wat is de christelijke religie?� Het antwoord: 
�Het is de enige weg om God recht te kennen en voor Hem te leven.� �Waar 
kan men dit leren? Slechts uit de Heilige Schrift. Wat is de Schrift? De 
boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, door inspiratie van God 
gegeven, bevattende alles wat noodzakelijk is om te worden geloofd en 
gedaan, zodat God gediend wordt en onze ziel gezaligd. Hoe weet u dat zij 
het Woord van God zijn? Door het getuigenis van Gods Geest, die het geloof 
in mijn hart werkt om mij met deze hemelse majesteit te verbinden en om 
de goddelijke waarheid te verlichten die in het Woord schijnt.�
 Op deze eenvoudige wijze trachtte Owen zijn gemeente te onderwijzen. 
Zijn plichtsbesef was groot; het werd tot uitdrukking gebracht in het traktaat 
De onderscheiden taak van de herders en van het volk (1643).86 In dit boek 
noemde hij zichzelf nog een presbyteriaan. Door het lezen van een werk 
van John Cotton, congregationalist, kwam daarin verandering. In zijn eerste 
gemeente was het nog niet zijn opzet om een kerk van �zichtbare heiligen� 
te vergaderen.
 De tweede gemeente die Owen diende, was de tweeduizend zielen tel-
lende kerk van Coggeshall. Hier kon hij zijn veranderde inzichten inzake 
de structuur en de opbouw van een gemeente in praktijk brengen. Hij heeft 
daarvan verslag gedaan in een geschrift, waarin hij de invloed van John 
Cotton op zijn manier van denken beschreef: A Vindication of the Treatise 
on Schism, dat in 1657 te Oxford verscheen.87

 Owens overgang van het presbyterianisme naar het congregationalisme 
bezorgde hem een veel grotere invloedssfeer. Hij werd bekend. Men nodigde 
hem uit om na een overwinning in de tweede burgeroorlog de soldaten toe 
te spreken. Hij verwierf de vriendschap van officieren en manschappen. Zo 
kreeg hij toegang tot de kringen die invloed uitoefenden op de politieke 
crisis van het land, die leidde tot de dood van Karel I op 30 januari 1649. 
Owen werd uitgenodigd om de dag daarna voor het parlement te preken. Hij 
deed dit over Jeremia 15:19vv: �Een geschikte boodschap in een moeilijk 
uur.�88 De afgevaardigden beschouwden hem ondanks zijn leeftijd als een 
leider in geestelijk opzicht. Hij wist de politieke gebeurtenissen van zijn tijd 
te plaatsen in het licht van de apocalyptiek. Dit deed hij bijvoorbeeld in april 
van datzelfde jaar, toen hij voor het parlement preekte over Hebreeën 12:27, 

85.  Ibidem, I, 463-494.
86.  Ibidem, XIII, 1-49.
87.  Ibidem, XIII, 208.
88.  Ibidem, VIII, 127-162.
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�Het bewegen van hemel en aarde.� Dit werd uitgelegd als een krachtoefe-
ning van de grote politieke krachten in de wereld.89

 In deze tijd viel de ontmoeting met Cromwell die hem uitnodigde om 
hem naar Ierland te vergezellen: zo ging hij samen met de twaalfduizend 
zingende en bijbellezende soldaten om de hamer van het oordeel op Ierland 
te laten neerkomen. Later pleitte Owen voor een ruime evangeliebediening 
in Ierland, een wens die nooit geheel vervuld werd. In 1650 werd hij geroe-
pen om mee te trekken naar Schotland, waar hij herhaaldelijk in de St. Giles 
in Edinburgh preekte.
 Zijn connecties met de leidinggevende kringen van zijn dagen bezorgden 
hem in 1651 de post van deken van de belangrijke Christ Church in Oxford, 
waar hij preekte over de afsterving aan de zonde en over de aanvechting, 
onderwerpen waarmee hij een gemeente die voor het grootste deel bestond 
uit jonge studenten, wist te boeien.90 In 1652 werd hem een belangrijke 
post aan de universiteit toevertrouwd, die van vice-kanselier. Zijn vriend-
schap met Cromwell betekende dat hij in veel zaken als zijn adviseur kon 
optreden, zo bijvoorbeeld in diens pogingen om meer eenheid te brengen 
onder de mensen die de vroomheid wilden betrachten. Dit streven leidde niet 
tot resultaat, hoe oecumenisch het ook was opgezet. De verandering van de 
politieke situatie bracht ook een wijziging in de verhouding tussen Cromwell 
en Owen. Zijn positie aan de universiteit werd hem ontnomen toen hij zich 
een tegenstander betoonde van de idee om Cromwell tot gekroond hoofd 
van het gemenebest te maken.
 Intussen verdubbelde hij zijn activiteit als leider van de congregationa-
listen. In 1658 nam Owen deel aan een belangrijke synode, waar de zoge-
noemde Savoy Declaration werd opgesteld. Owen leverde een wezenlijke 
bijdrage aan deze synode, samen met de independenten, die reeds op de 
Westminster Assembly actief waren geweest (1643).91 Na het aftreden van 
Cromwells zoon Richard werd de monarchie hersteld. Owen trok zich terug 
in Stadhampton, waar hij een kleine congregationalistische groep leidde. 
In 1662 vond de Great Ejection plaats, waarbij tweeduizend puriteinse 
predikanten het slachtoffer werden van vervolging en armoede.92 Het leven 
veranderde snel. Een bisschopszetel weigerde hij, vertrek naar Amerika 
lokte hem niet aan. Later keerde hij naar Londen terug, waar hij op beperkte 
schaal zich inzette, bijvoorbeeld voor Bunyan, die zijn boek kon laten 
drukken. Hij bleef hier tot 1672, het jaar waarin de Act of Indulgence werd 
afgekondigd.

89.  Ibidem, VIII, 244-279.
90.  Ibidem, VI, 1-151; Toon, Correspondence, 45-47.
91.  Zie de verhandelingen in deel XIII, XVI.
92.  A.G. Matthews, Calamy Revised, en Farewell Sermons of some of the most eminent of the 
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 Zijn laatste jaren bracht Owen door in het gezelschap van enkele hel-
pers, die zijn geschriften opnamen en voor publicatie gereedmaakten. Op 
24 augustus 1683 overleed Owen, leider van de congregationalisten � �de 
Calvijn van Engeland� zoals men hem noemde � schrijver van 86 belangrijke 
theologische geschriften die blijk gaven van een diepe theologische kennis, 
van een tot volkomen rijpheid gekomen inzicht in de werking van Gods 
genade. Owen kan men, met veel gereformeerde theologen, met recht een 
theoloog van de Heilige Geest noemen. Hij verbond geleerdheid met vroom-
heid. Hij heeft daardoor invloed uitgeoefend tot ver buiten Engeland. De 
belangstelling voor zijn geschriften is vandaag, bij het herleven van de ken-
nis van het puritanisme, groot te noemen. Kuyper wist in zijn waarderende 
vermelding van Owen als theoloog van de Heilige Geest 74 werken op te 
sommen, waarvan een aanzienlijk aantal in het Nederlands werd vertaald: 
een teken van zijn invloed ook op de Nadere Reformatie.93 Men beschouwde 
hem als een groot theoloog. Wat de theologie voor hem betekende, heeft hij 
uiteengezet in een werk over de natuur, het ontstaan, de voortgang en de 
studie van de ware theologie, verschenen in 1661.94

 Owen verzet zich daarin met kracht tegen de scholastieke theologie, 
die hij beschrijft als een systematische opeenhoping van stellingen, defini-
ties, argumenten, tegenwerpingen, antwoorden en onderscheidingen; een 
verward mengsel van filosofie en theologie (mixophilosophotheologia). In 
deze soort van theologie wordt het geestelijk element gemist. Men weet geen 
geestelijke zaken met geestelijke te vergelijken. Zij gebruikt termen, onder-
scheidingen en noties die alleen in het brein van Aristoteles opkwamen. Men 
noemt dan de wijsbegeerte de dienstmaagd van de godgeleerdheid, maar zij 
heerst in feite over haar.
 Het komt voor hem op iets geheel anders aan: vernieuwing van het hart is 
een eerste vereiste voor de theoloog. Daarop heeft Owen de nadruk gelegd, 
toen hij aan het eind van zijn boek aandacht vroeg voor de evangelische 
theologie. Christus is de auteur van deze theologie: we kunnen haar alleen 
van Hem leren. Dan gelden de volgende zes criteria.

1. Er is niemand die uit eigen krachten, of met eigen middelen haar kan 
begrijpen. Zonder de kennis van Christus zijn wij dood in de zonden.

2. Wie deze leer werkelijk wil verstaan, moet wedergeboren worden, anders 
kan men zelfs het koninkrijk van God niet zien.

3. Niemand wordt wedergeboren dan door de kracht van de Heilige Geest, 
door wiens krachtdadig werk allen die uit God geboren zijn overgebracht 
worden van de dood in het leven.

93.  Kuyper, Het werk van den Heiligen Geest, 11-18.
94.  Theologoumena Pantodapa, Sive de natura, ortu, progressu, et studio verae Theologiae 

libri sex, 1661; vertaling: Biblical Theology 1994.
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4. Alleen de Heilige Geest kan iemand tot de zaligmakende kennis van de 
theologie brengen. Hij kan het verstand verlenen, waardoor de evangeli-
sche leer heilzaam wordt gevat. In het gebed ontvangen we de toegang 
tot deze genade.

5. De dienst van God, zoals zij totstandkomt door deze theologie, is een 
geestelijke dienst.

6. Alle dienaren van God in Christus scheiden zich door zijn kracht van de 
wereld af en worden veracht door degenen die deze werking van de Geest 
niet hebben ontvangen.95

 
Owen heeft door zijn accent op de noodzaak van de wedergeboorte als werk 
van de Geest de theologie op een radicale manier losgemaakt van de scholas-
tiek. De studie van de theologie bestaat voor hem in de bestudering van de 
Schriften. Alle gelovige christenen zijn voor hem theologen, omdat aan hen 
allen het licht van het evangelie is toebedeeld. Er bestaat onder hen slechts 
een onderscheid in graad, dat ook samenhangt met de genadegaven van de 
Geest.
 Het is duidelijk dat op deze wijze de theologie zich nimmer kan ver-
vreemden van de gemeente; zij is er in verankerd. Als alle gelovigen in 
principe theologen zijn, kan er geen afzonderlijke theologenstand ontstaan. 
Predikanten hebben de opdracht om hun gaven ten dienste van de anderen 
aan te wenden.
 Ook nog op een andere manier heeft Owen zijn theologie sterk veran-
kerd in de gemeente, waarin de ware gelovigen samenkomen. Hen bindt niet 
alleen de kennis van Christus samen. Die kennis is immers uitvloeisel van 
wat voor Owen de eigenlijke kern van het christelijke leven is: de gemeen-
schap met Christus. Aan die schriftuurlijke gedachte heeft Owen enkele van 
zijn belangrijkste geschriften gewijd. We treffen deze vooral aan in de eerste 
twee delen van de verzamelde werken. Daar spreekt Owen over de persoon 
en over de heerlijkheid van Christus. In deel 2 vinden we de belangrijke 
geschriften over de gemeenschap met God, die wel te onderscheiden valt in 
de gemeenschap met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Met de Vader 
hebben wij een hartelijke verbondenheid in liefde, die van God komt en 
die ook weer naar God toe gaat. De liefde tot God wordt door het geloof 
ontvangen. Zij is vrucht van dit geloof. Maar zij keert ook tot God terug. De 
liefde van God is een eeuwige, vrije, onveranderlijke liefde, die onderscheid 
maakt. De gemeenschap met Christus tekent Owen voornamelijk als een 
delen in zijn genade: uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen genade 
voor genade. Daarbij vloeit alles voort uit de genade van de persoonlijke 
tegenwoordigheid, die ons aanneemt in vrijheid. De genade van Christus, 

95.  De natura, 461-464; Biblical Theology, 600-604.
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waarin wij delen, bestaat in zijn bekwaamheid om ons zalig te maken. Owen 
gebruikt daarbij, evenals veel anderen voor hem en na hem hebben gedaan, 
het beeld van het huwelijk. Over de gemeenschap met Christus spreekt 
Owen breed en diep. Daaruit alleen al blijkt dat voor hem dit een centraal 
punt is: de gemeenschap met God verwerkelijkt zich door de eenheid, de 
verbondenheid met Christus. En deze komt weer tot stand door de Heilige 
Geest.96

 Wat van iedere reformator met enig recht kan worden gezegd, geldt ook 
van John Owen: hij was een theoloog van de Heilige Geest. Toch had dit 
voor hem een zeer specifieke inhoud. Zelf meende hij op dit punt verder 
te kunnen reiken dan de reformatoren. Hij trachtte dieper in te gaan op het 
geheim van het schriftgezag. De Geest is voor hem de Geest van het Woord. 
Daarmee is ook al weer een reformatorisch thema aangereikt. Woord en 
Geest vormen een scharnier in de theologie. Midden in zijn groots opgezette 
verhandeling over het werk van de Geest plaatst Owen een stuk over de 
Schrift. Op welke grond geloven we dat de Schrift het Woord van God is?97 
Op dit punt herinneren we aan Calvijn, die in dit verband mooie dingen 
schreef over het getuigenis van de Geest die ons volkomen overtuigt dat 
de Schrift de waarheid van God is. Ook Owen weet van allerlei uiterlijke 
argumenten die men kan opnoemen om de goddelijke openbaring aan te 
bevelen. Hij noemt ook de morele zekerheid, die op grond van dit soort 
argumentatie tot stand kan komen. Maar voor hem is ze beslist onvoldoende. 
Goddelijke openbaring op zichzelf is de enige grond voor het geloof. Owen 
spreekt hier over zelfevidentie, dat wil zeggen: een duidelijke, directe over-
tuiging, die berust op de kracht van de Heilige Geest. Een mens kan dingen 
aanvaarden op grond van het natuurlijke licht dat hem geschonken is. Hij 
kan dit ook doen door een redelijke beschouwing van de dingen. Een derde 
weg is die van het geloof, op grond van een autoriteit die ons overtuigt. In dit 
verband komt dan het werk van de Geest ter sprake, die door een bijzonder 
innerlijk werk het geloof schenkt en versterkt. Werk van de Geest is voor 
Owen werk door het Woord.98

 De Geest is voorts ook en vooral de Geest van Christus. De Geest werkt 
in de schepping. Maar Hij is vooral verbonden aan het werk van de her-
schepping, hetgeen zich toespitst op zijn arbeid met betrekking tot Hem die 
het Hoofd van de nieuwe schepping is: de Here Jezus Christus. Heel de 
persoon en ook heel het werk van Christus is gedragen door het werk van de 
Geest: zijn geboorte, zijn lijden en sterven, zijn offer, zijn opstanding � ze 
kwamen alle tot stand door de Heilige Geest. Aan de Heilige Geest is ook 
toevertrouwd alles wat behoort bij het lichaam van Christus. De Geest is de 

96. Owen, Works I en II; zie Packer, Quest, 81-96; Ferguson, Christian Life, 74-98.
97.  Ibidem II en IV.
98.  Ibidem IV, 161-173.
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Geest van Christus: Hij werkt het werk van Christus als de auteur van de 
genade. Zo brengt Hij allen die van Christus zijn in diens lichaam in. Hij 
vernieuwt hen door de wedergeboorte. Bekering en heiliging zijn een werk 
van de Geest.
 Owen besteedde ook bijzondere aandacht aan de Geest als de leidsman 
in het gebed, als de trooster en als degene die charismata verleent.99 Het is 
op dit punt dat Owen ook voor onze moderne tijd iets te zeggen heeft. Zijn 
spreken over de geestelijke gaven heeft grote betekenis voor onze opvatting 
van de persoonlijke toerusting tot de opbouw van de gemeente. Ook op dit 
punt blijkt dat het puritanisme ons veel te bieden heeft.
  Dat Owen bij alle geleerdheid waarmee hij zijn onderwerpen vrijwel 
uitputtend behandelde nooit de praktijk uit het oog verloor, kan blijken uit 
vooral die geschriften waarin de vragen van het geloofsleven aan de orde 
komen. Ik wijs hier op zijn preken, waarvan er een aantal tijdens zijn leven 
werd uitgegeven, terwijl er een niet minder groot aantal na zijn dood werd 
gepubliceerd.100 Owen was in zijn verkondiging altijd zeer pastoraal bezig. 
In het bijzonder blijkt echter deze herderlijke instelling uit een paar trakta-
ten waarin hij ingaat op de praktijk van de bekering, de aanvechting, de 
werking van de zonde die in de gelovigen blijft wonen, en vooral op zijn 
bekende uitleg van Psalm 130. We kunnen zeggen dat dit niet alleen een 
zeer persoonlijk getinte, pastorale verhandeling is, het is ook te beschouwen 
als een weergave van zijn eigen strijd tegen ongeloof en twijfel.
 Owen heeft daarover zelf geschreven aan een vriend. Hij had een gesprek 
met een jonge prediker, aan wie hij de vraag voorlegde op welke wijze deze 
tot God ging in geloof en gebed. De man antwoordde: �Door de Middelaar, 
mijnheer.� Owen sprak toen: �Dat is gemakkelijk gezegd. Maar ik verzeker 
u dat het iets anders is om tot God te gaan door de Middelaar dan velen 
beseffen die deze uitdrukking gebruiken. Ikzelf predikte Christus gedurende 
enkele jaren, waarin ik slechts weinig, om niet te zeggen nauwelijks enige 
bevindelijke kennis had van de toegang tot God door Christus. Totdat het 
de Here behaagde om mij met een bittere beproeving te bezoeken, waarbij 
ik aan de mond van het graf kwam, terwijl mijn ziel verdrukt werd door 
schrik en duisternis. Maar God heeft genadig mijn geest verkwikt door een 
krachtige toepassing van Psalm 130:4: �Maar bij U is vergeving opdat Gij 
gevreesd wordt.� Daardoor ontving ik bijzonder onderricht, vrede en troost 
in het naderen tot God door de Middelaar en ik preekte daarover onmiddel-
lijk na mijn herstel.�101

 Het is opvallend hoe juist dit vierde vers driekwart van het gehele traktaat 
uitmaakt. Owen beschrijft de rijkdom van de vergeving van alle kanten. 

 99.  Ibidem IV, 236-351.
100.  Ibidem VIII, IX.
101.  Ibidem VI, 324.
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Ook voor de aangevochten gelovigen heeft hij een bijzondere boodschap: zij 
dienen zich te houden aan de goedheid van God, die in Christus is geopen-
baard. De weg van de zekerheid beschrijft hij op een nodigende manier: 
altijd wijzend op de barmhartigheid van God en tegelijk waarschuwend voor 
een ingebeelde zekerheid die voorbijgaat aan de rijkdom in Christus.
 Owen heeft deze praktisch-pastorale instelling aan de dag kunnen leg-
gen, omdat hij vooral later dikwijls te maken had met kleinere groepen, 
die zich gemakkelijk leenden voor een broederlijke onderlinge bespreking 
van persoonlijke geloofsvragen. Daarmee komen we aan een laatste aspect 
van Owens theologie. Zij komt tot ons in een vorm die zich vrijwel alleen 
laat realiseren in de kleinere congregationalistische groepen, waarvan Owen 
een principieel voorstander was. Hij werd een van de meest invloedrijke 
verdedigers van het congregationalisme, dat wil zeggen: van die kerkelijke 
structuur, waarbij alle nadruk valt op de plaatselijke gemeente, de congre-
gatio. Owen laat zich hier zien van een kant die in het algemeen weinig 
belicht wordt. Wij kennen hem als de verdediger van het puritanisme. Zo 
moet hij inderdaad worden beschouwd. Zijn gedachte omtrent het werk van 
de Geest, zijn pleit voor een praktische opvatting van de theologie, zijn aan-
dacht voor het innerlijke leven van het geloof: zij behoren alle tot die type-
rende kenmerken van het puritanisme. Maar onlosmakelijk is daarmee voor 
hem verbonden zijn visie op de gemeente, zijn opvatting dat de gemeente 
bestaat uit mensen die zich op basis van vrijwillige overtuiging in een ver-
bond organiseren. Deze acte van de gelovigen krijgt alle nadruk. En het is de 
vraag of daarmee recht is gedaan aan hetgeen in de gereformeerde traditie 
sinds de zestiende eeuw is geleerd omtrent de structuur van de kerk.
 De vraag of en in hoeverre de congregationalistische kerkstructuur nood-
zakelijk voortvloeit uit Owens opvatting omtrent het werk van de Heilige 
Geest en uit zijn visie op de persoonlijke gemeenschap met Christus, moet 
hier blijven rusten. Ook bij Amesius treffen we een duidelijke voorkeur voor 
het independente systeem van kerkelijke structuur aan. Owen behoorde bij 
de opstellers van de Savoy Declaration of Faith and Order, een belijdenis-
geschrift dat sterk aanleunt tegen de Westminster Confession, maar op het 
punt van de kerk niet kiest voor het presbyteriale-synodale systeem, maar 
voor dat van de grote onafhankelijkheid van de gemeenten.102 Een feit is dat 
in deze kringen wezenlijke gedachten van het puritanisme zijn bewaard. Een 
feit is ook dat onze gereformeerde vaderen, bijvoorbeeld in de kring rond 
Voetius, de independenten hebben beschouwd als gereformeerde belijders, 
aan wie men op het punt van de kerkstructuur een en ander moest toege-
ven. Er is geen twijfel mogelijk, of déze independenten behoorden met hun 
diepverankerde geloofsovertuiging bij de gereformeerde traditie. En het is 

102.  Walker, The Creeds and Platforms of Congregationalism, 1969.
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voor een belangrijk deel ook aan John Owen te danken, dat zij begeerden in 
broederlijke eenheid met hen te leven.

7. Richard Baxter

Baxter behoort ongetwijfeld tot de puriteinen, hoewel zijn plaats binnen de 
beweging niet door ieder scherp wordt gezien. Sommigen vinden hem zowel 
een puritein als een anglicaan. Men tekent hem als een calvinist, maar ook 
wel als een arminiaan. Enerzijds werd hij verdacht van rationalisme, ander-
zijds beschuldigde men hem van mystiek. We kunnen wellicht het beste 
zeggen dat Baxter zichzelf was en daarom een geheel eigen plaats inneemt 
onder de puriteinen van zijn tijd en dat zijn beeld past binnen de veelkleurig-
heid van de beweging zelf.
  De biografische gegevens zijn spoedig weergegeven. Richard Baxter 
werd geboren in 1615. Hij volgde een privé-scholing bij iemand die hem 
liever niet direct aan de universiteit zag en bestudeerde na zijn bekering op 
jeugdige leeftijd, waarin het bekende geschrift van Richard Sibbes over het 
gekrookte riet een rol speelde, zelfstandig de theologische geschriften van 
puriteinse predikers. Baxter schreef later dat hij de dag van zijn bekering niet 
kon aanwijzen: �De ziel van de gelovige groeit geleidelijk op.�103 In 1638 
ontving Baxter de diakenwijding, in 1641 werd Kidderminster de gemeente 
waaraan hij vele jaren verbonden zou zijn. Van 1642 tot 1645 bekleedde hij 
een functie als geestelijk verzorger in het leger; hij onderhield daarbij een 
goede relatie met Cromwell, maar moest zich in 1647 wegens ernstige ziekte 
terugtrekken. Lange tijd was hij verhinderd om zijn werk te doen. In die tijd 
schreef hij een van de werken die hem het meest bekend zouden maken, The 
Saints everlasting Rest.104 
 Baxter stond achter het herstel van de monarchie onder Karel II, maar 
weigerde een bisschopszetel te aanvaarden. In 1662 begon voor hem een 
moeitevol leven, daar hij met een groot aantal puriteinse predikanten werd 
afgezet.105 Ruim 21 maanden zat hij gevangen, maar hij kon gedurende deze 
tijd zijn pen gebruiken, die uiterst vruchtbaar was. Van hem zijn 141 werken 
bekend, waarvan er 135 tijdens zijn leven werden uitgegeven.106 De meeste 
van deze geschriften hebben ten doel leiding te geven aan het geloofsleven 
van de christen. Ondanks het feit dat hem jaren aaneen het preken verboden 
was, is hij toch vooral in die kwaliteit bekend gebleven. Hij beschrijft zijn 
werk als volgt: �Ik preekte voor de oorlog tweemaal per zondag, na de oorlog 

103.  Nuttal, Richard Baxter and Philip Doddridge, 6; Keeble, Richard Baxter, 34.
104.  Editie in de serie Christian Classics, Grand Rapids. 
105.  Matthews, Calamy Revised, 39; Nuttal, a.w., 92; Keeble, a.w., 18.
106.  Lijst bij Nuttal, Richard Baxter, 132-136.
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slechts een keer, en eenmaal iedere donderdag, afgedacht van gelegenheid-
spreken. Iedere donderdagavond kwamen mijn buren die zeer begerig waren 
en gelegenheid hadden bij mij thuis. Daar herhaalde een van hen de preek, 
waarna zij hun twijfels te kennen gaven inzake de prediking of een of ander 
gewetensgeval, en ik nam hun twijfel weg. Soms vroeg ik een van hen en 
soms een ander om voor te gaan in gebed ten einde hen te oefenen. Soms bad 
ik zelf met hen, hetgeen, behalve het zingen van een psalm, het enige was 
wat zij deden. En eenmaal per week was er een bijeenkomst van jongeren die 
nog niet in staat waren om te bidden in zo�n grote bijeenkomst. Zij ontmoet-
ten elkaar in kleiner getal, meer afzonderlijk, terwijl zij met elkaar drie uren 
doorbrachten in gebed. Iedere zaterdagavond kwamen zij bijeen in een van 
hun huizen, om de preek van de laatste zondag te herhalen, te bidden en zich 
zo voor te bereiden voor de volgende dag. Twee dagen per week brachten 
mijn helper en ik veertien gezinnen bijeen voor een bijzondere catechisa-
tie.�107

 In deze jaren had Baxter een soort dokterspraktijk, die hij echter opgaf 
omdat hij tijd voor studie wilde hebben en ook omdat hij vreesde zich 
te zullen vergissen en iemand, in plaats van hem te helpen, leed aan te 
doen. Op deze manier kreeg hij wel een sterke band met zijn gemeente, 
die hij wist op te bouwen in het geloof, zodat zij als een modelgemeente 
te boek kwam te staan.108 Hoewel men inzake het theologisch gehalte van 
zijn opvattingen vragen kan stellen, is het wel duidelijk dat zijn theologie 
volstrekt gericht was op de opbouw van de gemeente in het geloof in 
Christus alleen. Het arminianisme waarvan men hem verdacht, trachtte 
hij te weerleggen door te stellen dat zijn tegenstanders van het geloof 
niet slechts een voorwaarde maakten, maar het ook beschouwden als een 
werkzame oorzaak van de rechtvaardiging (causa efficiens).109 Volgens 
Baxter zou er derhalve sprake zijn van een vorm van arminianisme aan hun 
kant. De strijd over deze problematiek, waarin ook Owen werd betrokken, 
werd gevoerd met de verfijnde instrumenten van de wijsgerige terminologie 
en gedachtegangen.110

 Baxters onderscheidingen hadden ten doel het appèl op de gemeente 
te ondersteunen en tegelijk de zekerheid van het heil vast te houden. In 
zijn theologie staat deze praktische doelstelling voorop, ook al is hij bezig 
haar te ondersteunen met zwaarwegende technisch-theologische argumen-
ten. Daarin staat Baxter echter geenszins alleen. De Engelse praktische 

107.  Stoeffler, The Rise of Evangelical Pietism, 89s.; Nuttal, a.w., 57.
108.  Brown, in zijn uitgave van The Reformed Pastor, schrijft, p. 11: �His achievement at 

Kidderminster was amazing. England had not before seen a ministry like this. The town 
contained about 800 homes and 2000 people. They were �an ignorant, rude and revelling 
people� when Baxter arrived, but this changed dramatically.�

109.  Boersma, A Hot Peppercorn, 385.
110.  Over Owens positie tegenover die van Baxter: Boersma, A Hot Peppercorn, register s.v.
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theologen hebben in de regel hun scholastieke vorming weten te gebruiken 
in hun traktaten. Daarin hebben zij in ieder geval de doelstelling van de 
theologie op zichzelf nimmer verloochend.
 Welk beeld Baxter van de verhouding van prediker en gemeente voor 
ogen stond, blijkt uit een van zijn bekendste werken, dat over de gerefor-
meerde herder.111 In zes stellingen heeft Baxter de bedoeling van het pasto-
raat samengevat.

1. De mensen moeten onderwezen worden in de beginselen van de religie 
en zaken van het grootste belang voor de zaligheid.

2.  Zij moeten onderricht ontvangen op de meest opbouwende manier.
3.  Het gaat daarbij om persoonlijke ontmoeting en instructie en om persoon-

lijk onderzoek, wat het beste werkt.
4.  Persoonlijk onderricht wordt in de Schrift aanbevolen en door de praktijk 

van de dienaren van Christus; het draagt de goedkeuring van de vromen 
van alle eeuwen.

5.  Wij moeten deze plicht vervullen jegens de gehele gemeente, of in ieder 
geval zo veel als wij maar kunnen bereiken, want onze liefde en zorg voor 
hun zielen moeten wij tot allen laten uitgaan. Wanneer er vijfhonderd of 
duizend onwetende mensen in uw parochie of gemeente zijn, dan is het 
een armelijke plichtsvervulling, wanneer u zo nu en dan eens met som-
migen spreekt, en de overigen in hun onwetendheid laat, wanneer u in 
staat bent om hun hulp te verlenen.

6.  Een groot werk als dit is, vereist een aanzienlijk deel van onze tijd. Ten-
slotte moeten alle plichten ordelijk vervuld worden, voorzover het kan; 
en zij moeten daarom hun vastgestelde tijd hebben. Als we het erover 
eens zijn dat we dit in praktijk hebben te brengen, dan behoeven we geen 
verschillen inzake twijfelachtige omstandigheden te voeden.112

De pastorale benadering van Baxter heeft nog weinig of niets van haar 
waarde verloren. Hij bouwde zijn gemeente op, zodat de veranderingen 
zich begonnen af te tekenen. De kracht van deze gemeenteopbouw 
was gelegen in het zoeken van persoonlijk contact, dat gedragen werd 
door de overtuiging dat het heil van de gemeente bestaat in het kennen 
van de fundamentele waarheden. Er is nog een andere factor, die van 
minstens even grote betekenis werd geacht door Baxter: de pastor moet 
zelf volledig overtuigd zijn. Hij moet de kracht van de genade van God 
in zijn eigen leven kennen. Hij moet ook de verantwoordelijkheid ver-
staan, die God op zijn schouders legt en waarvan het gewicht eerst in het 
uur van het sterven zal worden gevoeld. Er is niets dat aan een schei -
 
111.  Brown, The Reformed Pastor.
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dende ziel zo veel troost geeft, dan zich geheel aan de dienst van God te 
hebben gewijd.113 
 Baxters verhandeling is opgezet aan de hand van Paulus� woord tot de 
oudsten van Efeze: �Hebt acht op uzelf, en op de gehele kudde� (Hand. 
20:28). Hij behandelt eerst de betekenis van de aandacht die een herder aan 
zijn eigen geloofsleven heeft te wijden. Het werk der genade moet in de 
eigen ziel een volledige plaats hebben ontvangen. Daarbij moet een dienaar 
van het evangelie niet alleen in de staat van genade zijn, maar die genade 
moet ook krachtig en levendig beoefend worden. Het voorbeeld van het 
leven mag nimmer in strijd zijn met de leer die wij prediken. We dienen 
er vooral op te letten dat wij zelf niet leven in zonden die wij bij anderen 
in de prediking bestrijden. Ook dienen we erop toe te zien dat wij de voor 
het werk noodzakelijke eigenschappen niet missen.114 Baxter betoogt in zijn 
handleiding voor het pastoraat, dat de herder van de gemeente ernaar moet 
streven om datgene wat hij anderen predikt, ook zelf op een krachtige manier 
te ervaren. Intussen spreekt hij in zijn boek voor collega�s niet over iets 
anders dan wat de gemeente zelf ook in praktijk heeft te brengen.
 Baxter heeft zijn bekendheid vooral te danken aan een boek dat hij 
schreef nadat hij ernstig ziek was geworden: De eeuwige rust van de heili-
gen.115 De dokters verklaarden dat hij leed aan een ernstige vorm van zwaar-
moedigheid. Hij wist zelf beter: �Het is uit kostbare ervaring, dat ik geleerd 
heb hoe weinig dokters weten!� Zijn ziekte was een beproeving, die hem 
veel deed nadenken over de heerlijkheid van het eeuwige leven en over 
de weg daarheen. In dit boek, opgedragen aan de gemeente, gaf hij tien 
regels aan die men in acht diende te nemen wanneer hij zou zijn heengegaan. 
Daarbij hoorden ook de volgende: doe moeite om mensen te zijn met kennis 
en gezond inzicht. Houd u aan de bijbel. Doe uw uiterste best, een trouwe 
dienaar te krijgen en onderwerp u aan zijn persoonlijk opzicht, evenals aan 
zijn publieke onderricht. Laat vooral de kennis overgaan in gevoel en prak-
tijk. Ga gewetensvol om met de grote verplichtingen in het eigen gezin; 
als u niet kunt doen wat u zou moeten doen, doe dan in ieder geval wat u 
kunt. Pas op voor extremiteiten en controversiële punten in de religie. Als 
het gaat om separatisme: het ongeluk ervan schuilt niet in een dwaling in 
de beoordeling, maar in de onchristelijke en kerkscheurende scheiding en 
vervreemding die erop volgen.116

 Op dit punt was Baxter bijzonder alert. Hij was niet onder de indruk van 
alle argumenten die men aanvoerde om de kerkelijke verdeeldheid in het 

113.  Ibidem, 45.
114.  Ibidem, 53-71.
115.  The Saints Everlasting Rest, dat hij zelf beschouwde als de nalatenschap van een stervend 
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Engeland van zijn tijd goed te praten. Hij ried zijn gemeente aan om vrede 
en eenheid na te streven, zowel in de kerk alsook onder elkaar. �Herinner u 
wat ik u heb geleerd uit Hebr. 12:14. Zij die zeggen dat men geen waarheid 
mag opofferen aan de vrede, hebben gewoonlijk bijzonder weinig zowel van 
het een als van het ander. Ik heb altijd van een vrome, vreedzame conformist 
gehouden, meer dan van een onrust zaaiende non-conformist. En ik geef u 
nu de opdracht, dat wanneer God mij zou prijsgeven aan een sektarische, 
kerkscheurende richting (waartegen ik dagelijks bid), dat u mij zult loslaten 
en ook niet één stap zult volgen.�117

 In dit verband waarschuwde Baxter zijn gemeente tegen hoogmoed, de 
trots van het hart: �Vergeet niet al de preken die ik bij u hield tegen deze 
zonde. Geen zonde is meer natuurlijk en algemeen, of dodelijker.� Het kwam 
er volgens Baxter op aan, dat men een voortdurend behagen in God diende 
te oefenen, en een diepe en geestelijke ernst zou betrachten in de gehele 
eredienst. �Denk toch niet dat men een behagen kan hebben in deugden, 
wanneer er geen behagen in God is. Nimmer zult u standvastige christenen 
zijn, wanneer u dit niet weet te bereiken.�
 De diepe ernst die het pastorale werk van Baxter kenmerkte, hing samen 
met de ervaring die hij in de tijd van zijn ernstige ziekte had verkregen: de 
ernst van het sterven. Toch was het méér dan alleen de vrees voor de dood, 
die daar achter school. Veeleer was het het besef dat de rust der heiligen 
op aarde niet te vinden is. God gebruikt beproevingen om ons dit duidelijk 
te maken. Moeite en zorg is de meest normale weg tot de rust. Beproevin-
gen zijn ook buitengewoon nuttig voor ons. Zij leren ons verstaan wat geen 
prediker ons kan bijbrengen: als wij lijden met Christus, zullen we ook met 
Hem verheerlijkt worden. God leert ons om de weg in het oog te houden. 
Bovendien geeft God ons zelden een diepere voorsmaak van de eeuwige rust 
der heerlijkheid, dan in de aanvechtingen. Ook is het onredelijk om in de 
genietingen van dit leven echt rust te vinden, evengoed als het ongegrond is 
om onwillig te zijn om te sterven. God rukt ons tegen eigen wil in los, zoals 
Hij deed bij Lot. Zijn we eigenlijk wel voldoende los van de zonde?
 Baxter heeft deze ernst van leven en sterven zelf tot uitdrukking laten 
komen in heel zijn ambtelijke dienst. Zijn beschrijving van de betrekkelijk-
heid van het leven en van de heerlijkheid die voor de gelovigen na dit leven 
wacht, wordt gekenmerkt door een buitengewoon persoonlijke overtuiging. 
Een prediker moet ervaren wat hij predikt en de gemeente moet ook merken 
dat hij de dingen op deze experimentele manier persoonlijk kent en beoe-
fent.118 Daarbij dringt Baxter ook voortdurend aan op onderzoek inzake 
de waarachtigheid van de bekering. Bijzonder sterk komt dit naar voren 

117.  Nuttal, a.w., 45.
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in zijn eveneens bekende boekje Call to the Unconverted, waarin hij onbe-
keerde mensen roept om de weg van het leven te zoeken en te gaan. Wanneer 
iemand zegt: �Wat moeten wij doen, mannenbroeders?� heeft Baxter tien 
aanwijzingen ter beschikking. Men moet allereerst het wezen en de nood-
zaak van de bekering kennen: waarom, waarvan en waardoor moet een mens 
bekeerd worden? Daarbij dient men dikwijls de eenzaamheid te zoeken om 
zichzelf mediterend te plaatsen tegenover de verlorenheid en ook tegenover 
de heerlijkheid van het leven met de Here. Verder dient er opzettelijk aan-
dacht voor Gods Woord te zijn: het lezen en beluisteren van de Schrift, 
omdat de bijbel het middel is van bekering. Voortdurend gebed, waarin belij-
denis plaatsvindt van een vroeger leven en gesmeekt wordt om genade van 
vergeving. Baxter wijst op de noodzaak om niet alleen concrete zonden te 
belijden, maar er ook bewust en met overtuiging afstand van te nemen. Ver-
andering van vriendenkring, het zoeken van een ander gezelschap: het zijn 
maatregelen die men met beslistheid moet nemen. Vooral dient men zichzelf 
geen uitstel te gunnen: wanneer u vandaag niet van plan bent u te bekeren, 
dan zult u het nimmer doen. Een bekering is een zaak zonder reserve. Het 
moet absoluut en over de hele linie gebeuren, anders gebeurt het niet.119

 Het was deze prediking die van Kidderminster een heel andere stad 
maakte. Zij werkte door en stichtte vrede tussen de denominaties aldaar. 
Door zijn accentuering van de noodzaak en de ervaring van de bekering 
week uit Kidderminster het separatisme, en deed zich het verschijnsel voor 
dat ook vandaag nog steeds opmerkelijk is: dat er een basis wordt gevonden 
voor eenheid, die de denominationele kwesties op een heel ander niveau 
plaatst. Ook daarom is Baxter reeds in zijn eigen tijd bekend, maar ook 
omstreden geworden. Hij wilde niets meer of minder dan een katholiek 
christen zijn. Daarbij viel zijn fundamenteel uitgangspunt voor sommigen 
wel wat al te smal uit: slechts de bijbel, de wet, de belijdenis en het vol-
maakte gebed. Hij kon zodoende optreden als een pleitbezorger voor ker-
kelijke eenheid, een zaak waarvoor John Durie zich, mede in het belang 
van de anglicaanse kerk, inzette. Baxter is er een voorbeeld van hoe er een 
�oecumene van het hart� kan ontstaan, die door alle denominaties heen trekt 
en relativeert, wat in jaren op diverse manieren is opgebouwd aan kerkelijk 
leven.120 Het puritanisme trekt inderdaad als een olievlek door alle kerken, 
vergaderingen, gemeenten en groeperingen. Wanneer men de beweging laat 
beginnen met Cartwright en Travers als de eerste vertegenwoordigers, en 
ook wanneer men de oorsprong zoekt bij de asielzoekers uit de tijd van 
Maria Tudor, ligt onmiskenbaar het kerkelijk vraagstuk als de centrale pro-
blematiek aan de wortel van het puritanisme. En dan is er sprake van een 

119.  Baxter, Call to the Unconverted, 1972, 55-58.
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verschuiving van de ecclesiologische accenten naar die van de persoonlijke, 
individuele, bevindelijke ervaring. Bij voortduur spelen kerkelijke structu-
ren niet meer die rol die hun aanvankelijk was toebedacht.
 Plaatst men echter het begin van het puritanisme bij Bradford en Hooper, 
dan menen we dat deze ontwikkeling legaal en onvermijdelijk is. Beiden 
spreken een taal die in het latere puritanisme goed zou worden verstaan: die 
van de innerlijkheid, de verootmoediging, de gebrokenheid van het hart dat 
troost zoekt. De zekerheid van het geloof als ervaringswerkelijkheid krijgt 
de volle aandacht. Het kerkprobleem ligt aan de wortel. Het is de vraag, van 
welke boom, en waar de bijl zou komen te liggen. Bij die van de anglicanen, 
of bij die van de presbyterianen. Of zouden wellicht de congregationalisten 
de meest zuivere vertolkers van het puriteinse ideaal blijken te zijn? Wel-
licht gaat het om een visie die alle denominationele kwesties ver achter zich 
heeft gelaten, en die als een zaak van het hart alles te boven gaat?

8. John Bunyan

De academie heeft in de geschiedenis van het puritanisme een grote bete-
kenis gehad. In de talrijke colleges, vooral in die welke in Cambridge 
gevolgd werden, hanteerde men een wetenschappelijke methode die trachtte 
kennis en vroomheid bij elkaar te brengen en te houden. Het universitaire 
systeem was daarop gericht. Daarmee is het te verklaren dat veel academisch 
getrainde theologen hun inzichten op systematische manier konden weerge-
ven, ook in die geschriften waarin de vroomheid tot in haar diepste zielsge-
heimen werd geanalyseerd en beschreven. Met John Bunyan (1628-1688) 
staat het anders. Zijn vader en moeder zorgden ervoor dat hij leerde lezen en 
schrijven. �Ik stam, zoals velen weten, uit een laag en onaanzienlijk geslacht; 
mijn vader behoorde tot de laagst geplaatste en meest verachte families in 
het land. Maar toch, ondanks de geringe staat en de onaanzienlijkheid van 
mijn ouders, behaagde het God hun in het hart te geven mij op school te 
doen om lezen en schrijven te leren. En ik raakte daarin even bedreven als de 
kinderen van andere arme mensen, hoewel ik tot mijn schande moet beken-
nen, dat ik het weinige dat ik had geleerd spoedig weer bijna helemaal kwijt 
was, lang voordat de Heere zijn genadige bekeringswerk aan mijn ziel vol-
voerde.�121

 Bunyan is een religieus genie genoemd, die ondanks het feit dat het hem 
ontbrak aan een academische vorming, een van de grote gestalten werd van 
de geschiedenis van de christelijke vroomheid, de auteur van een meester-
werk binnen de stichtelijke literatuur, een man die invloed uitoefende tot 
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ver na zijn eigen tijd.122 Misschien moeten we zeggen dat hij juist daarom 
op een onbevangen manier kon spreken, preken en schrijven zoals hij deed: 
ongekunsteld, met de echtheid en authenticiteit van de genade van God. Bij 
de bestudering van de literatuurgeschiedenis van Engeland besteedt men tot 
op heden veel aandacht aan hem, omdat zijn schrijfstijl zeer opmerkelijk 
is: hij beschikt over een directe woordkeuze, een heldere en onmiddellijke 
manier van spreken, een gebruik van beelden en gelijkenissen dat hem doet 
behoren tot de groten en klassieken uit de geschiedenis van de letterkunde. 
Zonder dat hij daarop doelde, wordt zijn werk om die eigenschappen gepre-
zen. Bunyan zelf had niets anders op het oog dan het bevorderen van vroom-
heid en heiligheid van leven. Het is hem niet om stijl te doen, maar om de 
vreze des Heren.
 Zijn levensverhaal vertoont, wat het uiterlijke ervan betreft, weinig bij-
zonderheden, tenzij men de eenvoud en armoede van zijn afkomst, de vol-
harding van zijn roeping ondanks herhaalde gevangenschap en de hartstocht 
om te prediken en te evangeliseren iets bijzonders zou willen noemen. Zijn 
afkomst speelde geen rol toen men de gaven die God hem verleend had, 
ontdekte. Zijn gevangenschap was een omstandigheid die hij deelde met 
honderden en duizenden non-conformisten die weigerden zich aan te passen. 
Evenals zijn vader was hij ketellapper van beroep en dat betekende: markten 
afreizen om een boterham te verdienen. Totdat hij langs een weg van diepe 
aanvechtingen verzekerd werd van zijn geloof en van zijn roeping om het 
evangelie te verkondigen.
 Van zijn bekering heeft hij een uitvoerig verslag gedaan in een werk dat 
talrijke drukken beleefde: Overvloedige genade voor de grootste der zonda-
ren (1566). Bunyan levert daarin een bijdrage aan de sindsdien in puriteinse 
kring gaarne beoefende kunst van het vertellen van het eigen levensverhaal. 
Het gaat dan om een soort van narratieve vroomheidsliteratuur en tegelijk 
ook om een middel om de genade in eigen leven bevestigd te zien en ook 
weer vast te leggen. Men zou kunnen zeggen dat zijn verhaal een weergave 
is van de kleine, in eigen levensverhoudingen zich weerspiegelende ordo 
salutis, de orde des heils, waarin naar goed reformatorische trant de verhou-
ding van wet en evangelie een rol speelt. In 1655 had Bunyan zich bij de 
baptistengemeente van Bedford, zijn geboorteplaats, aangesloten. Tot zijn 
gemeente behoorden ook enkele aanhangers van de sekte der zogenaamde 
vijfde monarchie, een eschatologische, chiliastische groep, die het konink-
rijk van God in de eigen historische werkelijkheid nabij wilde brengen (zie 
Dan. 2:44).
 In 1660 werd Bunyan gevangengezet wegens onwettig preken in een 
kleinere kring. Hij bracht de tijd in de gevangenis door met meditatie en 
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gebed, waarbij vooral de bijbel zelf zijn bron was. In 1672 kwam voor hem 
de vrijheid, die hem echter in 1677 voor zes maanden ontnomen werd. In 
die laatste detentie ontstond het geschrift dat hem een plaats zou verschaf-
fen in de reeks van klassieke schrijvers. Na de bijbel en Thomas à Kempis� 
Navolging van Christus is De Christenreis naar de eeuwigheid van Bunyan 
tijdenlang het meest gelezen boek geweest.
 Wat Bunyan typeert, is de eenvoud, de authenticiteit van zijn vroom-
heid. Daarin staan de bekering tot God, de aanvechting en de geloofsstrijd 
centraal. Van zijn andere geschriften vermelden we een boek over de Heilige 
Stad of het Nieuwe Jeruzalem (1665).123 Bunyan beschrijft de heerlijkheid 
van de toekomstige staat van de christen op een gedetailleerde manier. In 
1682 schreef hij zijn werk over de Heilige Oorlog, waarin niet alleen de 
strijd van de christen, zoals deze gevoerd moet worden, wordt beschreven. 
Het is voor wie tussen de regels door leest ook een beschrijving van de 
manier van oorlogvoering in het burgerlijk verdeelde Engeland van zijn 
dagen. Bunyan diende enige tijd in het leger van Cromwell. 
 De Christenreis naar de eeuwigheid (1678) zou hem voorgoed bekend 
maken.124 Bunyan verhaalt daarin de droom die hem geschonken werd: �Toen 
ik wandelde door de woestijn van deze wereld, kwam ik terecht op een zekere 
plaats waar een hol was. En toen ik sliep, droomde ik. Ik droomde en zie, ik 
zag een man, in lompen gehuld, staande op een zekere plaats, met zijn gezicht 
afgewend van zijn eigen huis, een boek in de hand en een zware last op zijn 
rug. Ik keek, en zag dat hij het boek opende, en erin las. En terwijl hij erin las 
weende hij en beefde hij, en toen hij zich niet langer kon inhouden, brak hij 
uit in een klagelijke kreet, zeggende: wat moet ik doen?�
 In de droom ontvangt Christen � want zo is zijn naam � aanwijzingen van 
Evangelist hoe hij moet vluchten en welke richting hij moet kiezen. Bunyan 
beschrijft in deze groots opgezette allegorie het proces van de bekering, de 
vergeving, de rechtvaardiging en de heiliging op een manier die overeen-
stemt met de weergave van zijn eigen geloofservaringen. Vanaf het begin, 
wanneer de vraag klinkt: �Wat moet ik doen?� tot aan het einde, wanneer 
de brede doodsjordaan wordt overgestoken, is er de strijd van het geloof, 
waarin Christen echter geoefend wordt. Hij bereikt de overkant, waar hem 
een ontvangst van engelen, trompetters en hemelse legerscharen wacht. Aan 
de poort kan hij het legitimatiebewijs, dat hem eerder werd gegeven, laten 
zien . De Koning zelf ontvangt hem en het klinkt hem tegemoet: �Ga in in 
de vreugde van uw Heer.�
 Christens metgezel, de heer Onwetend, die van verre volgde en niet-
tegenstaande de vermaningen volhard had in zijn afwijzende houding, kwam 
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ook over de rivier, in het bootje van veerman IJdele Hoop. Maar bij de poort 
werd hem de toegang geweigerd. Aan handen en voeten gebonden werd hij 
in de afgrond geworpen. De ernstige les die Bunyan wilde meegeven, hield 
in dat er van vlak voor de hemelpoort nog een weg naar de hel leidt. Een 
mens heeft zichzelf altijd en overal nauwkeurig te onderzoeken. Het is een 
thema dat door heel het werk van de non-conformist heen trekt. Het is in 
overeenstemming met de ernst waarmee Bunyan zelf de weg der zaligheid 
zocht te betreden. 

Bunyans allegorie is door duizenden mensen in de wereld met tranen gele-
zen (Macauly).125 Zij hebben iets herkend van de strijd van het geloof, die 
gedurende heel de reis naar Jeruzalem niet aflaat. Zij weten ook van de 
twijfel die als een diep moeras een mens naar beneden kan zuigen, zoals 
Bunyan het in zijn droom gezien heeft. De schrijver wist echter ook van 
de stenen, de beloften van God, die een doorgang mogelijk maken. Bunyan 
beschrijft het verblijf van Christen in het huis van Uitlegger, waar hem in 
allerlei symbolen duidelijk wordt gemaakt dat de bijbel zelf licht moet ver-
schaffen in de vragen die het hart in onrust brengen. Het is ook duidelijk dat 
het zware pak van de zondelast alleen van de schouder valt bij het kruis, in 
het geopende graf. Zo staan kruis en opstanding van Christus centraal in het 
boek, dat veel meer is dan de weergave van een puriteinse opvatting van de 
heilsweg. Het is inderdaad de weg die een christen gaat in zijn vreemdeling-
schap. De thematiek is eigen aan de Schrift zelf, is eigen aan de gedachte- 
en leefwereld van de groten uit het koninkrijk van God.
 Augustinus spreekt reeds op een zeer persoonlijke en aangrijpende 
manier over de peregrinatio, de pelgrimstocht van de christen, of zelfs de 
peregrinatio animae, de pelgrimstocht van de ziel die God zoekt. Voor hem 
gaat het echter meer om de vreemdelingschap van de stad Gods, op haar 
tocht naar de voleinding.126 De christenheid als zodanig is onderweg naar 
de stad waarvan God de opperste Bouwmeester en Kunstenaar is.
 Ook de Reformatie kent de idee van de vreemdelingschap. Calvijn 
schrijft erover onder het thema van het christelijke leven, wanneer hij de 
overdenking van het toekomstige leven zich ten doel stelt.127 Bij Bunyan is 
de pelgrimsreis naar de eeuwigheid allereerst een weg van bekering gewor-
den, die een begin heeft in de angsten en benauwdheden van het hart dat de 
schuld der zonde leerde kennen. Daarop volgt een bevrijdende ontmoeting 
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bij het kruis van Christus. Echter ook dan is de strijd niet gestreden. Voort-
durend blijft het de taak om de komende toorn te ontvlieden. Die opdracht 
kan slechts volbracht worden wanneer de reeks van gebeurtenissen die de 
pelgrim ondergaat, ook als een opeenvolging van verschillende stadia in 
het geestelijke leven wordt ervaren. De orde van de stof in De Pelgrimsreis 
wijst in die richting. Deze is niet slechts aan de dichterlijke verbeelding van 
Bunyan toe te schrijven. Op de vlucht naar het kruis volgt de verlichting 
met de kennis en dan komt de strijd om de heiliging als strijd met de dui-
vel, de wereld en het eigen vlees.128 De volgorde van de gebeurtenissen en 
gewaarwordingen en ook de ontmoetingen die Christen op zijn reis naar de 
eeuwigheid beleeft, hangen samen met het levensverhaal van Bunyan zelf.
Zonder beeldspraak heeft hij de gang van zaken rond en na zijn bekering 
beschreven onder de titel: Overvloeiende genade voor de grootste van alle 
zondaren. Het is het verhaal van het genadige werk van God aan zijn ziel.129 
Bunyan beschrijft zijn leven als zondaar, met enig verlangen naar gods-
dienst, waarin echter geen inzicht in zijn zondige staat was. Daaraan leek 
een eind te komen toen hij op een zondag onder het spel waaraan hij zich 
had overgegeven, een stem als het ware uit de hemel hoorde klinken in zijn 
ziel: �Wilt gij uw zonden loslaten en naar de hemel gaan, of uw zonden 
vasthouden en naar de hel gaan?� �Het was alsof ik met de ogen van mijn 
verstand de Heere Jezus op mij neer had zien kijken, zeer hevig ontstemd 
over mij en alsof Hij mij zwaar dreigde met een smartelijke straf voor deze 
en mijn andere goddeloze praktijken.�130

  In plaats van tot een omkeer leidde dit gebeuren echter tot een zekere 
verharding, die, naar Bunyan opmerkte, voortkwam uit wanhoop: een gretig-
heid in het zondigen. Deze maakte na enige tijd plaats voor het genoegen dat 
hij schepte in de omgang met de bijbel: uitwendige verbetering, waarbij de 
omgeving het erop hield dat hij een godzalig en vroom man was geworden. 
Dit waardeerde hij wel: hij vond het heerlijk dat er over hem werd gesproken 
als over een godzalige. Aan deze toestand kwam een eind toen hij in Bedford 
een gesprek van enkele arme vrouwen hoorde: �Ik ging dicht bij staan, om te 
horen wat zij zeiden. Want ik was nu zelf ook een vlotte prater over godsdien-
stige zaken. Maar ik moet zeggen: ik hoorde, maar verstond niet. Want het 
ging mijn begrip verre te boven; hun gesprek ging over de wedergeboorte, 
het werk van God aan hun harten, en hoe zij overtuigd werden van hun ellen-
dige natuurlijke staat. Zij bespraken hoe God hun zielen met Zijn liefde in 
de Heere Jezus had bezocht, en met welke woorden en beloften zij verkwikt, 
vertroost en ondersteund waren tegen de verzoekingen van de duivel.�131
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 Dit gesprek deed Bunyan met een schok ontwaken. Hij wantrouwde nu 
zijn eigen toestand. In al zijn gedachten over godsdienst ontbrak de weder-
geboorte. Hij kende ook de troost van het Woord niet en de belofte evenmin. 
Er voltrok zich echter wel een verandering, maar tot een werkelijke door-
braak kwam het niet eerder dan toen hij het kruis van Christus, de plaats van 
de verzoening, vond. Christus zelf werd zijn gerechtigheid voor God. �Nu 
vielen mij werkelijk de ketenen van mijn voeten, ik werd bevrijd van mijn 
kwelling en van mijn boeien, mijn verzoekingen vloden ook heen.�132

 Wat Bunyan in zijn grote allegorie over de christenreis had beschreven, 
was de werkelijkheid van zijn eigen leven, weergegeven onder het thema van 
de overvloedige genade. Wat hem in al zijn zoeken voor ogen had gestaan, 
was in feite niets anders dan wat beschreven was in de boeken die zijn vrouw 
bij haar huwelijk had ingebracht. �Hoewel we armer waren dan arm (we 
hadden helemaal geen huisraad, geen schotel, geen lepel, niets), bracht zij 
toch twee boeken mee, die haar vader haar bij zijn dood had nagelaten: 
Het voetpad van de eenvoudige naar de hemel en De practijk der godzalig-
heid. Soms las ik met haar daarin en vond ook een paar dingen, die mij enig 
genoegen deden (maar al die tijd kwam ik niet tot overtuiging).�133 
 Het eerste werk was van de hand van Arthur Dent.134 Het tweede 
was het veel gebruikte werk van Lewis Bayly, The Practise of Pietie 
(1613), onder toezicht van Voetius � die het in zijn eigen Praxis pietatis 
aanbeval � vertaald in het Nederlands. We weten dat Bunyan behalve over 
de nu genoemde, beschikte over een gering aantal boeken, waaronder de 
geschiedenis der martelaren van de hand van John Foxe, het boek dat later 
samen met Bunyans Christenreis, naast de bijbel, veel invloed heeft uitge-
oefend op het eenvoudige volk en een diepe indruk heeft gemaakt op het 
Engelse protestantisme.135 Ook bezat Bunyan een exemplaar van Luthers 
verklaring van de brief aan de Galaten, de brief waarin de Wittenberger 
zichzelf geheel en al herkende. Bunyan heeft zich gelaafd aan deze klare 
bron van reformatorische theologie en haar verwerkt in zijn eigen manier 
van denken. Daarin staat de bijbel centraal, waarbij de boodschap van zonde 
en genade, vooral vertolkt in de paulinische brieven, de sleutel vormt van 
zijn uitleg. De benadering van een tekst is specifiek. Hij gebruikt de tekst 
voor zijn prediking, zoals zij hemzelf heeft getroffen, waarbij er sprake is 
van een intensieve vers-voor-vers-concentratie.136 Bunyan is in zijn uitleg 
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van de Schrift vrijwel altijd de �dromer� die hij in zijn Christenreis wilde 
zijn. Daarmee is gezegd dat hij openstaat voor en weet te verbeelden wat 
hij waarnam, en wel op een zo intensieve en directe manier, dat in al zijn 
geschriften de prediker herkenbaar is. Ter wille van de prediking zat hij 
jaren aaneen gevangen. We moeten ons deze vrijheidsberoving niet voorstel-
len als een eenzame opsluiting. Bunyan beschikte, zeker in de twaalf jaar 
durende afzondering, over tal van communicatiemiddelen. Hij kon bezoek 
ontvangen, soms ook afleggen; hij preekte zelfs in die tijd meer dan eens, 
hij schiep een overlegorgaan voor non-conformisten en kon ook lezen en 
studeren, schrijven en publiceren. Maar zijn vrijheid was een innerlijke. 
Daaruit leefde hij en produceerde hij zijn vele geschriften. Toen hem de 
mogelijkheid werd geboden om uit de gevangenschap ontslagen te worden, 
op voorwaarde dat hij de prediking zou nalaten, zei hij: �Wanneer ik vandaag 
vrij ben, zal ik morgen prediken.� Blijkbaar was dit voor hem een levensbe-
hoefte geworden. Daarbij speelde zijn eigen levensverhaal mee. Het stem-
pelde zelfs zijn boodschap. Maar deze functioneerde niet als een schema, dat 
voor iedereen zou moeten gelden. Men heeft Bunyan een calvinist genoemd. 
Zijn opvatting van de verkiezing naar de genade van God wijst in die rich-
ting. Zij leidde tot een ruimte in de prediking, die plaats biedt aan arme 
zondaren. Te lang was Bunyan onderworpen geweest aan aanvechtingen en 
twijfelingen omtrent zijn eigen verkiezing, dan dat hij arme zondaren daar-
mee zou willen laten tobben. Een duidelijk voorbeeld van zijn ruime opvat-
ting der verkiezende genade vinden we in zijn boek Komst en Welkomst tot 
Jezus Christus.137 Het is een ruime, evangelische nodiging die we hierin 
aantreffen. De �ketellapper� uit Bedford spreekt hierin een taal die de grote 
theoloog John Owen deed opmerken dat hij graag heel zijn theologische 
kennis zou willen inruilen voor de eenvoudige welsprekendheid van John 
Bunyan. De hartelijke liefde voor verloren mensen, in welke situatie ook, 
heeft hem blijkbaar doen uitstijgen boven elke kerkelijke denominatie of 
groep uit zijn tijd. Ook in onze tijd wordt dat herkend. Bunyan is van ieder 
die de Here vreest. Hij behoort bij allen die een pelgrim zijn geworden op 
weg naar de eeuwigheid.138 
 Bunyan, een calvinistische baptist, wenste van de doop geen afgod te 
maken, hoewel hij zijn standpunt in dezen beschouwde als een ordinantie van 
God: �Ik ben niet tegen iedereen, hoewel een verkeerd taalgebruik ieder tegen 
mij zou kunnen opzetten. Maar ik ben voor vereniging, eendracht en gemeen-
schap, met heiligen als heiligen, en om die reden schreef ik mijn boek.�139 
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Bunyan riep op tot vrede en eenheid: �Zullen de pausgezinden het met elkaar 
eens zijn en zich verenigen in hun eigen belang, ondanks de menigte van 
ordes, graden en verschillen die er onder hen gevonden worden, en zullen 
zij die zichzelf gereformeerde kerken noemen zich niet verenigen ter wille 
van het gemeenschappelijk belang van Christus in de wereld, ondanks som-
mige onbetekenende en aanvechtbare verschillen die er onder hen zijn?�140 
Een laatste argument dat Bunyan gebruikte, was dat de Rechter voor de deur 
staat. �Laat dit onze geest mogen matigen, dat de Heer dichtbij is. Wat voor 
droevig verhaal hebben zij dan te vertellen wanneer Hij komt, zij die hun 
mededienaren een dreun verkopen en die de weg naar zijn Koninkrijk nauwer 
maken dan Hij ooit zelf gedaan heeft? Laat mij eindigen met de woorden van 
de grote apostel (2 Kor. 13:11): Voorts broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, 
zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede; en de God der liefde en des vredes 
zal met u zijn.�141

9. Samuel Rutherford

Samuel Rutherford behoort tot de belangrijkste theologen die Schotland heeft 
voortgebracht. In zijn tijd gaf hij leiding aan de ontwikkelingen van kerk en 
theologie. Hij behoort tot de schrijvers wier ideeën een grote en blijvende 
invloed hebben gehad. Daarbij heeft hij niet minder naam gemaakt als een 
auteur die een blijvende plaats verdient in de geschiedenis van de presbyteri-
aanse of puriteinse spiritualiteit. Het zijn vooral zijn brieven die hem bekend 
maakten. Zij behoren tot de literatuur die tot op heden nog steeds de mensen 
aanspreekt. Wij rekenen hem tot de puriteinen, al was het alleen maar omdat 
hij op de Westminster Assembly een rol van betekenis heeft gespeeld. Hij 
heeft aan het presbyteriaanse puritanisme een blijvende vorm gegeven.142 
 Samuel Rutherford werd in 1600 te Nisbeth, in het zuidelijk grensgebied 
van Schotland, geboren. Hij ontving een primaire opleiding in Jedburgh en 
volgde daarna universitair onderwijs in Edinburgh. De academie was nog 
in opbouw. Zij was in 1583 uit een stadscollege omgevormd tot een kleine 
universiteit, waar de professoren ieder een aantal studenten onder hun hoede 
hadden, die zij in allerlei takken van wetenschap moesten onderrichten en 
begeleiden. Rutherford was bijzonder succesvol in zijn studie. Toen hij 
23 jaar was, werd hem de opdracht gegeven om andere studenten les te 
geven in het Latijn.
 Nadat hij dit ongeveer twee jaar had gedaan, kwam er een eind aan. 
Rutherford trouwde; wat er met deze verandering van levensstaat precies aan 
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de hand is geweest, lijkt niet meer te achterhalen.143 Hij werd voor korte tijd 
van zijn functie ontheven. Er trad in deze tijd ook een religieuze verandering 
op, die hem daarna met des te meer inzet zich deed wijden aan de studie 
van de theologie. Wellicht is het daardoor te verklaren dat hij later in zijn 
brieven de jonge mensen aanspoorde om zich in de morgen van het leven 
aan de Here te wijden. Hij klaagde erover dat hij deze belangrijke stap had 
uitgesteld tot later tijd: �Dwaas die ik was, liet ik toe dat de zon al hoog 
aan de hemel stond en de namiddag aanbrak, voordat ik tenslotte de poort 
binnenging.�144 Ook op andere plaatsen schrijft hij op een manier waarin 
een zekere zelfbeschuldiging meeklinkt.145 Toch doet men verkeerd wan-
neer men daaruit conclusies trekt over een verbrast leven. Dit is ondenkbaar, 
omdat hij vrij spoedig daarna een goed attest kreeg, dat hem in staat stelde de 
theologische studie te volgen. We denken aan de belijdenissen van Augus-
tinus, die ook spreken over een diep gevoeld berouw, waardoor hij voor God 
kwam open te staan. 
 De studie trok hem. Tegelijk werd hij gevormd, niet alleen in weten-
schappelijke zin, maar ook in geestelijke toerusting. We kennen de gang 
van zaken aan de universiteit. Afgedacht van de andere colleges, werd door 
de rector iedere woensdag om drie uur een lezing gehouden over een theolo-
gisch onderwerp, waarbij alle studenten in de aula aanwezig waren. Op zon-
dagmorgen om zeven uur lazen zij de Heilige Schrift in iedere collegezaal 
voor de curatoren en daarna gingen zij samen met hen naar de kerk, vanwaar 
ze naar de universiteit terugkeerden. Ze hadden een analyse te geven van 
de preek die zij hadden gehoord en van het gedeelte van de Schrift, dat zij 
�s morgens hadden doorgenomen. 
 Toen Rutherford zijn studie volbracht had, kwam voor hem in 1627 een 
plaats in de kerk van Anwoth, waar hij met passieve toestemming van de 
bisschop van Galloway onder oplegging der handen � niet van de bisschop, 
maar van de presbyters � tot predikant werd geordend.146

 Hier in Anwoth beoefende hij het pastoraat op een intensieve manier. 
Een schoonzoon van John Knox was predikant geweest in Kirkcudbright, 
op slechts korte afstand van Anwoth. Zijn invloed was in de omgeving nog 
steeds te merken. Voordat Rutherford kwam, werd er slechts eens in de 
veertien dagen een dienst gehouden. Nu was er sprake van geregelde pasto-
rale verzorging door de �little fair man�, die al spoedig bekendstond om zijn 
bewogen en hartelijke prediking. Zijn stem was wat schel misschien en zijn 
uitspraak � als men zijn tijdgenoten mag geloven � niet helemaal correct, 
zijn hart was bij de gemeente. Voetius heeft eens gezegd dat een prediker 
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drie boeken moet kennen: de heilige Schrift, zijn eigen hart en het hart van 
de gemeente. Rutherford studeerde in alle drie even trouw en diepgaand. 
Over zijn leven in de pastorie is bekend dat hij iedere morgen om drie uur 
opstond en het eerste deel van de dag doorbracht in gebed, meditatie en stu-
die. Dat deze laatste vrucht afwierp, bleek uit de publicatie van een geschrift 
van polemische of apologetische aard, dat hem in moeilijkheden bracht. 
Het werk was in Amsterdam uitgegeven: Exercitationes Apologeticae Pro 
Divina Gratia (1636). Het keerde zich fel en beslist tegen de arminiaanse 
theologie van aartsbisschop Laud. Om die reden maakte in juli 1636 het hoge 
kerkelijke gezag een eind aan Rutherfords pastoraat in Anwoth. Hem werd 
het preken in Schotland verboden en hij werd naar Aberdeen verbannen voor 
een tijdsduur die de koning zou bepalen. De universiteit van Aberdeen stond 
bekend om haar anglicaanse conformisme.147 Hier werd hij gedwongen tot 
een dispuut over het arminianisme, dat in anglicaanse kring steeds meer 
aanhangers gekregen had. Hij wist het echter glansrijk te winnen. 
 De tijd van zijn gedwongen verblijf in Aberdeen was voor hem produc-
tief: hij schreef talrijke brieven, die later zijn verzameld en uitgegeven. We 
leren Rutherford eruit kennen in de aanvechtingen, maar ook in de verruk-
kingen van zijn geloofservaringen. Toen de tijden veranderden en de opstand 
van de Covenanters een eind maakte aan de verdrukking van de Schotse 
kerk, werd hij benoemd tot hoogleraar in St. Andrews. Hij nam deze functie 
aan onder beding dat hem het preken in deze stad zou zijn toegestaan. In 
1642 maakte hij vooral naam door de geschriften die hij over de regering van 
de kerk uitgaf en die voornamelijk gericht waren tegen de independenten en 
de separatisten. Met kracht van argumenten verdedigde hij de presbyteriale 
kerkregering.148 
 Wellicht daaraan dankte hij zijn missie naar de Westminster Assembly. 
Als een van de Schotse afgevaardigden werd hij naar Londen gezonden, 
waar hij vier jaren bleef. Hij preekte er voor het parlement en nam een leven-
dig aandeel aan de besprekingen van de synode. Hij vervaardigde ook hier 
een aantal boeken, waaronder het werk dat hem bekend zou maken en dat 
later de aanleiding zou vormen voor zijn veroordeling: Lex rex. Het werd 
door de Schotse kerk als gezaghebbend aanvaard.149 
 Na zijn terugkeer naar St. Andrews benoemde de senaat hem tot decaan 
(principal); in 1651 werd hij rector van de universiteit. Rutherford had aan 
zijn geschriften benoemingen aan de universiteiten van Harderwijk (1648), 
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Edinburgh (1649) en Utrecht (1651) te danken. Hij verkoos in Schotland te 
blijven. In deze jaren ontstond er een broedertwist tussen de Schotse pres-
byterianen, die lange tijd de gemoederen bezig zou houden. Hierbij speelde 
de visie op en de relatie met het koningschap een rol van betekenis. 
 Intussen keerden de omstandigheden zich zodanig, dat de kerk opnieuw 
in de verdrukking kwam. Een verandering in het bewind bracht mee dat 
Rutherfords positie in gevaar kwam. Vooral zijn geschrift over de betekenis 
van de monarchie leverde materiaal voor zijn veroordeling. Het boek waarin 
hij de rechten van het volk tegenover de monarchie had verdedigd, werd 
als revolutionair bestempeld en door de beul verbrand. Rutherford werd 
beschouwd als een vijand van de koning. Hij werd beroofd van zijn rechten 
als hoogleraar en geciteerd om naar Edinburgh te komen, waar zijn vrienden 
vreesden dat hij zou worden geëxecuteerd. Maar een hoger gebod riep hem 
naar de eeuwige heerlijkheid. Hij stierf eind maart 1661; zijn sterfbed was 
een getuigenis van de verwachting die hem vervulde: �Ik zal leven en Hem 
aanbidden. Glorie, glorie aan mijn Schepper en aan mijn Verlosser voor 
eeuwig. Glorie schittert in Immanuëls land.�150 
 Rutherford kan men beschouwen als een van de meest befaamde theo-
logen van het puritanisme. Hij gebruikte de tijd die hij aan de academie 
doorbracht om intensief te studeren en ook in de pastorie stak hij veel tijd 
in de studie. Hij werd beschouwd als een van de kundigste theologen die op 
de Westminster Assembly de taak op zich namen om de belijdenis, de grote 
en de kleine catechismus, op te stellen. En op zijn colleges, waarvan de stof 
bij lange na niet is uitgegeven, trad hij op als een geharnast verdediger van 
de gereformeerde theologie.
 Dit betreft allereerst de methode van zijn theologie.151 Toen hij met zijn 
studie begon, gold in Edinburgh de scholastieke methode. Robert Rollock 
(1555-1599) was de eerste rector van de universiteit aldaar. Hij was een 
propagandist van een theologische methode die overeenkwam met die van 
Beza en Ursinus. Beiden leverden voor hem een voorbeeld van de beoefe-
ning van de theologie. De historici die zich vandaag met de geschiedenis van 
de gereformeerde theologie bezighouden, gaan in twee richtingen uiteen. Er 
zijn er die de gedachte dat bij Beza en Ursinus de scholastiek volledig is 
teruggekeerd propageren. Zij zouden een redeneermethode hebben gebruikt 
waardoor de inhoud van de theologie zou zijn aangetast. Men construeert 
dan een onderscheid tussen Calvijn en de latere calvinisten. Calvijn zou een 
andere theologie gehanteerd hebben dan de godgeleerden die in Westminster 
bijeenkwamen. En dit zou geleid hebben tot een verstarring van de theologie 
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op zichzelf. Daartegenover staat een richting van hen die oordelen dat een 
verschil in methode inhoudelijk nog niet een andere theologie behoeft op 
te leveren. De theologie van Calvijn en van de latere gereformeerde woord-
voerders ontwikkelde zich in principe langs oorspronkelijk dezelfde lijnen. 
Ik meen dat deze laatste stelling zeker geldt van Rutherford. Hij was een 
theoloog die de gehele traditie kende en ook wist in te schakelen in zijn 
eigen denken. Maar hij bleef daarbij binnen de kaders van de gereformeerde 
theologie, ook wat de methode betreft. Men voelde zich in Utrecht en Har-
derwijk volkomen eensgeestes met hem, anders zou men hem niet voor een 
hoogleraarpost aldaar in aanmerking hebben laten komen.
 �Gereformeerde theologie,� zeggen we derhalve, waarbij we eraan herin-
neren dat Rutherford, evenals Calvijn en anderen, aan de werkelijkheid van 
de gemeenschap met Christus een centrale betekenis toekende.152 Bij Cal-
vijn is dit duidelijk het geval. Men kan zeggen dat Christus bij hem centraal 
staat, en dit niet alleen, maar ook en vooral dat de gemeenschap met Christus 
het brandpunt is van zijn geloofsuiteenzetting. Daardoor is het objectieve 
element verweven met het subjectieve. Christus is niet alleen in de hemel, 
Hij is ook door zijn Geest in ons. Zo ontvangen we deel aan zijn weldaden: 
eerst de gemeenschap met Christus en daarna en daarin ook het delen in zijn 
weldaden. We kunnen daarbij denken aan het drievoudig ambt van Christus, 
maar de accentuering valt dan op zijn koningschap, waardoor Hij zelf regeert 
in de harten van de zijnen.
 Binnen dit kader valt ook te denken aan de verbondstheologie, waarvan 
Rutherford een van de typische vertegenwoordigers is.153 Bekend is zijn 
geschrift over het verbond der genade: The covenant of life opened or, a 
treatise of the Covenant of Grace (1655). Daarin spreekt hij over de drie 
verbonden: het verbond der werken, het verbond der verlossing en het ver-
bond der genade. Dat dit bij Rutherford op geen enkele manier leidde tot 
welke vorm van arminianisme ook, blijkt wel uit het feit dat een van zijn eer-
ste geschriften een werk tegen de remonstranten was en een van de laatste, 
na zijn dood in Nederland uitgegeven, eveneens een sterk tegen het armi-
nianisme gerichte polemiek en apologie.154 Rutherford behoort tot die ver-
bondstheologen die het gehele systeem van de godgeleerdheid in het schema 
van de leer van het verbond hebben uiteengezet. Hij was daarin een voor-
beeld voor anderen, zoals de eveneens Schotse prediker Thomas Boston.155 

152.  Daarover Van �t Spijker, Gemeenschap met Christus, centraal gegeven van de gerefor-
meerde theologie.

153.  Daarover in het bijzonder Harinck, De Schotse verbondsleer.
154.  Zie de bibliografie in Coffey, 260 en 271. De titel van het laatste werk: Examen Arminia-

nismi, conscriptum et discipulis dictatum a doctissimo clarissimoque viro. Het werk werd 
uitgegeven door M. Nethenus en van een �woord vooraf� voorzien door Voetius, Utrecht 
1668.

155.  McGowan, The Federal Theology of Thomas Boston.
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De bijdrage aan de ontwikkeling van de gereformeerde theologie van deze 
kant bleek zonneklaar uit de belijdenisgeschriften en de grote en kleine cate-
chismus van de Westminster Assembly.
 Opvallend is bij dit alles het praktische karakter van deze theologie. 
Daarmee is bedoeld dat zij gericht is op de beoefening van het geloof in de 
gemeente. Theologie en kerk zijn op elkaar betrokken, in die mate dat zij in 
dienst van de gelovigen staat. In academisch opzicht bood Rutherford werk 
van hoge kwaliteit. Maar dit betekende niet dat hij zich van de gemeente 
vervreemdde. Hij kende de vragen die in het hart leven. Hij ontweek ze ook 
niet, maar stelde ze aan de orde.
 Daarmee zijn we gekomen in een complex van gegevens die zich het 
beste laten samenvatten met het begrip �spiritualiteit�. Ook hier kunnen we 
zeggen dat deze voortkwam uit en ook beoefend werd in de sfeer van het 
pastoraat. De prediking van Rutherford staat model voor een vorm van spi-
ritualiteit die met zijn persoon verweven was. Op welke manier hij dit deed, 
bleek uit een brief van een Nederlandse koopman, die schreef dat hij in 
St. Andrews een zachtmoedig en majesteitelijk uitziend man had horen pre-
ken. Het was dominee Blair. Deze toonde hem de majesteit van God. �Na 
hem hoorde ik een kleine knappe man; het was Rutherford en hij toonde mij 
de liefelijkheid van Christus.�156

 Rutherford beoefende het pastoraat niet alleen vanaf de preekstoel, op 
huisbezoek en vooral ook tijdens de grote avondmaalszondagen, hij was ook 
in zijn brieven voor velen een pastor. Er zijn er meer dan 350 van bewaard 
gebleven. Opmerkelijk is dat hij veel van deze brieven richtte tot belangrijke 
vrouwen, niet alleen in de gemeente, maar ook ver daarbuiten. In totaal zijn 
het er 171. Er waren invloedrijke vrouwen bij, die hij aanspoorde om hun 
krachten aan te wenden in dienst van de kerk en het koninkrijk van Christus. 
Maar heel diep is toch ook het spoor van de vroomheid die wij in deze 
brieven aantreffen. De meesten ervan zijn geschreven in de tijd waarin hij 
in Aberdeen verbannen was. Wij leren daaruit zijn geestelijk leven in die 
periode kennen: vol van liefde tot Christus, dankbaar omdat hij waardig 
geacht werd om voor Hem te lijden.157 Jacobus Koelman heeft van deze 
collectie 362 brieven uitgegeven. Hij heeft ze ook in hun �profijtelijkheid 
en zoetigheid� getypeerd in zijn �woord vooraf� . Daarmee heeft hij tegelijk 
iets gezegd ter kenschetsing van de vroomheid van Rutherford en wel op 
de volgende manier: men vindt erin terug de grote mate van blijdschap en 
vertroosting die hem vervulden tijdens de druk en beproeving die over hem 
waren gekomen. Daaronder was hij zo vol van Gods liefde in Christus, dat de 
woorden niet in staat waren om de zaken weer te geven. Veeleer greep zijn 

156.  Harinck, De Schotse verbondsleer, 99.
157.  Rutherford als Puritan pastor, met name in zijn brieven, Coffey, Politics, 97vv.
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in de Schrift geoefende ziel naar de beelden die zijn dichterlijke geest vond 
om ze tot uitdrukking te brengen. Maar die zoetheid was niet altijddurend. 
Rutherford laat ook een krachtige uitdrukking van een gevoelde ledigheid 
zien, het zoeken naar de genade en de gemeenschap met Christus. De vrome 
ziel zou, volgens Koelman, hier levendig beschreven vinden hoe een honge-
rende ziel vervuld wordt met troost, maar ook hoe in de aanvechting iemand 
alle troost ontvalt; een derde toestand van de ziel betreft die, waarin min of 
meer het midden wordt gevonden tussen troost en vertwijfeling.158

 De taal van deze brieven heeft aanleiding gegeven tot beschouwingen 
waarin kritiek en waardering elkaar afwisselen. Zij doet ons echter voorna-
melijk denken aan de mystieke uitingen die wij ook lezen in de vele mid-
deleeuwse en ook reformatorische verklaringen van het Hooglied. Bernard 
van Clairvaux kon op soortgelijke manier de innige verhouding van bruid 
en bruidegom als beeld van de verhouding van Christus en zijn gemeente 
tot uitdrukking brengen.
 Wat ons opvalt, is het feit dat in de ziel van Rutherford blijkbaar ruimte 
is voor scholastieke theologie en tegelijk voor deze mystiek, die onmid-
dellijk verbonden is met het centrum van zijn theologie: de gemeenschap 
met Christus. Er zijn brieven bij die duidelijk maken dat de relatie tussen 
schrijver en ontvangster een zeer innige is geweest. Daarin is wellicht een 
onderscheid op te merken met de brieven aan vrouwen, die wij van Calvijns 
hand bezitten. Ze zijn zakelijk en bevatten leiding uit het Woord, terwijl bij 
die van Rutherford het persoonlijke element op een geestelijke manier aan-
wezig is. Er blijkt uit, zoals men heeft gezegd, dat deze vrouwen in zekere 
zin afhankelijk waren van de schrijver, maar dat op gelijke manier het omge-
keerde geldt.159

 Pastoraat per brief � men heeft het onder kritiek gesteld, maar de brieven 
hebben hem tot op vandaag bekendheid bezorgd. Ze laten zien hoe het in 
zijn hart gesteld was. Ze geven ons ook een diep inzicht in de wijze van 
pastoraat uitoefenen. Daarbij is in zekere zin het pastoraat aan zijn eigen 
ziel ook uit zijn brieven aan anderen af te lezen.
 Als we kennis hebben genomen van deze aspecten van Rutherfords the-
ologie en spiritualiteit, is het alsof wij een ander terrein betreden met een 
geschrift dat hem de doodstraf had kunnen brengen en dat mogelijk in de 
politieke sfeer het allerbelangrijkst is geweest: Lex rex, or the Law and the 
Prince, een dispuut over het ware prerogatief van koning en volk (1644).160 
Het is een sterk pleidooi voor de rechten van het volk, bij wet vastgelegd. 

158.  Koelman voorzag zijn uitgave van de brieven van een verhandeling over het leven en 
sterven van Rutherford en over de nuttigheid van deze brieven. Coffey telt in zijn biblio-
grafie 65 Engelse, 15 Amerikaanse, 19 Nederlandse en 4 Duitse edities.

159.  Coffey, Politics, 98.
160.  Nog in 1980 verscheen een editie Harrison, Virginia.
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Het geschrift ademt een geest van Schotse vrijheidszin, die zich niet laat 
temmen door de macht van welke vorst ook. De majesteit van de vorst moet 
wijken voor de majesteit van het volk. Aan de hand van 44 vragen beweegt 
Rutherford zich op het terrein van de staatkunde. We zouden het tegenwoor-
dig een politiek geschrift kunnen noemen. Men heeft gezegd dat het als voor-
beeld heeft gediend bij de conceptie van de Amerikaanse vrijheidsgrondwet. 
Rutherford zou daarmee de grondlegger zijn geweest van de moderne demo-
cratie. Het is een interessant onderzoek, wanneer de vraag gesteld wordt naar 
de grote lijn die door de gereformeerde traditie loopt, vanaf de theocratie 
naar de democratie. Die lijn willen we nu niet in finesses aangeven. Wat de 
gereformeerde belijdenis zegt omtrent de gehoorzaamheid aan de vorst en 
aan de overheden, is gevormd door de Schrift die spreekt over het dienende 
koningschap van aardse machthebbers en over het herderschap dat zij heb-
ben uit te oefenen. Maar het maakt een groot verschil of men Calvijn leest, 
die vóór de Barthelomeüsnacht geschreven heeft over vorst en onderdaan, 
dan wel of men Beza volgt, die de Franse godsdienstoorlogen van dichtbij 
heeft beleefd en wiens mening daardoor is beïnvloed. In de Westminster 
catechismus worden ook de zonden van de overheden opgesomd, waaruit 
blijkt dat er een opvatting is gekomen als waarvan het boek van Rutherford 
getuigenis aflegde. Toen in Schotland de kansen keerden, bleek dit boek 
tegen hem te getuigen.
 Toch is het een open vraag of wij van Rutherford mogen zeggen dat 
hij de weg heeft geopend voor de Amerikaanse democratie in de moderne 
betekenis van het woord. Achter Rutherfords ideeën staat niet alleen de vrij-
heidsopvatting die inherent was aan het Schotse zelfbewustzijn. Er was veel-
eer sprake van een opvatting die in heel de verbondstheologie � en dan ook 
in haar breedte opgevat � in heel de conceptie van de Covenanters was aan 
te treffen. Rutherford was Covenanter. En in die hoedanigheid was hij niet 
alleen een puriteins theoloog, een praktisch theoloog nog wel, en was hij ook 
niet alleen een man met een rijk bloeiend geestelijk leven, hij was ook de 
theoreticus van de verbondsgedachte, nu toegepast op het volksleven. Wat 
was het anders dan een sterk doorgevoerde theocratie die hem voor ogen 
stond? Een theocratie, waarin ernst gemaakt zou worden met de rechten van 
Koning Jezus.
 Het is dit geluid dat we vernemen in de Nederlandse beweging van de 
Nadere Reformatie, waarbij Koelman als getuige alleen reeds voldoende is, 
en we treffen het aan bij de puriteinen. Christus� koningschap vereist een volk 
dat gewillig is op de dag van zijn heirkracht. Dat gewillige volk is een vrij 
volk, dat de wetten respecteert, maar deze ook door de vorst gerespecteerd wil 
zien, omdat op deze manier een gemenebest kan ontstaan dat exemplarisch 
is voor wat in de grote toekomst van Christus zal geschieden. Tal van inde-
pendenten of congregationalisten zagen het in Engeland niet meer zitten. Zij 
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vertrokken of werden verdreven en meenden in een nieuw land alles van de 
grond af te kunnen opbouwen: een rijk van en voor Christus. 
 Rutherford behoorde niet tot hen. Hij bleef. Zijn levensideaal dwong hem 
daartoe. Het stemde overeen met zijn opvatting van de kerk die immers de 
maatschappij en de samenleving niet loslaat, maar die juist als presbyteriale 
kerk haar invloed wil laten gelden in de staat en in het gemenebest. Eigenlijk 
is dit een ideaal dat voor de kerk te hoog gegrepen is. Maar kan men het 
loslaten? Moet men het prijsgeven? Jazeker, de kerk zou dit hoge, wenkende 
ideaalbeeld als een utopie of wensdroom moeten opgeven wanneer het háár 
kracht zou moeten zijn, die alles tot stand moest brengen. Het was echter 
Rutherfords overtuiging, gedeeld door de presbyteriale puriteinen, dat die 
kracht niet de kracht van de kerk is, maar van de Koning, wiens kracht in 
zwakheid wordt volbracht. Daarom is Rutherford meer dan een figuur uit de 
historie. Hij blijft een aansprekend voorbeeld van wat in geheel veranderde 
en veranderende tijden als blijvend geldt: gehoorzaamheid aan Hem, die 
gisteren en heden dezelfde is tot in alle eeuwigheid.

10. Thomas Hooker

Thomas Hooker behoort tot de leiders van het puritanisme, die aan het 
leven in New England gestalte hebben gegeven. Onder zijn krachtige beleid 
kwam de emigratie in 1635 tot stand. Cotton Mather, die het ontstaan en 
de geschiedenis van de kolonie uitvoerig beschreef, noemde hem �het licht 
van de kerken in het Westen�.161 Mede door hem werd de congregationalis-
tische traditie die van de puriteinen in Amerika. Hooker staat bekend om zijn 
bevindelijke prediking. In zijn dagen werd gezegd dat hij daarin uitblonk.162 
Hij plaatste de accenten op een heel bijzondere manier. Alle nadruk viel 
daarbij op de voorbereiding van het hart door de gebrokenheid onder de wet 
en het oordeel van God. Daarover heeft hij verscheidene traktaten geschre-
ven, waaronder ook het in Nederland veel gelezen, door Jacobus Koelman 
vertaalde boek over de ware zielsvernedering en heilzame wanhoop.163

 Hooker studeerde in Cambridge, waar hij het tot fellow van het Ema-
nuelcollege bracht. Een derde van de predikanten die aan dit college hun 
opleiding ontvingen emigreerde op den duur naar Amerika.164 Hooker stu-

161.  Mather, The Great Works of Christ in America. Magnalia Christi Americana 1, 1702, 
1853, 332-352; zie over hem: Emerson, English Puritanism from John Hooper to John 
Milton, 219-235; Williams (ed.), Thomas Hooker. Writings in England and Holland; Shuf-
felton, Thomas Hooker 1586-1647.

162.  Norton: Mr. Hooker �dominatur in concionibus�, Mather, a.w., 248. Amesius zei van hem 
dat zijns gelijke niet te vinden was. Hooker schreef het voorwoord voor een van de laatste 
werken van Amesius, Fresh Suit against Ceremonies in Gods Worship (1633).

163.  Amsterdam 1678; Houten 1988.
164.  Shuffelton, a.w., 12; Emerson telt 35 emigranten vóór 1645, a.w., 219.
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deerde wijsbegeerte en werd een voorstander van het systeem van Pierre 
de la Ramée, een wijsgerige richting die zich distantieerde van de in de 
scholastieke theologie heersende interpretatie van Aristoteles. In Cambridge 
viel gedurende zijn studententijd zijn bekering. �De krachtdadige genade van 
God schonk hem de ervaring van een ware wedergeboorte. Het behaagde de 
Geest van God om bijzonder krachtig in de ziel van deze persoon binnen 
te breken, met een sterk gevoel dat hij blootgesteld was aan de toorn van 
de hemel, zodat hij vervuld werd van een buitengewone graad van schrik 
en angst, die niet alleen zijn rust verbrak, maar ook zijn hart en hem deed 
uitroepen: Omdat ik uw toorn ervaar ben ik radeloos.�165 Hooker bleef lang 
in deze toestand, waarbij hij gesterkt werd door het besef dat er niets beters 
was dan zich aan God te onderwerpen en aan de voeten der genade van 
Christus te liggen, en daar ootmoedig te wachten tot het Hem zou behagen 
zijn ziel te overtuigen van zijn gunst. Echter toen hij deze regel op zichzelf 
wilde toepassen in zijn eigen toestand, hielp deze redenering niet en kon 
hij helemaal niets doen. God bracht hem na geruime tijd tot de bevrijdende 
kennis van zijn kindschap, doordat de geest van de dienstbaarheid week 
voor die van het nieuwe verbond. De beloften van God speelden daarbij een 
grote rol. Mather vertelt dat het zijn gewoonte was om �s avonds voor het 
slapen gaan een bepaalde belofte van God te herhalen en te overdenken. Hij 
hield die dicht bij zijn hart, totdat hij de voldoening ervan gevoelde en kon 
zeggen: �In vrede zal ik mij neerleggen en slapen, want Gij o Here, doet mij 
in veiligheid wonen.� Naderhand gaf hij aan anderen de raad om dezelfde 
weg te gaan, zeggend dat de belofte de boot was die een omkomende zondaar 
naar de Here Jezus Christus bracht.166

 Hooker verkreeg bekendheid als bevindelijk theoloog, waarmee in zijn 
geval inzonderheid werd gedoeld op zijn bekwaamheid om aangevochten 
zielen te onderwijzen en te troosten. Aan die eigenschap dankte hij zijn 
aanstelling tot predikant in de kerk van Esher, in de omgeving van Lon-
den. In deze kleine gemeente, die minder dan honderd zielen telde, was het 
voornamelijk zijn taak om gesprekken te voeren met de vrouw van Francis 
Drake, in wiens huis Hooker ook woonde. De vrouw was na de geboorte van 
haar derde kind gevaarlijk depressief geworden. Zij had suïcidale neigingen 
en werd in een bepaald stadium dag en nacht in het oog gehouden. Een 
groot aantal befaamde zielzorgers die Drake uit de wijde omtrek liet komen, 
trachtte haar in haar nood te helpen. Zij konden vrijwel niets uitrichten, 
omdat de vrouw eindeloos disputeerde met argumenten die haar haar onder-
gang zouden verzekerden.167 Hooker trachtte haar van haar twijfel en wan-

165.  Mather, The Great Works, 333.
166.  Mather, a.w., 334.
167.  Het geheel is beschreven door J. Hartwell en uitvoerig doorverteld door Shuffelton, 

Thomas Hooker, 28-70.
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hoop te genezen, hetgeen hem op den duur ook lukte. Hooker trad in het 
huwelijk met het dienstmeisje van Francis Drake, dat een positieve invloed 
op haar meesteres had. De kleine gemeente bood hem echter geen perspec-
tief. Hij werd in 1626 lecturer in Chelmsford, Essex. Deze betrekking ver-
schafte hem de mogelijkheid om te preken, zonder zich voor de liturgie 
gebonden te moeten weten aan het Book of Common Prayer. Laud, bisschop 
te Londen, met een lange en machtige arm, gelastte zijn verschijning voor 
de hoge commissie van het parlement. Hooker nam de wijk en vertrok naar 
Nederland. Daar werd hij beroepen om de Engelse gemeente van Amster-
dam te dienen. Er ontstond echter enige frictie over kerkrechtelijke vragen, 
waarbij het verschil tussen de Nederlandse gereformeerde kerken, of liever, 
dat tussen de conformistische presbyterianen en de congregationalisten, een 
rol speelde. De voorganger van de Engelse gemeente, John Paget, wilde 
dat Hooker zijn positie inzake de verschillen zou toelichten. Hij stelde twin-
tig vragen op, die Hooker beantwoordde.168 Paget gaf zijn verzet tegen de 
benoeming van Hooker niet op, waarop deze vertrok naar de gemeente van 
Delft. Daar werkte hij in goede harmonie samen met een geestverwant, 
John Forbes (ca. 1568-1634), evenals Hooker een uitgeweken congregati-
onalist.169 Na twee jaar vertrok hij naar Rotterdam, waar hij in deze tijd 
Amesius ontmoette. De Nederlandse kerkelijke situatie bleef hem vreemd. 
Hij was van oordeel dat de oprechte vroomheid al te zeer gemist werd. Intus-
sen had hij de contacten met de Engelse vrienden in zijn eigen vaderland 
onderhouden. Met hen maakte hij plannen om naar Amerika te emigreren. 
Samen met John Cotton organiseerde hij de overtocht.170 In 1630 vertrok 
een groep, die men �Mr. Hookers Company� noemde. In 1633 ondernam 
hij zelf de reis naar New England. In een gemeente te Newtown (het tegen-
woordige Cambridge) werd hij door ouderlingen bevestigd in het ambt. In 
1636 trok hij met een groot deel van zijn gemeente naar Connecticut. Daar 
vestigde hij zich met de gemeente aan de oever van de Connecticutrivier, 
in wat nu Hartford heet. Hij leverde een bijdrage aan de structurering van 
een congregationalistisch gemenebest, waarin kenmerkende trekken van de 
Amerikaanse democratie te vinden zijn.
 Ook in deze nieuwe wereld verwierf Hooker zich een naam als predi-
ker, die bijzondere kwaliteiten in de omgang met twijfelende gelovigen 
bezat. Hij besteedde de maandag meestal aan het ontvangen van mensen 

168.  Carter, The English Reformed Church in Amsterdam in the Seventeenth Century, 76-80; 
189-200. Zie ook Williams, Thomas Hooker, 271-291. Deze documenten werpen een hel-
der licht op de principes waarvan de congregationalistische Hooker op dit moment uit-
ging.

169.  De Jong, John Forbes, 60-64; zie: Sprunger, Dutch Puritanism. A History of English and 
Scottish Churches of the Netherlands in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, 102-111; 
237v.

170.  Mather, The Great Works, 342, noemde Hooker en Cotton de Luther en Melanchthon van 
New England.
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met geloofsmoeilijkheden. Op deze manier deed hij de ervaringen die hij 
in zijn preken kon verwerken op. Hij maakte daarbij gebruik van wat hem 
op het Emanuelcollege in Cambridge was bijgebracht over de toepassing 
van de verzoening. In deze sector van het pastoraat lag in het bijzonder zijn 
kracht. In zijn eerste kleine gemeente bracht hij dit reeds in praktijk. Aan de 
ervaringen die hij in de gesprekken met Mrs. Drake opdeed, danken we een 
paar traktaten die ons inzicht geven in de methoden die hij gebruikte. 
 We denken aan een van zijn eerste preken, opgenomen in een verza-
meling die Richard Sibbes uitgaf (1629). Hooker beschrijft daarin hoe een 
arme, twijfelende christen tot Christus wordt getrokken.171 Allerlei verhin-
deringen kunnen iemand belemmeren op zijn weg naar Christus. Daar zijn er 
die iemand werkelijk verhinderen: blinde zorgeloosheid staat daarbij voor-
aan. Eigengerechtigheid volgt, wanneer iemand tracht om in eigen kracht 
de hervorming van het leven ter hand te nemen. Vroomheid, die de zon-
daar zoekt in gebeden en het waarnemen van allerlei religieuze plichten, 
behoort ook hiertoe. Uiteindelijk zal een zondaar toegeven en belijden dat hij 
niet tot Christus kan komen tenzij Christus hem eerst de hand reikt. Hooker 
beschrijft op deze wijze de weg van iemand die bekeerd moet worden.172

 Daarna geeft hij raad aan iemand die een christen mag heten, maar 
die niet zo gemakkelijk zich kan overgeven aan Christus. Een belangrijke 
hindernis ziet Hooker hierin gelegen, dat iemand zich een andere weg tot 
Christus voorstelt dan Christus zelf heeft voorgeschreven of geopenbaard. 
Wij plaatsen dan onze norm tegenover die van God zelf. In onze eigenwaan 
stellen we een andere voorwaarde om te geloven dan Christus zelf ooit 
heeft vereist of verordend.173 Maar hoe kan iemand weten dat de belofte 
hem of haar geldt? Hier verwijst Hooker naar het getuigenis: �Zo velen 
Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven om kinderen van 
God te zijn, namelijk die in zijn Naam geloven.� Bovendien: waar heeft 
de bijbel ooit gezegd dat de grootheid van de zonde de genade van God 
zou kunnen verhinderen? Maar, zegt de ziel, mijn zonden zijn bijzonder 
slecht, niet alleen omdat het er vele zijn, maar ook omdat ik de genade en 
de zaligheid die mij van dag tot dag was aangeboden, heb verworpen. Ook 
deze tegenwerping wordt, evenals zo vele andere, beantwoord. Een mens 
moet zijn zonde zien, totdat deze hem hatelijk en verfoeilijk voorkomen. 
Hij moet de zonde net zo lang beschouwen totdat hij ziet dat het absoluut 
onmogelijk is om zichzelf te redden. In de derde plaats moeten we net zo 
lang onze zonde bedenken, totdat we de volstrekte noodzaak dat Christus 

171.  The Poor Doubting Christian Drawn Unto Christ. Tekst in: Williams, Thomas Hooker, 
147-186. Het werk werd herhaaldelijk uitgegeven en ook meermalen in het Nederlands 
vertaald. Bibliografie in Willams, a.w., 394-397.

172.  Ibidem, 152.
173.  Ibidem, 153.
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ons te hulp komt inzien, �en dan op weg naar de troon der genade, en 
verblijf niet langer bij uw zonden!�174 
 Wie kennis neemt van de inhoud van deze preek, kan zich gemakkelijk 
voorstellen op welke manier Hooker met Francis Drake omging. Zij hield 
van het maken van tegenwerpingen. Hooker noemt argumenten die een 
arme, twijfelende christen gewoonlijk inbrengt tegen het evangelie. Hij 
beschouwde de vrouw echter als een christin, met al haar aanvechtingen, en 
zoals hij in zijn uitgegeven preek de tegenargumenten weerlegde, zo moet 
hij haar ook werkelijk geholpen hebben met zijn verwijzingen naar de hei-
lige Schrift. Hij besprak uitvoerig de manier waarop een christen het Woord 
van God moet gebruiken om de klare zekerheid van het geloof te ontvan-
gen.175 Ook hier geeft hij raad hoe men de beschuldigingen van de satan kan 
beantwoorden. Wanneer iemand een zekere mate van troost heeft ontvangen, 
begint de duivel de rol van de advocaat te spelen en zegt hij: zie je niet hoe 
zwak en arm je bent?
 Het is waar, zegt de ziel, maar het is ook waar dat wie zijn zonde belijdt 
en nalaat, genade zal ontvangen. Maar, zegt de duivel, zie je dan niet dat je 
vol van trots bent en zwakheid en dat je intussen onwillig bent om je plicht 
te doen? Het is waar, zegt de ziel, zo ben ik. En toch haat ik de zonde en laat 
ik haar na. Ik zal genade vinden. Het Woord zegt dit. Maar, zegt de duivel, 
behoor jij wel tot Gods raad? De verborgen dingen zijn voor de Here onze 
God. O, zegt de ziel, ik weet niet wat Gods verborgen wil is, maar ik weet 
dit: dat het Woord zegt dat hij die de zonde belijdt en nalaat, vergeving zal 
vinden.
 Het dispuut met de aangevochten mens is eigenlijk een discussie met 
de duivel over de betrouwbaarheid van het Woord geworden. Het Woord is 
betrouwbaar, maar hoe weet ik dat ik het recht toepas? Daarmee is de toe-
eigening van de belofte in het geding gekomen. Hoe kloppen het hart en het 
Woord met elkaar? De boze bestrijder moet tenslotte wijken, zoals hij ook 
in de verzoeking in de woestijn het moest afleggen tegen het Woord. En de 
Here weet dat ik innerlijk de zonde haat en dat ik uiterlijk haar nalaat. En 
daarom weet ik dat ik genade zal vinden. Toon mij één plaats uit de Schrift, 
die zegt dat ik het Woord niet goed toepas, en ik zal het geloven. Maar ik zal 
jou niet geloven, want jij bent een misleider en een leugenaar.176

 Een mens moet de middelen gebruiken, maar bij dit gebruik dienen wij 
te wachten op God zelf. Want niet het middel zelf werkt het geloof, maar 
de Geest van God, die van de middelen gebruikmaakt. Hooker noemt vier 
zaken, die dienen om de weg vrij te maken voor de belofte van God aan ons. 
Eerst het wegnemen van iedere steun of grond die aan het vlees is ontleend. 

174.  Williams, Thomas Hooker, 163.
175.  Ibidem, 168-176.
176.  Ibidem, 174v.
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Wanneer vervolgens ons hart volstrekt overtuigd is van de genoegzaamheid 
van Gods belofte en genade, dan komt de belofte dicht bij de ziel. Wie nu 
alles verwacht van de belofte, zelfs de kracht om in die belofte te geloven, 
zal bemerken dat de belofte beslag legt op ons. In de vierde plaats: wanneer 
wij er mee instemmen om op de voorwaarden van de belofte ons eraan toe 
te vertrouwen, dan zal zij ons geheel en al meenemen.177

 Het is de vraag of deze disputeermethode tegen het ongeloof en de twijfel 
berust op de wijsbegeerte van Pierre de la Ramée, zoals F. Shuffelton aan-
neemt, omdat overtuigde aanhangers van de filosofische veronderstellin-
gen van Aristoteles op gelijke manier te werk gingen.178 Het is wel dui-
delijk dat Thomas Hooker deze dingen kon zeggen omdat hij zijn eigen 
hart kende door het Woord, en ook omdat hij het Woord kende met zijn 
hart. Zijn eigen bekeringservaringen hebben ongetwijfeld een rol gespeeld 
in de manier waarop hij zelf het herdersambt uitoefende. Bovendien was 
hij er sterk van overtuigd dat zijn eigen plaats als dienaar van het Woord 
weliswaar een onmisbare was � de bemiddeling van het heil beschouwde hij 
echter niet als de eerste, of ook als de laatste oorzaak van de heilsverwerke-
lijking in het leven van zondaren. Voor hem was het wachten op de werking 
van de Geest het beslissende.
 In dit verband verdient vermelding het werkje dat ook in het Neder-
lands herhaaldelijk werd uitgegeven: De ware zielsvernedering en heilzame 
wanhoop.179 Koelman gaf in 1678 een vertaling uit, waaraan hij een brede 
inleiding toevoegde met waarschuwende opmerkingen over de theologische 
opvattingen van R. Baxter, zoals hij die had opgemerkt in diens boek De 
Eeuwige rust der heiligen180 en over de specifieke opvatting van Hooker, 
die hij betitelt als een misslag inzake de aard en de graad van de verootmoe-
diging en verbreking van het hart. �Ik mag niet nalaten deze de lezer bekend 
te maken. Tot de rechte verootmoediging van de ziel vereist hij [Hooker] 
zo�n hoge trap, dat de zondaar stellig tevreden en vergenoegd moet wezen 
om verloren te gaan, onder de macht der zonde te blijven, ter hel te varen en 
verdoemd te worden, indien de Heere geen genade wil geven�.181

 Ook bij Luther vinden we in diens begintijd deze gedachte van de bereid-
willigheid om naar de hel te gaan, als een extreem voorbeeld van de vrome 
gehoorzaamheid. Bij de uitleg van Romeinen 8 bespreekt Luther de vrees 
die het hart kan bezetten omtrent de vraag van de verkiezing: een bijzonder 

177.  Ibidem, 184.
178.  Shuffelton schrijft: �The key to Hooker�s eventual success seems to lie in this ambiguously 

described �new answering method�,� waarbij hij denkt aan Hookers training in de ramis-
tische wijsbegeerte. Bij Beza en Zanchius, die Aristoteles� logica prefereerden, vindt men 
echter dezelfde wijze van omgaan met aangevochten zielen.

179.  Willams, Thomas Hooker, bibliografie, 400v.
180.  Zie de uitgave verzorgd door H. Florijn, Houten 1988.
181.  De Ware zielsvernedering, 30. 
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moeilijke kwestie, die de wijsheid van het vlees op de proef stelt, maar die 
voor hen die de wijsheid van de Geest bezitten een onuitsprekelijke vreugde 
zal inhouden. Luther wenst de gelovige die met deze twijfel te kampen heeft, 
geluk: �Wanneer iemand al te zeer vreest dat hij niet uitverkoren is of wan-
neer hij aangevochten wordt omtrent zijn uitverkiezing, dan moet hij dank-
baar zijn voor zulk een vrees. Hij moet zich verheugen dat hij vreest, omdat 
hij in het vertrouwen wéét heeft van het feit, dat God niet liegen kan. De 
offeranden van God bestaan uit een verbroken hart, dat wil zeggen een wan-
hopig hart: een verbroken en een verslagen hart zal God niet verachten. 
Iemand weet zelf wel, of hij verbroken is. En daarom moet hij onversaagd 
zich begeven naar de betrouwbaarheid van de belovende God, wég van de 
God die ons verschrikt met zijn voorwetenschap, en hij zal behouden en 
uitverkoren zijn.�182 Voor Luther is deze vorm van volstrekte overgave en 
onderwerping aan God een teken van de hoogste liefde. Luther schrijft ech-
ter later van deze mystieke terminologie, die hij aan Tauler ontleend had, 
dat zij hem voorkomt als een goddeloos gezegde.183 
 Koelman wees eveneens deze gedachtegang af, omdat zij naar zijn opvat-
ting een ongezonde stelling was, die in staat was om veel zielen die ontwaakt 
waren uit hun zonden en tot Christus wensten te komen, aan te stoten.184 
Bij Hookers schoonzoon, Thomas Shepard, trof Koelman dezelfde ideeën 
aan. Deze deden hem denken aan de opvattingen van de labadisten, van 
wie Koelman geen vriend was. Hooker wilde met zijn �ruwe en ongezonde 
stelling� eigenlijk niets anders zeggen dan dat de gelovige in een volkomen 
overeenstemming met de wil van God zich aan Hem moet toevertrouwen, 
om op deze wijze de vrede voor het hart te vinden. En deze bedoeling werd 
door hem op veel manieren onder woorden gebracht. Ook bij andere Engelse 
theologen speelde de invloed van Tauler, de bekende mysticus, een rol, die 
echter ook weer niet overdreven mag worden.185 Wij plaatsen de pastorale 
methode van Hooker binnen de context van de Engelse theologen die een 
bijzondere belangstelling voor de psychische gewaarwordingen die aan de 
orde komen in het proces van de waarachtige bekering aan de dag legden. 

182.  Ficker, Luthers Vorlesung über den Römerbrief 1515/1516. Die Scholien, 214. Luther 
schrijft over de drie graden in de �tekenen van de uitverkiezing�, a.w., 215, waarbij de 
laatste, tevens de hoogste, de meest uitnemende, maar ook de gevaarlijkste, die van de 
�resignatio ad infernum� is. Zij is vrucht van de volmaakte liefde tot God, welke God 
plotseling en op een gematigde manier aan zijn uitverkorenen geeft in deze wereld. Het 
is immers een bijzonder gevaarlijke zaak, wanneer men haar veelvuldig en langdurig zou 
hebben. 

183.  Over de �resignatio ad infernum� bij Luther: Holl, Gesammelte Aufsätze zur Kirchenge-
schichte I, Luther, 150vv.; Bühler, Die Anfechtung bei Martin Luther, 198; Bandt, Luthers 
Lehre vom verborgenen Gott, 79vv.; zie de colleges over de brief aan de Romeinen (Rom. 
9:3), Martin Luther, Studienausgabe, ed. H.-U. Delius, Berlijn 1979, 139-142.

184.  De Ware zielsvernedering, 31.
185.  Shelly, Richard Sibbes. Early Stuart Preacher of Piety, 101-103.
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Verhelderend is in dit opzicht de uitgave van Hookers werk over de toe-
eigening van het heil, waarvan in 1657 in Londen een editie van de pers 
kwam, met een �woord vooraf� van Thomas Goodwin en Philip Nye. Zij 
schreven daarin dat God aan de Engelse dienaren van het Woord in hun 
prediking de eer had gegeven dat zij nauwkeuriger de geheimen van deze 
toe-eigening hadden onderzocht en in het licht gesteld.186 De eerste refor-
matoren � en ook de godgeleerden van overzee � waren druk bezig geweest 
met allerlei disputaties met de tegenstanders van de leer der genade. Dit 
resulteerde uiteindelijk in allerlei filosofische discussies over de vrije wil. 
De Engelse theologen van de puriteinse richting waren de eersten geweest 
die de volle aandacht wijdden aan de voorbereiding van de heilzame genade 
in het leven van zondaren.
 Of deze weergave van de geschiedenis van de reformatorische theologie 
op waarheid berust, is een vraag die we nu niet willen beantwoorden. Het 
lijkt wat al te eenvoudig om te stellen dat de reformatoren de leer van de 
genade hebben gehandhaafd en dat de puriteinen de praktijk van die leer 
op het oog hadden. In ieder geval behoort Hooker tot die theologen die 
met een buitengewone nauwkeurigheid de processen in de ziel van een zoe-
kende zondaar wilden waarnemen en ook beschrijven. Dit blijkt reeds uit 
de onderwerpen die hij blijkens zijn uitgegeven preken voortdurend aan de 
orde stelde. In 1632, toen Hooker in Nederland was, verscheen een preek 
(weliswaar zonder zijn eigen autorisatie) met als thema �De voorbereiding 
van de ziel voor Christus, of een traktaat over het berouw, waarin ontdekt 
wordt hoe God het hart verbreekt en de ziel verwondt in de bekering van 
een zondaar�. Het was de eerste van een verzameling van Hookers preken 
over de stadia in het proces van de wedergeboorte.187 De eerste trap, waarop 
menig andere nog dient te volgen, is die van het berouw, de contritio, waar-
over de voorreformatorische rooms-katholieke theologen in hun traktaten 
zich breed hebben geuit. Enkele jaren later kwam een boek uit over de ware 
zielsvernedering en heilzame wanhoop, gevolgd door een preek over de 
inenting van de ziel in Christus, een voorstudie van een traktaat uit 1637 
over de krachtdadige roeping van de ziel tot Christus.188

 De onderwerpen die Hooker in deze preken aan de orde stelde, raakten 
alle het thema dat hem vanaf het begin had geboeid. Omdat de publicatie 
ervan buiten hem om had plaatsgehad, heeft Hooker zelf de materiële inhoud 
van deze preken uitgewerkt in een brede verhandeling die na zijn heengaan 
door Nye en Goodwin werd uitgegeven in de reeds vermelde bundel over 
de toe-eigening van de verlossing. Men kan het beschouwen als het belang-

186.  Hooker, The Application of Redemption by the effectual Work of the Word, and the Spirit 
of Christ, for the bringing of lost Sinners to God.

187.  Williams, Thomas Hooker, bibliografie, nr. 3, 397-399.
188.  Ibidem, bibliografie, nr. 7, 401.
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rijkste werk dat van zijn hand over het thema verscheen.189 Het speelde een 
rol in het vormen van een karakteristieke methode van �plain preaching�. 
Hooker behoort met zijn opvattingen tot die puriteinse predikers die bij-
zondere aandacht schonken aan de vragen van het hart, hoewel zijn positie 
door sommigen als extreem werd aangeduid. Dat men hem hardheid in de 
prediking toeschreef, is mogelijk te herleiden tot het feit dat een tweede en 
derde generatie van geëmigreerde puriteinen de inspiratie van de pioniers 
miste. De indruk die hij op latere lezers maakt, dient in zekere zin gecor-
rigeerd te worden. De bewogenheid om zondaren te winnen voor Christus is 
overheersend en het pastoraat in de prediking is van een zuiver gehalte.190

 Hooker stond daarin zeker niet alleen. Een van de bekendste figuren uit het 
begin van deze Cambridge-traditie was Richard Sibbes. Zijn uitgave over het 
gekrookte riet (1630) was het middel waardoor Baxter tot bekering kwam.191 
Zijn werk behoort tot het genre waaraan Thomas Hooker in zijn pastoraat en 
prediking nog uitdrukkelijker vorm had gegeven. Het beschrijft, zoals ook 
Perkins het gedaan had, het verschil tussen de wedergeborene die nog op zoek 
is naar zekerheid en daarbij leiding behoeft, en de onwedergeborene, die in 
moralistische en gevoelsmatige gewaarwordingen opgaat en nimmer geleerd 
heeft om te capituleren voor de genade.192 Het Engelse puritanisme heeft tal-
rijke vertegenwoordigers van deze wijze van zielzorg gekend. Vrijwel allen 
vertoonden de kenmerkende trekken die onontbeerlijk waren voor een vorm 
van pastorale psychologie die ons tot op heden als zeer modern voorkomt. 
De religieuze psychologie van de twintigste eeuw kan voor de kennis van het 
gebeuren in de ziel van een mens onder prediking en pastoraat te rade gaan bij 
deze literatuur. Ongetwijfeld openbaart zich in deze �retorica van de Heilige 
Geest�193 een wezenlijke trek, die van meet af aan het puritanisme eigen was, 
doch tegelijk een steeds sterker accent verkreeg.
 Bij Thomas Hooker werd deze theologisch-pastorale inslag vergezeld 
door een sterk accent op de samenhangende verbanden in een plaatselijke 
gemeente. De opvatting van zijn herderlijke taak is niet te isoleren van 

189.  Denholm, Thomas Hooker: Puritan Preacher 1586-1647, 197-206; Darrow, Thomas Hoo-
ker and the Puritan Art of Preaching, waarin de preken over de toe-eigening van de verlos-
sing geplaatst worden in het kader van een retorische traditie die kenmerkend is voor de 
puriteinen.

190.  Emerson, English Puritanism, 223.
191.  Verschenen in de serie �Works of Richard Sibbes� 1, Edinburgh 1973, 33-101. Van gelijke 

betekenis: The Soul�s Conflict with Itself and Victory over Itself by Faith, 119-294. Zie 
over Sibbes de biografische schets in deze uitgave van de Works; verder: Shelly, Richard 
Sibbes. Early Stuart Preacher of Piety; Weisiger, The Doctrine of the Holy Spirit in the 
Preaching of Richard Sibbes. 

192.  We denken aan een werk van Witsius, dat in dezelfde tijd (tekenend voor een gelijksoor-
tige ontwikkeling in Nederland) uitdrukking geeft aan een pastorale zorg in een secularise-
rende kerk: Geestelyke printen van een onwedergebooren op syn beste en wedergeboorne 
op syn slechtste, dat herhaaldelijk herdrukt werd. 

193.  Aldus Stevens, in: John Cotton and Thomas Hooker: The Rhetoric of the Holy Spirit.
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de congregationalistische idee over de structuur van de gemeente. Gedu-
rende zijn predikantsloopbaan ontwikkelde zich bij Hooker steeds sterker de 
gedachte dat bovenlokale verbanden en instellingen voor het wezen van de 
kerk van geringe betekenis waren. In Amsterdam leidde de ontmoeting met 
de presbyteriaan John Paget bij Hooker tot een standpuntbepaling die hem 
kenmerkte als een non-conformistisch, tegelijk ook non-separatistisch con-
gregationalist. Zo tekende zich de differentiatie die binnen het puritanisme 
tot in de twintigste eeuw een rol van betekenis zou spelen, af. Men kan, nu 
afgezien van de anglicaanse puriteinen194, onderscheiden tussen het presby-
teriaanse, het congregationalistische en het separatistische puritanisme. Van 
de tweede soort was Hooker een zeer overtuigd aanhanger. Een samenvat-
tend werk van zijn hand over de regering van de kerk is lange tijd het stan-
daardwerk van het congregationalisme geweest.195 
 Hooker zette in deze studie speciaal voor zijn gemeente in Hartford uit-
een wat de eigenlijke bedoeling van de regering van de kerk was. Blijkbaar 
was men daar niet geheel en al zeker van de juistheid van het systeem, vooral 
niet omdat befaamde Engelse theologen als Rutherford kozen voor het pres-
byteriaanse standpunt, waarin ruimschoots plaats was voor gezaghebbende 
kerkelijke vergaderingen.196 Het independentistische standpunt van Hooker 
botste wonderlijk genoeg bijzonder krachtig met dat van de laatsten. We 
zullen deze felle tegenstellingen vooral hebben te zien tegen de achtergrond 
van hetgeen zich op de Westminster Assembly afspeelde, waar de congre-
gationalisten beschouwd werden als dissenters, die te weinig inschikkelijk-
heid toonden, wanneer het ging om een kerkelijke structuur die zij niet ver-
trouwden. Deze historische achtergrond maakt echter tegelijk duidelijk dat 
er tussen de naar het subjectivisme neigende visie op de orde des heils én 
de relativerende visie op de kerkelijke orde een innerlijke relatie bestaat. 
De overtuiging die in de Reformatie voorop stond � namelijk dat God de 
kerkelijke orde van de prediking van het evangelie gebruikt om zondaren te 
trekken � heeft meer en meer plaats moeten inruimen voor de vraag hoe in 
de ziel van de zondaar het heil van God gerealiseerd wordt.197 

194.  Tot deze groep rekenen we Perkins en ook de bekende Richard Greenham, bekend om 
zijn pastorale counseling, zijn �tafelgesprekken� en vooral vanwege zijn standpunt inzake 
de sabbatsheiliging. Zie Emerson, English Puritanism, 144-153; Carlson, �Practical Divi-
nity�, Richard Greenham�s Ministry.

195. �In Elizabethan England�, in: Carlson (ed.), Religion and the English People 1500-1640. 
New Voices, New Perspectives, 147-198; Primus, Richard Greenham. Portrait of an Eli-
zabethan Pastor. A Survey of the Summe of Church-Discipline.

196.  S. Rutherford, A Survey of the Survey of that Summe of Church-Discipline, Penned by Mr. 
Thomas Hooker.

197.  Hooker schrijft in zijn The Application of Redemption, dat een �plain and powerfull Minis-
terie, is the only Means to Prepare the heart soundly for Christ�, a.w., 205-221. Deze 
�voorbereiding� valt echter grotendeels onder de kracht van de wet en minder onder de 
werking van het evangelie.
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 Men spreekt van een theologische verschuiving, die is op te merken in de 
ontwikkelingen sinds de Reformatie. Deze evolutie geldt zeker niet alleen 
de kerk in Engeland. Zij heeft betrekking op de gang van zaken binnen het 
Europese protestantisme, op het vasteland evengoed als op het eiland aan 
de overzijde. Toch heeft wellicht dit laatste, de factor van het insulaire iso-
lement, zowel aan de voortgang van de theologie en het pastoraat, alsook 
aan de vragen omtrent de vormgeving van de kerkelijke structuur aldaar 
een heel bijzonder karakter verleend. De vraag is: wat is de essentie van de 
beweging eigenlijk geweest? Omdat het daarbij naar onze overtuiging gaat 
om een theologisch geïnspireerde beweging, trachten we in het nu volgende 
gedeelte in deze richting de grondpatronen van het puritanisme te tekenen.

Onder puriteinen
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Theologische hoofdlijnen

1. De beoefening van de theologie

Het puritanisme heeft zich ontwikkeld in de na-reformatorische tijd. De 
theologische methode die door de meeste van zijn vertegenwoordigers 

werd gehanteerd, was grotendeels die van de scholastiek. Luther had aan-
vankelijk op een resolute wijze afscheid genomen van de middeleeuwse 
scholastieke methode. Thomas van Aquino had evenals andere grote mees-
ters uit de dertiende tot de vijftiende eeuw kwistig gebruikgemaakt van de 
wijsbegeerte van Aristoteles. Deze was voor hem zonder meer dé filosoof. 
Diens gezag functioneerde wel niet op gelijke hoogte als dat van de Schrift, 
het werd echter vrijwel altijd naast de Schrift ingevoerd wanneer het over 
essentiële vragen ging. Luther verdedigde de stelling dat iemand die een 
goed theoloog zou willen worden, dit alleen zou kunnen bereiken wanneer 
hij Aristoteles terzijde liet.1 Ware theologie ontstaat voor Luther wanneer 
een zondaar die gerechtvaardigd moet worden, komt te staan voor God die 
hem rechtvaardigen moet. Ware kennis van God is niet een zaak van wijs-
begeerte, maar van genade die rechtvaardigt en zo verlost.2

 Luther had daarmee een stelling ingenomen, die reeds door Augustinus 
was verwoord en die eveneens door de andere theologen uit de tijd van de 
Reformatie werd aangehangen. Zwingli, Bucer en Calvijn hebben evenals 
de Wittenbergse reformator de kennis van God en die van onszelf met elkaar 
verbonden. In Calvijns inzet van de Institutie is dit wellicht het duidelijkst 
onder woorden gebracht: �Bijna de gehele hoofdinhoud van onze wijsheid, 
die men voor ware en volkomen wijsheid dient te houden, bestaat in twee 
delen: de kennis van God en de kennis van onszelf.�3 Calvijn zegt dat beide 
door veel onderlinge banden verbonden zijn en dat het niet eenvoudig is 

1.  Grane, Modus loquendi theologicus. Luthers Kampf um die Erneuerung der Theologie 
(1515-1518), 133-135; McGrath, Luther�s Theology of the Cross, 136-141.

2.  Zie Luthers uitleg van Psalm 51, waar hij de theologische kennis van God plaatst tegen-
over de speculatieve of theoretische kennis: �Een mens moet zichzelf kennen; weten, gevoe-
len en ervaren dat hij schuldig staat aan de zonde en onderworpen is aan de dood. Maar 
hij moet ook het tegenovergestelde kennen: dat God is de Rechtvaardigende en de Verlos-
ser van de mens die zichzelf op deze manier kent. De zorg van andere mensen die hun 
zonden niet kennen, laten wij over aan rechtsgeleerden, doktoren en ouders, die op een heel 
andere manier over de mens disputeren dan een theoloog doet,� Luther�s Works 12, selected 
Psalms.

3.  Calvijn, Institutie, I, 1, 1.
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om te onderscheiden welke van de twee aan de andere voorafgaat. Hij kiest 
voor de prioriteit van de eerste, de kennis van God. Deze mag niet slechts 
opgevat worden als de wetenschap dat er een God is. Men kan � eigenlijk 
gesproken � niet zeggen dat God gekend wordt waar godsdienst en vroom-
heid ontbreken.4 Ook bij Calvijn gaat het derhalve om die kennis van God, 
die leven is.
 Intussen was reeds vrij spoedig binnen de Reformatie zelf de scholas-
tieke methode teruggekeerd. Melanchthon pleitte in de jaren dertig voor een 
hervorming van het onderwijs in Wittenberg en daarbij voor een nieuwe 
waardering van Aristoteles. Ook Bucer trachtte in dezelfde tijd in Straats-
burg het onderricht in de theologie op een hoger plan te brengen. In Genève 
trad naast en vervolgens na Calvijn Beza op als een systematicus van de 
gereformeerde theologie. Tegelijk met hem oefenden Hiëronymus Zanchius 
en Petrus Martyr Vermigli sterke invloed uit op het onderwijs, zoals dit 
zich ontwikkelde in de gereformeerde traditie. De laatste was met Bucer in 
Engeland zelf werkzaam geweest en zij hebben voor een deel de ontwikke-
ling daar mede bepaald. De problematiek die zich rond de terugkeer van de 
scholastiek voordoet, wordt, zoals we reeds zagen, verschillend beoordeeld. 
Hoe men haar ook beziet, zoveel is wel duidelijk, dat van meet af aan het 
ethisch gehalte van de theologie als kennis van God voor vrijwel alle gere-
formeerde theologen vaststond. Bucer heeft, gedurende de korte tijd waarin 
hij in Cambridge college gaf, in deze richting kunnen werken. In zijn com-
mentaren en ook in de geschriften die in Engeland vervaardigd werden, defi-
nieert hij de theologie als een praktische wetenschap: �Ware theologie is 
niet theoretisch en speculatief maar actief en praktisch. Het doel bestaat 
immers in het handelen, dit wil zeggen, het leiden van een Gode gelijkvor-
mig leven.�5

 �De theologie is niets anders dan de wetenschap om vroom en gelukkig 
te leven. Veel te weten en te verhandelen, zonder ijver voor de vroomheid, 
is een kunst die de duivelen ook verstaan.�6

�Ware theologie bestaat uit het ontvluchten van spitsvondigheden en woor-
denstrijd. Het gaat om de zaak van de theologie, die wij hebben na te streven 
in overeenstemming met het Woord van God, en wel zo eenvoudig als maar 
mogelijk is. Wij moeten alles daartoe weten te herleiden, dat wij vorderen in 
het geloof in Gods beloften en in de ijver om de naaste te helpen.�7

 In deze zin heeft Bucer college gegeven in Cambridge. Theologie-
beoefening betreft een bijzonder goddelijke aangelegenheid. Het is de meest 
goddelijke wetenschap en ook de allermoeilijkste: namelijk de wetenschap 

4.  Ibidem, I, 1, 2.
5.  Bucer, Commentaar op de Evangeliën, ed. 1536, 753.
6.  Ibidem, 549.
7.  Bucer, Commentaar op de Brief aan de Romeinen, ed. 1562, 464.
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om, terwijl wij mensen zijn, een goddelijk leven te leiden. Men kan ook zeg-
gen dat het een kunst is om een goddelijk leven te leiden terwijl wij als mens 
geboren zijn, verloren door de zonde. Niets is zo moeilijk als deze kunst.8 
Een student die de colleges van Bucer volgde, laat ons weten dat Bucer bij de 
bespreking van de vereisten voor het ambt van dienaar des Woords aandrong 
op een strenge tucht, die reeds in het studentenleven diende nagevolgd te 
worden. Hij noteerde zijn eigen opmerking: �Mogen we geen kaartje meer 
leggen en geen biertje meer drinken?� Blijkbaar heeft Bucer de ernst van het 
zedelijk leven voor de aanstaande dienaar van het evangelie sterk benadrukt. 
Hij stond daarin beslist niet alleen. 

2. Academische wetenschap

Over de studie van de theologie bestond een communis opinio onder de 
puriteinen. De theologie werd in de volle zin van het woord beschouwd 
als een academische wetenschap die met alle middelen waarover men kon 
beschikken, moest worden beoefend. We ontvangen enig inzicht in de opvat-
tingen die daaromtrent werden gehuldigd, wanneer we kennisnemen van 
enkele geschriften die typerend mogen heten. In de eerste plaats verwijzen 
we naar een korte notitie van de hand van Thomas Cartwright. Hij gaf in 
een brief aan Arthur Hildersham (1563-1632), die toen twintig jaar was, te 
kennen wat door de aankomende theoloog bestudeerd diende te worden.9 
Voorop staat de bestudering van de heilige Schrift. Zij moet dagelijks beoe-
fend worden, ook op de manier van de meditatie. Zij dient ook in alle opzich-
ten haar prioriteit te behouden. De studie van geen enkele andere schrijver 
kan bieden wat in deze hof van Eden is te vinden. Alles wat buiten haar 
omgaat, is weinig meer dan doornen en distelen.
 De hoge waardering die Cartwright voor de Schriften heeft, berust op de 
inspiratie. God heeft door de Heilige Geest de bijbelschrijvers ingeschakeld 
als zijn publieke notarissen, die vertellen van zijn welbehagen jegens ons. 
Hij stond hen bij en hield als het ware hun hand vast terwijl zij schreven.10 
Bij de bestudering van de Schrift moet de nadruk naar evenredigheid val-
len op het Oude, zowel als op het Nieuwe Testament. Er is een zeker onder-
scheid in de inhoud op te merken: er zijn bijbelboeken die meer tijd en 
diepere aandacht vragen. Van de boeken van Mozes krijgt, zoals ook bij 
de reformatoren het geval was, Deuteronomium een bijzondere betekenis 

 8.  Bucer in de Scripta Anglicana, Ed. Bazel 1577, 563, 485.
 9. Peel, Carlson, Cartwrightiana, 108-115; Scott Pearson, Thomas Cartwright and Eliza-

bethan Puritanism 1535-1603, 224-226; zie voor de waarderig van academisch onderwijs 
in de kring van de puriteinen: Morgan, Godly Learning. Puritan Attitudes towards Reason, 
Learning and Education, 1560-1640, 114v. 

10.  Peel, Cartwrightiana, 112.
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toegekend. Zij vormen het fundament waarop de Schriften als geheel zijn 
gebouwd.
 In het Nieuwe Testament vindt men voornamelijk het licht dat nodig 
is voor die punten die in de christelijke religie het meest betwist zijn. 
Cartwright beoordeelt de bijbelboeken op hun intrinsieke waarde, waarmee 
hij bedoelt dat zij gewogen worden naar de betekenis die zij hebben voor het 
verstaan van de gehele Schrift. Men moet immers het oor niet laten nagelen 
aan de deur van een particuliere exegeet. Overigens blijkt uit zijn brief dat 
hij de traditie goed kent. Hij prijst de Griekse kerkvaders, die wellicht in 
hun opvattingen niet zo gezond waren als de Latijnse, maar die duidelijk 
een meerwaarde hadden, wanneer het ging over religie en eenvoud in hun 
commentaar op de bijbel. Chrysostomus krijgt de eer dat hij als een andere 
Apollos beter materiaal aandroeg voor de preekstoel dan de anderen. Tertul-
lianus, Cyprianus en Hilarius weet Cartwright zeer positief te waarderen.
 Van de nieuweren noemde Cartwright vooral Oecolampadius, die hij 
roemde vanwege zijn geleerdheid. Tevens noemde hij Petrus Martyr, ook 
vanwege zijn commentaren, waarin echter een belangrijk deel ingenomen 
werd door dogmatiek. Terecht had men dan ook diens Loci Communes daar-
uit bijeengebracht. Wanneer men Calvijns Institutie en commentaren las, 
zou men Bucer terzijde kunnen laten, omdat Calvijn het belangrijkste van 
Bucer reeds had overgenomen.11 
 Beza was van mening dat Cartwright behoorde tot de grootste theologen 
van zijn tijd. Uit de adviezen die deze aan de jongere Hildersham inzake 
diens studie gaf, blijkt dat hij een uitnemend kenner van de Schriften was; 
bovendien was hij op de hoogte van de theologie van de kerkvaders. De 
geschriften van de �adversaries� kende hij goed en hij beval ze aan: Petrus 
Lombardus (�the Master of the Sentences�), Thomas van Aquino, Hosius en 
Canisius. 
 In Cartwrights brief klinkt een ietwat sombere toon. Hij mist de aca-
demie waaraan hij in Cambridge verbonden was geweest en hij voelt zich 
onbekwaam om een leraar van leraren te zijn, nu hij het onderricht van 
ongeletterde en eenvoudige mensen als zijn levenstaak ziet. Zijn brief 
maakt echter duidelijk uit welk geweldig fonds hij putte. De Schrift eerst, 
en nog eens de Schrift, nu dan in de commentaren van vele uitleggers 
van alle tijden. Daarnaast de kerkvaders, met hun exegetische en leer-
stellige werken: Augustinus, Ambrosius en Hiëronymus. Vervolgens de 
scholastieken uit de Middeleeuwen, gevolgd door de moderne schrijvers: 
Luther, Bucer en Calvijn, van wie de laatste zonder meer genoeg was ter 
vervanging van anderen. Theologische studie betekende voor Cartwright 

11. �For other famous men of our time, as Bucer, Mr. Calvin hath in a manner taken that which 
is fittest in them, as I think Mr. Calvin himself somewhere confesseth, and therefore need 
not so much, but by occasion, to be read�, Ibidem, 115.
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niets anders dan dat men door middel van de Schriften zich in verbinding 
stelde met heel de christelijke traditie, en voor zichzelf en voor anderen 
daaruit putte. De inslag van zijn theologiebeoefening was voluit reforma-
torisch en op de hoogte van zijn tijd, georiënteerd op de theologie van de 
continentale Reformatie. Wat veel puriteinen later zouden doen � namelijk 
het pleit voeren voor �a learned ministry� � treffen we bij Cartwright 
overduidelijk aan. De brownisten en de anabaptisten waren van oordeel 
dat men alle graden in de scholen zou dienen af te schaffen, en dat alle 
onderwijs in de humaniora terzijde gesteld moest worden: academies waren 
broedplaatsen van goddeloosheid. Hun mening vond onder de puriteinen 
echter bestrijding. Perkins temperde de kritiek van de tegenstanders van 
een academische theologische opleiding: �Niemand moet denken dat ik 
zou willen toegeven aan de anabaptistische grillen en openbaringen; deze 
zijn niets anders dan dromen van hen zelf, illusies van de duivel. Want zij 
verachten menselijke geleerdheid en ook de studie van de Schriften, en zij 
vertrouwen geheel op de openbaring van de Geest.�12

3. Perkins: theologie met een praktisch karakter

Zelf leverde Perkins zijn aandeel aan de wetenschappelijke beoefening van 
de theologie. Er werd reeds gewezen op het praktische karakter van zijn 
theologie. Daarmee is niet in de eerste plaats bedoeld dat zijn theologie 
opging in het pastoraat, hoewel pastoraat en prediking uiteindelijk het doel 
van alle theologische studie vormden. De praktische instelling van Perkins� 
theologie werd vooral duidelijk in zijn opvatting dat de wedergeboren ratio 
een mens in het licht van de Schrift kon leiden tot een dieper verstaan van 
de waarheid Gods.13 Daarbij ging de ervaring een eigen rol spelen. Men kan 
Perkins� theologie zeker geen ervaringstheologie noemen, zoals theologen 
uit de negentiende eeuw rond Schleiermacher deden. Wél is echter duidelijk 
dat in de tweeslag van geloof en openbaring de laatste in een andere positie 
dan voorheen kwam te staan. De wederzijdse verhouding van deze twee 
werd zo beïnvloed, dat meer dan voorheen het geloof een constituerende 
factor werd.
 Een tweede factor die in dit verband van betekenis is, is dat er een 
verschuiving plaatsvindt van de leer naar het leven. De doctrina bleef bij 
Perkins zonder enige twijfel orthodox-gereformeerd. Zijn leeropvatting was 
geheel en al in overeenstemming met die van andere vertegenwoordigers 
van de gereformeerde traditie. De overeenkomst met het systeem van Beza, 
ontworpen om aan de verkiezing van God een allesbeheersende plaats te 

12.  Morgan, Godley Learning, 99.
13.  Breward, The Work of William Perkins, 37.
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geven, is treffend. Toch ademt er een andere geest. Voor Beza is er sprake 
van een verwijzing naar de eer en de glorie van Gods heerlijke naam. 
Perkins ontwerpt � we mogen aannemen in navolging van Beza � ook een 
schema en brengt de hoofdmotieven in verband met het christelijke leven, 
zoals dit vanuit Christus opkomt en in de gemeenschap met Christus zich 
vormt langs de lijnen van de orde des heils. Daarmee is het christologische 
karakter van zijn theologie scherp weergegeven. Maar deze christologische 
inzet en vormgeving vinden een eigen neerslag in de ervaringswereld van 
het gelovige individu. In zijn Gouden keten of beschrijving van de theologie 
geeft hij een aanduiding van wat voor hem de inhoud van de heilige Schrift 
is: zij is een leer, die genoegzaam is om goed te leven. Zij bevat veel 
heilige wetenschappen. Daarvan is er één de belangrijkste, de andere zijn 
dienaressen. De voornaamste wetenschap is de theologie. Zij is de weten-
schap om voor altijd gezegend te leven. Gezegend leven komt voort uit 
de kennis van God en ontstaat daarom eveneens uit de kennis van onszelf, 
omdat wij God kennen door onszelf te bezien.14

 Een derde gegeven dat we niet uit het oog mogen verliezen, is Perkins� 
gebruik van de wijsbegeerte van Pierre de la Ramée, een verklaard tegen-
stander van de wijsbegeerte van Aristoteles. In hoeverre deze ramistische 
invloed beslissend is voor de methode die hij gebruikte, en dan ook voor 
de inhoud van zijn theologie en haar richting, blijft een moeilijke vraag. 
Dat Ramus invloed had op Perkins is wel zeker.15 Men bemerkt die invloed 
aan de indeling van veel van zijn werken, die op een zekere dichotomie 
berust, terwijl ook de schematische voorstelling een rol speelt. Daarbij wordt 
altijd een tweedeling ingevoerd en het onderwerp wordt als in een grafische 
voorstelling weergegeven. Inhoudelijk komt het erop neer dat permanent 
de vraag naar het nut van een bepaalde leeropvatting wordt gesteld. Juist 
dit laatste kan echter ook opgevat worden als een resultaat van wat ook in 
de gereformeerde theologie van de Reformatie, mede door de invloed van 
Erasmus, overwogen werd: wat is het nut van een leer die niet in het leven 
kan worden omgezet?
 Intussen valt niet te ontkennen dat de invloed van het ramisme, met 
name in de traktaten over de prediking en de uitoefening van het pastoraat, 
een rol heeft gespeeld. We kunnen wellicht het beste zeggen dat zich hier 
de brede stroming van de communicatieve theologie doet kennen, zoals 
deze door Melanchthon in Wittenberg en door Johannes Sturm in Straats-
burg werd georganiseerd. De nadruk viel daarbij op de waarde van de 
retorica en de kracht van de logica. Het verschil met de middeleeuwse 
scholastiek kwam tot stand doordat men gebruikmaakte van een vorm 

14.  Ibidem, 177.
15.  Lindsley, Conscience and Casuistry in the English Puritan Concept op Reformation, 

182-185; McKim, Ramism in William Perkins� Theology.
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van aristotelisch denken, die door de bekende Nederlander Agricola omge-
vormd was met behulp van motieven die ontleend waren aan de Moderne 
Devotie.
 Intussen bedenken we dat een theologische methode op zichzelf geno-
men nog geen garantie vormt voor een inhoudelijk zuivere theologie. 
Perkins was een ramist, Jacobus Arminius was het ook. Beiden stonden, 
waar het ging om de essentie van de theologie der genade, tegenover elkaar. 
Arminius bekritiseerde de opvatting van Perkins, terwijl Amesius, leerling 
van de laatste, een van de eerste en sterkste bestrijders van de remonstranten 
werd, die op de synode van Dordrecht met aristotelische argumenten een 
leerling van de extreme Poolse theoloog Maccovius tegen verdenkingen ver-
dedigde. Blijkbaar behoeft een theologische methode op zichzelf genomen 
niet van doorslaggevende betekenis te zijn. De verschuiving, die zich in de 
gereformeerde theologie voordeed bij het puritanisme, is ook bij wijsgerig 
anders ingestelde theologen op te merken, zoals blijken kan uit het voorbeeld 
van John Owen.

4. Oorsprong en ontwikkeling van de theologie volgens John Owen

John Owen, �de Calvijn van Engeland�, heeft in een afzonderlijk werk de 
oorsprong en de ontwikkeling van de theologie geschetst.16 De eerste vijf 
boeken beschrijven de ontwikkeling van de theologie, voor en na de val, 
gedurende verschillende tijdperken: eerst de �natuurlijke theologie� van 
de eerste Adam, waarbij de betekenis van deze theologie na de val in 
een toestand van volledig verderf getekend wordt. Dan volgen de periodes 
van Adam tot Noach, van Noach tot Abraham, van Abraham tot Mozes, 
en van Mozes tot Christus. De historische ontwikkeling verloopt langs 
de lijn van de verschillende verbonden. Owen veroorlooft zich daarbij 
allerlei excursen, zoals die over de algemene genade of over de ware 
kerk en haar kenmerken, waarbij hij opponeert tegen Bellarminus. Owen 
bespreekt het ontstaan van het letterschrift, waarbij in het bijzonder zijn 
verhandeling over de oudheid van het Hebreeuws een opvallend voorbeeld 
van geleerdheid is. Zijn inzicht in de betekenis van de Hebreeuwse vocalen 
was op het niveau van die tijd, evenals de studie over de Septuaginta en 
de oorsprong van de Targum, en de samenhang tussen joodse en christe-
lijke riten. Het werk getuigt van een enorme kennis van de Schrift en ook 
van de literatuur van zijn dagen. In veel opzichten is het vanzelfsprekend 
achterhaald.

16.  Theologoumena Pantodapa, sive de natura, ortu, progressu, et studio verae Theologiae; 
Engelse vertaling: Biblical Theology or The Nature, Origin, Development, and Study of 
Theological Truth, In Six Books.



207

 In het zesde boek beschrijft Owen de gang van de evangelische theologie 
sinds de komst van Christus in de volheid des tijds, waarmee zij kwam te 
staan in het eschatologische licht van de laatste dagen. Aan Christus komt 
derhalve de eerste plaats toe in de evangelische theologie. Hij is er de Auteur 
van, omdat Hij op een volmaakte manier onderwezen was in de wil van 
God.17 Hij heeft de volle raad van God ons bekendgemaakt. De openbaring 
van de goddelijke wil is door de Vader aan Christus gegeven en door Hem 
door de Heilige Geest aan zijn apostelen en aan anderen tot heil van de 
gehele kerk medegedeeld. Zo ontstond de evangelische theologie als een 
goddelijke leer. Voor Owen gelden krachtens deze gegevens de volgende 
zes principes.

1. Niemand kan door eigen kracht of verstand deze theologie verstaan of 
ontvangen.

2. Wie deze leer zaligmakend of met werkelijk nut wil kennen, moet weder-
geboren worden of zijn. De kennis die door wedergeboorte wordt verkre-
gen, verschilt oneindig veel van alle menselijke wijsheid.

3. Niemand wordt wedergeboren, tenzij dan door de kracht van de Heilige 
Geest, door wiens machtige werking allen die uit God geboren zijn uit de 
geestelijke dood tot het leven overgebracht worden.

4. Alleen de Heilige Geest kan ons het verstand van deze theologie verlenen, 
waardoor de evangelische leer tot heil wordt aangenomen.

5. De dienst van God, die krachtens deze theologie wordt ingesteld, is een 
geestelijke dienst. 

6. Alle dienstknechten van God, die Hem volgens de norm van deze theo-
logie willen dienen, moeten zich van de wereld afscheiden. Zij zullen 
daarom ook door de wereld gehaat worden, omdat deze de Geest niet kan 
ontvangen.18

De theologie der wedergeborenen, zoals men haar zou kunnen noemen, 
behoort bij de gemeente van God, die Hem dient naar zijn inzettingen. 
Theologie en gemeente zijn op elkaar betrokken en kunnen nimmer van 
elkander vervreemden, zonder dat er zowel bij de eerste als bij de tweede 
een wezenlijke verandering optreedt. De vraag is of theologie ook beoefend 
kan worden door een onwedergeboren mens. Owen kent de tegenwerping: 
de ware en heilzame leer, die in de Schrift te vinden is, is klaar en duide-
lijk. De perspicuitas en de claritas van de Schrift brengen met zich mee 
dat ieder deze leer kan leren kennen. Owen geeft dit in zeker opzicht toe. 
De voornaamste hoofdstukken van deze theologie � of van de evangelische 
leer � die betrekking hebben op de dienst van God en op het bevorderen 

17.  Ibidem, 461vv.
18.  Theologoumena, 463v.
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van onze gehoorzaamheid, kunnen in overeenstemming met de orde en de 
methode van de filosofische regels uiteengezet worden.
 Er is een reële en onderlinge samenhang van de zaken die in het evange-
lie worden overgeleverd. Er is geen enkel bezwaar tegen om deze onderlinge 
relatie binnen de evangelische waarheid als het ware technisch uiteen te 
zetten. �Methodische uiteenzettingen van symbolen, belijdenisgeschriften, 
catechismi en loci communes en dergelijke soort van evangelische waarhe-
den, dienen daartoe. De leer die op deze wijze wordt uiteengezet en samen-
gevat, bevat niets wat het redelijk begrip of het verstand van de mensen te 
boven gaat. Ik spreek niet over de zaken zélf, maar over de voorstellingen 
die van de zaken een teken zijn.�19

 Iemand die op deze wijze kennis verkrijgt, is echter hoogstens een 
wijsgerige christen te noemen, en geen evangelische christen. Men kan 
de regels van de logica en retorica toepassen en ook de noodzakelijke 
kennis van het Grieks en Hebreeuws bezitten. Het is alles nuttig, maar 
het draagt niet bij aan de ware geestelijke wijsheid. Owen kent aan de 
geestelijke ervaring van de wedergeboorte een meerwaarde toe, die niet 
is uit te drukken met een vergrotende trap. Het gaat in de ware theologie 
om iets wezenlijk ánders, niet om iets wat er toevallig bij kan komen. 
Evangelische theologie is die van de wedergeborenen en van hen alleen. 
Niet iedere reformatie van het leven vloeit voort uit de wedergeboorte. Er 
is een algemeen werk van de Geest, ook in diegenen die de wedergeboorte 
missen. Het is zeker niet zonder waarde bij de studie. Maar als het erop 
aankomt, is de beoefening van de theologie een zaak van de wedergeboren 
mens.20 �Alleen hij kan in eigenlijke zin een theoloog genoemd worden, 
die op een zaligmakende manier verstand heeft van het geheim van het 
evangelie, en daarenboven met zodanige geestelijke gaven is begiftigd dat 
hij anderen in de kennis van dit geheim kan onderrichten, tot eer van God 
en tot lof van de genade van Christus.�21

 Wat daarbij komt kijken, beschrijft Owen in het laatste hoofdstuk: de the-
ologische studie is voornamelijk gericht op het onderzoek van de Schrift.22 
Van de hoogste betekenis is de gemeenschap met God, die een heel andere 
vrijheid, een geheel ander licht en ook een totaal verschillende methode 
meebrengt dan de wereldse kunsten en wetenschappen vereisen. Zij vereist 
ook andere gevoelens van het hart dan iedere andere discipline. Owen 
schrijft als privé-persoon, die probeert in zijn eigen huis sommigen van 
dienst te zijn; hij heeft, zoals hij zelf meedeelt, weinig toe te voegen aan de 

19.  Ibidem, 466.
20.  �Subjectum Theologiae Evangeliae mentis hominis per Spiritum Sanctum renati esse defi-

nimus�, Theologoumena, 487.
21. Ibidem, 521.
22.  De studio Theologiae seu Scripturarum, ibidem, 521-534.
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algemene inleidingen in de theologie. Hij verwijst naar Voetius� inleiding 
tot de theologische studie.23 Zijn eigen standpunt herhaalt hij: alle gelovige 
christenen zijn theologen, aangezien aan hen allen het heilzame licht van het 
evangelie is toevertrouwd. Er is slechts van een gradueel verschil sprake, 
omdat de Geest aan een ieder meedeelt gelijk Hij wil. De theologische studie 
bestaat in niets anders dan in het bevorderen van die gaven die geschikt 
maken om aan anderen onderricht te geven.
 Owen noemt in dit verband de plechtige roeping tot het ambt, die plaats-
vindt door een kerkelijke verkiezing.24 De opleiding dient van meet af 
gericht te zijn op de prediking van het evangelie. Daartoe moeten hulpweten-
schappen als retorica en dialectica dienen. Zij moeten daarbij beantwoorden 
aan de norm van het Woord van God. De volle nadruk valt bij Owen op de 
Schriften. Het onderzoek van en de meditatie bij het Woord zijn onmisbaar. 
Zij dienen te geschieden in het besef van de onmiddellijke tegenwoordigheid 
van de heilige God, met Wie wij gemeenschap mogen hebben, om op deze 
wijze de kracht en de werkzaamheid van de Geest in onze harten te ervaren. 
Zo worden wij in ons geweten gewaar wat het gezag van God zelf en van 
onze Here Jezus Christus inhoudt.25 De kennis die zo verworven wordt, is 
praktisch en religieus van aard. Van grote waarde is de bestudering van de 
Schriften in de talen waarin de Geest zelf ze heeft gegeven. De oorspronke-
lijke kracht en betekenis van de woorden, vooral in de Hebreeuwse taal, kun-
nen zo beter functioneren. Geen enkele andere taal heeft deze eigenschap. 
Twee voorwaarden verbindt Owen aan deze omgang met de Schriften: aller-
eerst die van het gebed. Een voortdurend innig gebed moet de studie van 
de Schriften begeleiden. Daarnaast staat de belijdenis van de gemeenschap 
der heiligen. Alleen samen met hen komt die vermeerdering van kennis tot 
stand, die in wijsheid en heiligheid van leven wordt uitgedrukt.26

 Toen Owen deze inleiding tot de theologische studie schreef, verkeerde 
hij niet meer aan de universiteit. Hij leidde een teruggetrokken leven. De ken-
nis die hij zelf had verzameld en waaruit zijn enorme geleerdheid bleek, stond 
in dienst van de verbreiding van het mysterie der zaligheid. In de gemeen-
schap met anderen die ook het wonder van een nieuwe geboorte uit ervaring 
kenden, kon zijn theologie werkelijk dienstbaar zijn. Dit vond zijn oorzaak 
hierin, dat zij niet wezenlijk verschilde van die der eenvoudige gelovigen. 
Puriteinen hebben, evenals Owen, de middelen ter verwerving van weten-
schap en kennis nooit veronachtzaamd. Ze hebben die dienstbaar gemaakt aan 
de verdieping en de verbreiding van het geheim van het evangelie.

23.  Exercitia et Bibliotheca Studiosi Theologiae. Owen noemt Voetius een zeer geleerd man, 
nimmer genoeg geprezen wegens zijn zeldzame eruditie, bijzondere vroomheid en liefde 
tot de waarheid, ibidem, 522.

24.  Ibidem, 524.
25.  Ibidem, 532.
26.  Ibidem, 534.
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5. Cotton Mather: theologie in dienst van de verkondiging

Een laatste voorbeeld, nu uit het begin van de achttiende eeuw, ontlenen 
we aan een klein geschrift van Cotton Mather (1663-1728), Manuductio ad 
Ministerium.27 Cotton Mather was een telg uit een van de voortrekkersge-
slachten der puriteinen. In New England was zijn invloed groot. Bij hem 
zien we de oecumene van het hart, waarin puritanisme en piëtisme samenko-
men.28 De eerste raad die Mather geeft, is dat de student zichzelf beschouwt 
als een sterfelijk mens, die binnen korte tijd zijn lichaam zal hebben te ver-
laten. De overdenking van de naderende dood zal hem ertoe brengen dat hij 
werkelijk begint te leven. Doel van het leven is de eer van God, die in alle 
dingen moet worden gezocht. Daartoe is de wedergeboorte, het nieuwe hart, 
noodzakelijk. Deze leidt tot de vraag die iedere dag herhaald moet worden: 
op welke manier kan ik voor een ander nuttig zijn?
 Terstond bij het begin van de studie moet het grote doel voor ogen staan 
en bij elk onderdeel moet het in het oog worden gehouden. De studie van 
de oude en de moderne talen � en ook die van andere wetenschappen � 
staat in dienst van het grote werk, dat Mather noemt �het klinken van de 
trompetten�. Alles is er op gericht om deze helder te laten klinken.29 De 
verkondiging van het evangelie dient nooit te geschieden dan alleen wan-
neer er goed gestudeerd is.30 Daarbij geeft Mather de raad om in het voren 
te werken. �Ik heb veel predikers gekend die bijna net zo veel tijd nodig 
hadden om te besluiten waarover zij wilden preken, als om daarover een 
preek te maken.�
 In ieder geval moet altijd Christus gepredikt worden. �Zullen zij zich 
christenen noemen en geëerd willen worden als dienaren van de christelijke 
religie, die preken alsof zij zich schamen om de heerlijkheid van Christus tot 
het voorwerp van hun verkondiging te maken? Zij brengen Hem zo zelden 
ter sprake alsof het een onbehoorlijke vernedering zou zijn om over Hem te 
spreken.(�) Ik twijfel er niet aan, of de epidemische ondergang van de ware 
christenheid, of van wat er nog is overgebleven onder de volken die het belij-

27.  Mather, Manuductio ad Ministerium. Directions for a Candidate of the Ministry Wherein, 
First, a Right Foundation is laid for his Future Improvement; and then, Rules are offered 
for such a Management of his Academical & Preparatory Studies; And thereupon, For 
such a Conduct after his Appearance in the World; as may Render him a Skilful and Useful 
Minister of the Gospel.

28.  Cotton Mather beschouwde de piëtistische instellingen te Halle als een voorbeeld, een 
norm. In het ver verwijderde Amerika was de faam ervan doorgedrongen, a.w., XIV. Zie: 
Lovelace, The American Pietism of Cotton Mather. Origins of American Evangelicalism; 
Stout, The New England Soul. Preaching and Religious Culture in Colonial New England, 
150-152.

29.  �The Angels preparing to sound the Trumpets�. Onder deze aanduiding geeft Mather zijn 
raad aan de studenten.

30. �The first thing, which I have to demand of you, is, that you entertain the People of God, 
with none but Well-Studied Sermons�, ibidem, 90.
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den, is vooral te wijten aan de onvergefelijke goddeloosheid van het verzwij-
gen van de verheerlijkte Christus, zoals zo vaak gebeurt in die lege toespraken 
die dikwijls doorgaan voor preken.�31 Met dit krachtige woord tekent Cotton 
Mather het toenemend verval van zijn dagen, zoals het door een gebrek in de 
prediking was veroorzaakt. Of dit de enige en ook de werkelijke oorzaak was 
van de neergang in het Amerikaanse puritanisme, is de vraag. 
 De werkelijkheid van deze negatieve ontwikkeling in het kerkelijke 
leven bracht Cotton Mather ook tot een vorm van oecumeniciteit, waarvoor 
hij de aandacht van de theologische student vroeg.32 De theologie diende 
om de grote en belangrijkste stelregels in het oog te houden. Naar Mathers 
mening was God in zijn tijd bezig om alle valse schema�s die de antichrist 
in allerlei sektarische bewegingen had opgediend weg te doen. Er was een 
�substantieel� christendom op komst, bestaande in het herstel van het beeld 
van God tot een nieuw schepsel: het koninkrijk van God binnen in ons. 
Mather was van oordeel dat alle richtingen en stromingen binnen de chris-
tenheid elkaar zouden moeten vinden in de grote �maxims�, die hij opsomde 
en die genoegzaam waren om een mens naar de eeuwige zaligheid te bren-
gen; waarheid en gehoorzaamheid zouden opbloeien, wanneer de mensen 
zich aan drie samenvattende leerstellingen zouden houden: de drie-enige 
God moet mijn God zijn en ik moet het tot de belangrijkste doelstelling 
van mijn leven maken om Hem te behagen; de verheerlijkte Christus is de 
Verlosser, op wiens offerande ik moet steunen voor de verzoening met God; 
ter wille van God en zijn Christus moet ik mijn naaste liefhebben en altijd 
doen met een ander zoals ik zou willen dat men met mij deed.33

 Cotton Mather zou aan dit gecomprimeerd compendium twee verklarin-
gen willen verbinden, die ieder zou moeten ondertekenen. Ze laten zien, 
hoezeer het non-conformisme in de brede wateren van een seculariserende 
samenleving was terechtgekomen.34 De eerste verklaring betrof de eenheid 
in de belijdenis van de Schrift als een genoegzame regel voor geloof en 
eredienst. Op grond daarvan is een broederlijke gemeenschap mogelijk met 
alle �goede mensen in die dingen waarin ik zie dat zij de goddelijke aan-
wijzingen volgen�. Daarop volgde de tweede uitspraak, waarin instemming 
werd betuigd met de fundamentele �leerstellingen van de vroomheid�, als 
basis voor de vrijheid van de mens en van de volkeren, als uitgangspunt 
voor de burgerlijke rechten in een menswaardige samenleving (Humane 
Society).35 Een politiek aspect is onmiskenbaar.

31.  Ibidem, 94.
32.  Lovelace, a.w., 251-281.
33.  Mather, Manuductio, 118.
34.  Cotton Mather droeg zijn Manuductio op aan de studenten van de Academies van Glasgow 

en New England, evenals aan die van de non-conformisten in Engeland, zoals die hun eigen 
bijeenkomsten hielden.

35.  Mather, a.w., 119; vgl. Lovelace, American Pietism, 269.
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In een periode van anderhalve eeuw onderging de theologie van het puri-
tanisme een grote verandering. In Cartwright ontmoeten we een bijbels 
theoloog, bij wie de Schrift als openbaring van Gods wil centraal stond. 
Zijn oriëntatie op Calvijns theologie is zonder meer duidelijk. Bij hem 
is de continentale invloed in theologisch opzicht duidelijk herkenbaar. 
Perkins draagt vanuit de Engelse context een nieuw element binnen. Zijn 
theologie laat het vraagstuk van de kerk terzijde liggen. Hij richt zich op 
de prediking en vraagt naar de psychologische uitwerking ervan. Daarom 
is hij als theoloog aan te merken als een representant van het puritanisme. 
Bij Owen komt de dogmatische zijde van de theologie sterk in het licht te 
staan. Ook hij gaat in op de psychologische aspecten die samenhangen met 
de verkondiging van de boodschap der genade. Zijn congregationalisme 
beïnvloedde de stijl van zijn theologie meer dan uit onderzoek tot nu toe 
is gebleken.
 Owen representeert het calvinisme in een Engelse wereld. Wij kozen 
voor Cotton Mather als een vertegenwoordiger van het Amerikaanse puri-
tanisme, in het stadium waarin dit toe was aan een revival. Ondanks de 
sterke nadruk op de centrale betekenis van Christus voor theologie en 
prediking, die weldadig aandoet, is zijn bijdrage aan de voortgang van 
de puriteinse theologie niet in alle opzichten positief te waarderen. We 
beschouwen het samengaan van piëtisme en puritanisme bij hem als een 
factor die aan de duidelijkheid en de oorspronkelijke inzet van de puriteinen 
afbreuk heeft gedaan. Bij hem is de bevindelijke theologie omgeslagen in 
een oecumene van het hart, die een brede belangstelling koesterde voor 
sociale en politieke kwesties, en intussen aan innerlijke kracht verloor. Zijn 
�maxims� minimaliseerden de evangelische theologie. De oecumeniciteit 
waarin hij zich als theoloog begaf, verzwakte de positie van de derde 
generatie puriteinen, waartoe hijzelf behoorde. Zo blijkt uit deze korte 
peiling hoezeer de theologie als wetenschap binnen het puritanisme een 
verscheidenheid kende, die niet alleen verklaard hoeft te worden uit de 
voortgang van het historische proces waaraan ook de theologie is onder-
worpen. Zij hangt, wellicht meer dan wij beseffen, mede samen met de 
toenemende mate waarin de � subjectieve � ervaring de aandacht opeiste. 
Of in de theologie een zuiver evenwicht tussen openbaring en ervaring 
ooit mogelijk is, blijft een vraag, omdat het werk van de Heilige Geest 
ten diepste niet in theologische formules is te vatten. Wenselijk is dit 
evenwicht zeker, zal de theologie niet ondergaan in orthodoxie, dan wel 
in geestdrijverij. De Schrift blijft toetssteen. Aan de belijdenis van haar 
gezag kent men de ware theologie.
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6. Theologie van het Woord

Puriteinen kent men aan hun eerbied voor de heilige Schrift. Zij gaan wat 
dit betreft geheel en al in het spoor van de Reformatie met haar beroep op 
het sola scriptura. We vinden deze eerbied voor het gezag van de Schrift 
op een wezenlijke manier terug in de ijver waarmee men de bijbel in de 
handen van het volk wilde zien. Wanneer het mocht lukken dat de mensen 
zelf het Woord van God ter hand zouden nemen, mocht men een krachtige, 
doorgaande reformatie van kerk en samenleving verwachten. 
 Dat die overtuiging inderdaad achter de onderneming van een eigen 
bijbelvertaling te vinden is, blijkt uit de aanbeveling die de uitgevers 
van de Geneefse bijbel bij hun uitgave voegden. In dit stuk, To the 
Christian Reader, noemen zij de Schrift �het licht op ons pad, sleutel 
van het koninkrijk der hemelen, onze troost in beproeving, ons schild 
en zwaard tegen satan, de school van alle wijsheid, de spiegel waarin wij 
Gods aangezicht kunnen zien, het getuigenis van zijn gunst en de enige 
spijs en voeding voor onze ziel�. Zij lieten het daar niet bij, maar voegden 
er zeven leesregels die konden dienen om profijt te hebben van het bijbel-
lezen, aan toe.
 Allereerst is het gebed noodzakelijk, opdat God ons wil verlenen dat wij 
de weg van zijn inzettingen mogen kennen en verstand mogen ontvangen om 
onze paden te richten naar zijn geboden. Op zijn minst moet deze oefening 
tweemaal per dag worden gedaan.
 Wie nut wil ontvangen van het bijbellezen, moet vervolgens zeer nauw-
gezet die orde aanhouden in het lezen van de Schrift en in het gebed, die 
behoort bij zijn roeping en levensstaat. Men moet er rustig de tijd voor heb-
ben en elke vorm van bijgeloof moet vermeden worden. Als men niet in 
de gelegenheid is om zich aan het schema te houden, dient men dit op een 
andere tijd weer in te halen.
 In de derde plaats moeten wij verstaan tot welk doel de Schriften gegeven 
zijn. Ze zijn geschreven om ons de waarheid te leren en ons daarin verder te 
brengen; ook om ons te verbeteren, zodat wij het kwaad nalaten, en om ons 
te troosten, zodat wij in moeite bevestigd worden in de hoop. Veelomvattend 
is de inhoud van de bijbel.
 Een vierde regel herinnert aan de allesomvattende aanspraak die de bijbel 
maakt op ons leven. Wie er het nut van wil ontvangen, moet eraan denken 
dat hij alles te zeggen heeft omtrent de religie en de rechte dienst van God, 
en niet minder dat hij ook te maken heeft met hetgeen het gemenebest en 
de regering van het volk aangaat: magistraat en onderdaan, oorlog en vrede, 
voorspoed en tegenspoed � kortom: de bijbel heeft een brede strekking. Hij 
heeft ook het laatste woord in de kring van familie en gezin en niet minder 
in het privé-leven van een ieder.
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Als vijfde norm bij het lezen geldt dat wij weigeren een zin van de Schrift 
te aanvaarden die in strijd is met het algemeen christelijk geloof of met 
de eerste en tweede tafel van de wet. Praktische betekenis krijgen de opmer-
kingen over de uitleg van een tekst. Men moet letten op de samenhang van 
de tekst en eveneens op de historische achtergrond. Ook moet de wijze 
van spreken die eigen is aan de Schriften, in het oog worden gehouden. 
Als hermeneutische regel geldt de bekende uitspraak dat men de over-
eenstemming die de ene schriftplaats heeft met een andere dient vast te 
houden. Hetgeen op de ene plaats duister lijkt, is verhelderd in een andere 
tekst.
 Ten slotte geldt de aanbeveling dat men zo mogelijk uitleggers moet 
raadplegen, en dat men te rade kan gaan bij hen die de Schriften kunnen 
openen. Van belang is ook dat de prediking beluisterd wordt en dat hetgeen 
geleerd wordt, getoetst wordt aan de Schriften.36 
 De Geneefse bijbel was voorzien van kanttekeningen waarin de gerefor-
meerde leer rechtstreeks uit de Schrift afgeleid, helder en klaar werd weer-
gegeven. De moeilijke plaatsen werden uitgelegd met behulp van wat in 
de commentaren van gereformeerde schrijvers te vinden was. Zo was een 
zuiver gereformeerde leer in de kanttekeningen te vinden. De puriteinen heb-
ben deze vertaling daarom beschouwd als hun grondwet. Toen later onder 
koning Jacobus I met geweld een nieuwe vertaling werd ingevoerd, bleven 
zij aanvankelijk met kracht hun oude vertaling verdedigen. De omgang met 
deze bijbel stempelde het puriteinse geloofsleven als gereformeerd naar de 
reformatie van Calvijn.
 Daarachter school een overtuiging die ook aan Calvijn eigen was en die 
in het puritanisme altijd gebleven is. In de bijbel spreekt God tot ons. Wij 
hebben het Woord van God zelf op deze wijze in handen.37 De gedachte 
die wij aantreffen in de zeven leesregels van de Geneefse bijbel, vinden we 
uitgewerkt terug in de puriteinse literatuur. William Perkins heeft in al zijn 
werken het gezag van de Schrift als uitgangspunt gekozen. Zijn theologie is 
theologie van het Woord.38 Het Woord bevat een leer. Deze leer wordt ons 
toegeëigend door de Geest. Perkins heeft daarvoor een korte beantwoording 
van de vraag hoe een mens het Woord van God recht op zijn ziel zal toepas-
sen.39 In dit stuk functioneert de bijbel als wet en evangelie. Door de wet, de 
bediening van de dood, moet het vlees getemd worden. Door het evangelie 
wordt olie gegoten in de wonden die de wet heeft geslagen. Zal het Woord 
in zijn geheel werken, dan moet een mens de grootheid van de zonde over-
denken en de vloek daarover op zich laten inwerken. De vrees die op deze 

36.  �How to take profite in reading of the holy Scriptures�, in de te Londen uitgegeven Geneva 
Bible, 1599, facsimile L.L. Brown Publishing.

37.  Packer, Among God�s Giants. The Puritan vision of the Christian Life, 107-160.
38.  Zie Breward, The Work of William Perkins, reg. s.v. 
39.  Alle de werken van Mr. Wilhelm Perkins, III, 2, 157.
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wijze wordt gewekt, kan slechts worden weggenomen als we de toevlucht 
nemen tot de beloften der genade. Adam en Christus worden tegenover 
elkaar gesteld en ontvangen een plaats in de geloofservaring van de mensen. 
Zo gaat de Schrift functioneren. De meeste mensen lijden volgens Perkins 
aan het gebrek dat zij de kracht en de machtige werking van het Woord 
om hen te vernieuwen niet in zich gevoelen. Zij kunnen die niet gevoelen, 
omdat zij het Woord op een verkeerde manier toepassen. De bijbel moet 
eerst werken als een �bijtpleister�, die de vergiftigde natuur van de mens doet 
kennen. Eerst dan kan hij functioneren als een �heelpleister�. Deze volgorde 
moet betracht worden in het toepassen van de bijbel op de eigen omstandig-
heden.
 Perkins concentreert zijn gedachten inzake de werking van het Woord 
zuiver op het proces van de heilstoe-eigening. Deze gelovige omgang met 
de bijbel wil hij onderscheiden van het bijbelgebruik bij controversen en 
theologische, vinnige discussies, zoals bij de lutheranen, die het christelijke 
leven van Luther niet navolgen, maar twisten over leerstukken of liturgische 
kwesties �en dergelijke onbenulligheden, waarmee zij zichzelf oneindig ver-
ontrusten en geheel Europa daarbij�. In Engeland voert men in een schisma-
tiek en onbescheiden gezelschap een hevige twist over de kerkelijke tucht 
en dergelijke zaken. Ook hier past men het Woord van wet en evangelie 
niet toe en functioneert de Schrift derhalve niet op die gezagvolle manier, 
die eigen is aan het Woord Gods. Voor Perkins is de Schrift voornamelijk 
gegeven om de weg van het heil bekend te maken. Zij komt eerst tot haar 
volle betekenis in het soteriologische gebeuren, waardoor de bijbelse leer der 
zaligheid ons persoonlijk door wet en evangelie wordt toegeëigend. Daar-
mee was de trend die voor het puritanisme beslissend was, gezet. De relatie 
van Woord en Geest, het getuigenis van de Geest, heeft vooral betrekking 
op de christelijke troost en zekerheid.

7. John Owen over het schriftgezag

Door dit thema van de relatie tussen Woord en Geest werd John Owen op 
een buitengewone manier geboeid. Zijn grote studie over de pneumatologie 
getuigt daarvan. Ook voor hem staat het gezag van de Schrift in de context 
van het herscheppende werk van de Heilige Geest. Daarover heeft Owen 
zeer diepgaand nagedacht en geschreven.40 Hij maakt een duidelijk verschil 

40.  Owen, Works IV, The Reason of Faith, 3-115; Causes, Ways and Means of Understanding 
the Mind of God, 118-234; Works XVI, The Divine Original, Authority, Self-Evidencing 
Light, and Power of the Scriptures, 281-343; The Integrity and Purity of the Hebrew and 
Greek Text of the Scripture, 345-421. �A Defense of Sacred Scripture Against Modern 
Fanaticism�, in: Owen, Biblical Theology, 769-854.
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tussen morele zekerheid, die het resultaat is van uiterlijke argumenten, en de 
zekerheid van het geloof, die ontstaat door de innerlijke overtuiging van de 
Heilige Geest. Goddelijke openbaring is het zuivere voorwerp van het god-
delijk geloof. Daarom moet door de kracht van de Heilige Geest een boven-
natuurlijk geloof in ons gewerkt worden, waardoor wij bekwaam worden 
gemaakt.41 Dit betekent evenwel niet dat ons geloof inzake het gezag van de 
Schrift berust op een innerlijke openbaring of verlichting. Waarom geloven 
wij dat de Schrift het Woord van God is? Het antwoord is niet: omdat de 
Heilige Geest ons hart heeft verlicht en het geloof in ons heeft gewerkt en 
ons in staat heeft gesteld om dit te geloven. De grond waarop en waarom 
wij geloven, bestaat in het innerlijk getuigenis van de Heilige Geest die 
ons overtuigt van de goddelijke oorsprong en het goddelijk gezag van de 
Schrift.42

 Owen verwijst naar hetgeen Calvijn schreef over het getuigenis van de 
Heilige Geest en probeert tegelijk ook verder te komen.43 Calvijn hanteerde 
begrippen als �verzegeling�, �zalving�, �getuigenis met onze geest� en der-
gelijke meer. Owen wil trachten de �objectieve evidentie�, of de �formele 
reden� van ons geloof te achterhalen. Op dit punt gaat hij inderdaad verder 
dan Calvijn en de andere reformatoren van de �eerste reformatie�. De gere-
formeerde theologie zelf is verder gegaan en Owen tracht de voortgang ook 
te volgen en weer te geven in zijn onderzoek naar de laatste grond van ons 
geloof in de Schrift. Voor hem bestaat dit in �het gezag en de waarachtig-
heid van God zelf, die zichzelf in de Schrift openbaart en door de Schrift�. 
Hier ligt voor hem de �formele reden� van ons geloof, de bovennatuurlijke 
toestemming eraan, dat het werkelijk het Woord van God is.44

 We constateren dat Owen met de scherpte van zijn ontledend vermogen 
een stap doet in de richting van een vrome rationalisering van het zelfgetui-
genis van de Schriften. De rationalisering van de gezagsvraag werd door de 
puriteinen gebruikt om, niet slechts in een wetenschappelijke theologische 
omgeving, een fundament te geven aan de argumentering met teksten van 
de bijbel. Zij kreeg met name in de prediking een functie.
 Ook in andere geschriften heeft Owen de kwestie van de laatste grond 
voor het schriftgezag aan de orde gesteld. Hij vertegenwoordigde daarbij 

41.  Owen, Works IV, 55.
42.  Ibidem, 60.
43.  Ibidem, 68v.; Calvijn, Institutie, I, VII, 5.
44.  Ibidem, 91. Zie 111, waar Owen samenvattend zegt: �De formele reden van een goddelijk 

en bovennatuurlijk geloof, waardoor wij geloven dat de Schrift het Woord van God is, 
zoals het onze plicht is en zoals het van ons geëist wordt, bestaat alleen in het gezag en in 
de waarachtigheid van God, die zichzelf doet blijken aan ons hart en geweten in en door 
de Schriften zelf. En hierin bestaat het goddelijk getuigenis van de Heilige Geest, dat het, 
omdat het een getuigenis is, aan onze toestemming het karaker verleent van de aard van het 
geloof in het algemeen; en omdat het een goddelijk getuigenis is, verleent het daaraan een 
bijzonder karakter van een goddelijk en bovennatuurlijk geloof.�



217

de richting die de echtheid van de Masoretische Hebreeuwse tekst, met de 
Hebreeuwse consonanten, als geïnspireerd verdedigde.45 Ook Voetius ver-
dedigde dit standpunt, dat officieel was vastgelegd in de Formula Consen-
sus Helvetica (1675), een van de laatste confessies van de gereformeerde 
hoogscholastiek.46 We weten dat dit standpunt niet houdbaar is en dat het is 
losgelaten binnen de gereformeerde theologie; waarmee niet gezegd is dat de 
tekst van de heilige Schrift in de oorspronkelijke talen op losse schroeven is 
komen staan. Wij waarderen het op een zeer positieve manier dat men in de 
gereformeerde orthodoxie de concreetheid van de heilige Schrift, zoals zij 
daar als een objectieve werkelijkheid voor ons ligt, heeft willen uitdrukken. 
De heilige Schrift zelf is het Woord van God. De scheiding tussen Woord 
en Schrift is even bedenkelijk als die tussen openbaring en Schrift. Owen 
heeft deze relatie willen vasthouden en vruchtbaar willen maken voor de 
zekerheid van het geloof zelf, een onderwerp dat alleen te bespreken is aan 
de hand van de belijdenis van de betrouwbaarheid van de Schrift. Hij heeft 
tegelijkertijd klaar en duidelijk gezien dat dit orthodoxe geloof kan ontaar-
den in een dode orthodoxie, wanneer de Schrift wordt geïsoleerd van de 
Geest. Vandaar zijn pogingen om dieper door te dringen in de relatie tussen 
Woord en Geest. Hij hanteert daarbij de metafoor van licht en kracht.47 Als 
licht en kracht doet de Schrift zich gelden door het werk van de Geest. Het 
getuigenis van deze Geest respecteert de Schrift. Hij spreekt in en door het 
Woord en verleent aan dit Woord kracht, macht, effectiviteit, majesteit en 
gezag.
 Owen spreekt in dit verband over een publiek getuigenis dat in de predi-
king moet klinken. De Schrift moet tot iedereen gebracht worden. �Het is 
de wil van God dat zij tot wie het Woord zou komen, het zich zouden toe-
eigenen en ontvangen zouden als zijn eigen Woord. Als dit niet het geval 
was, zou het geen zonde zijn voor hen tot wie het komt, om het te verwer-
pen.�48 Owen ontleent aan het getuigenis van de Geest de zekerheid van het 
persoonlijk geloof. Hij legt dezelfde gedachte ten grondslag aan de zin en 
de betrouwbaarheid van de prediking. Een dienaar komt niet met zijn eigen 
woord. Hij predikt het Woord van God, die zichzelf daarin manifesteert. 

45.  Zo deed hij in zijn traktaat over de integriteit en de zuiverheid van de Hebreeuwse en 
Griekse tekst, een werk waarin hij de resultaten van het onderzoek van Brian Walton 
(1600-1661), de uitgever van de Londense Polyglotbijbel, bestreed. Walton gaf de tekst uit 
in negen talen en toonde aan dat er talloos vele verschillende lezingen waren.

46.  Canones II en III, zie Müller, Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche, 862v.
47.  Zie over de betekenis van deze relatie binnen het puritanisme: Nuttall, The Holy Spirit 

in Puritan Faith and Experience, 20-33. Owen heeft in zijn boek over de goddelijke oor-
sprong, het gezag en de zelfevidentie van de Schrift een sterke nadruk gelegd op de funda-
mentele betekenis van de theopneustie van de Schrift. Toch berust daarop niet primair de 
innerlijke zekerheid dat de bijbel Gods Woord is. De bijbel is een licht. Licht manifesteert 
zichzelf; Works XVI, 319. De plicht van de kerk is het, om dit licht te laten schijnen.

48.  Ibidem, 336.
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Zo werkt het Woord door in de kracht van de Geest en door middel van 
de prediking. De puriteinse prediking heeft als uitgangspunt de volkomen 
betrouwbaarheid van de heilige Schrift.
 In de Westminster Confession vinden we de gedachten van Owen en 
andere puriteinen op een treffende manier terug. In deze belijdenis staat de 
Schrift voorop.49 De openbaring van God in de natuur is niet in staat om die 
kennis over God en zijn wil te geven die tot behoud nodig is. Daarom heeft 
het God behaagd om zich op vele manieren te openbaren en zijn wil aan 
zijn kerk bekend te maken. Die heilswil is vastgelegd in de Schriften. �Om 
de waarheid beter te laten bewaren en verbreiden, en ook voor de verdere 
fundering en vertroosting van de kerk tegen het bederf van het vlees en de 
kwaadwilligheid van Satan en van de wereld, heeft God die wil in zijn geheel 
op Schrift laten stellen. Dat maakt de Heilige Schrift allernoodzakelijkst, 
omdat de wegen die God vroeger ging om zijn wil aan zijn volk bekend te 
maken nu hebben opgehouden te bestaan.�50

 Nadat de boeken van de bijbel zijn genoemd en de apocriefe boeken 
als menselijke geschriften terzijde zijn gesteld, volgt de belijdenis van het 
gezag van de Schrift. Het berust niet op het getuigenis van welk mens dan 
ook of van de kerk, maar geheel en al op God, die de Waarheid zelf is, 
haar Auteur. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament is onmiddellijk 
door God geïnspireerd en door zijn bijzondere voorzienigheid door alle 
eeuwen heen bewaard. Omdat hij zo het Woord van God is, moet de bijbel 
als gezaghebbend aanvaard worden. Een volle overtuiging en zekerheid 
van zijn onfeilbare waarheid en goddelijk gezag berust op het innerlijke 
werk van de Geest die getuigenis geeft in onze harten door en met het 
Woord.51 
 De kwestie van de prioriteit van het gezag, óf van de kerk, óf van 
de Schrift, wordt op een reformatorische manier beantwoord. Het getuige-
nis van de kerk kan ons wel bewegen en leiden tot een eerbiedige hoog-
achting, evenals tal van andere redenen. Uiteindelijk komt het beslissende 
moment voor rekening van de Heilige Geest. De volle overtuiging en zeker-
heid is niet een product van rationalisatie van de waarheid Gods. Er is 
sprake van een hartelijke instemming, die ontvangen wordt door de Heilige 
Geest. 
 Een kwestie die zich nu echter wel kan voordoen en zich metterdaad ook 
aandient, is die omtrent de concretisering van het gezag. Alles wat nodig 
is voor Gods heerlijkheid, voor ons heil, voor het geloof en het leven van 
de mens, is uitdrukkelijk in de Schrift opgetekend, of het kan er per goede 
en noodzakelijke gevolgtrekking uit worden afgeleid. Er mag aan de Schrift 

49.  De Westminster Confessie met de Grote en Kleine Catechismus, 33.
50.  Westminster Confessie, art. 1.
51.  Ibidem, art. 5.
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niets toegevoegd worden, hetzij door nieuwe openbaringen van de Geest 
of door menselijke overlevering.52 Deze laatste uitspraak duidt aan dat de 
Schrift genoeg is tot zaligheid, omdat de zaken die voor ons heil gekend 
moeten worden, ons duidelijk worden voorgehouden en opengelegd. Ook 
een ongeleerde kan met gepaste gebruikmaking van de normale middelen 
tot een voldoende verstaan komen.

8. De zelfevidentie van de Schrift

Klassiek gereformeerd is de hermeneutische these dat de Schrift zelf de 
onfeilbare regel van haar eigen interpretatie is. Zij correspondeert met de 
belijdenis van de zelfevidentie van de Schrift. Wanneer er zich een kwestie 
voordoet inzake de ware en volle betekenis van de een of andere schrift-
plaats, dan moet men die opsporen en leren kennen met behulp van andere 
plaatsen, die duidelijker spreken. Daarbij moet men uitgaan van de enkel-
voudige betekenis van de Schrift, in tegenstelling tot de viervoudige schrift-
zin zoals men die in de Middeleeuwen hanteerde. Zo wordt de Schrift, gelijk 
in het laatste artikel over haar beleden wordt, het middel waardoor de opper-
ste Rechter alle geschillen beslist. Het is de Heilige Geest zelf, in wiens 
oordeel wij dienen te berusten, zoals Hij in de Schriften spreekt.53

 Zo staat in deze confessie de leer van het sola scriptura, gelijk de Refor-
matie haar ontwikkeld had, duidelijk voor ons. Tegelijk zien we de voort-
gang die zich in de ontwikkeling van de reformatorische theologie heeft 
voorgedaan. Te wijzen valt op drie punten, waarin een en ander naar voren 
komt. Voor Luther gold het beroep op de Schrift als beslissend. Hij han-
teerde echter de rechtvaardiging van het geloof als een sleutel voor de her-
meneutiek, waardoor de letterlijke tekst soms geweld werd aangedaan. Cal-
vijn hield zich meer dan Luther aan de tekst zoals deze voor hem lag. Deze 
ontleedde hij en hij paste hem toe, dikwijls tijdens de prediking van het 
Woord op de kansel. De doctrina betekende voor hem de prediking in actie. 
Het was een dynamisch, actualiserend begrip. In dit stuk van zaken was 
er sprake van een overeenkomst en tegelijk van een verschil met het purita-
nisme. De overeenkomst was die van de opvatting dat de Schrift de waarheid 
Gods openbaart als een onderwijzing, een leer. Het verschil school in de 
inhoud van de leer. Zij richtte zich bij de puriteinen, meer dan bij Calvijn, 
op de toe-eigeningsvragen, de soteriologische behoeften van het hart.54

52.  Ibidem, art. 6.
53.  Warfield, The Westminster Assembly and its Work, 161, stelt vast dat de leer van de heilige 

Schrift, vertolkt in de Westminster Confessie, in het algemeen gesproken die is van de 
gereformeerde theologie.

54.  Daarbij komen met name de geloofsvragen omtrent de persoonlijke participatie in het heil 
aan de orde.
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Een tweede punt betreft de relatie van Woord en Geest. Calvijn sprak daar-
over met vrijmoedigheid, terwijl Luther eerder dan hij en ook méér dan 
hij bevreesd was voor spiritualisme. Bij Owen valt op het streven om de 
werkzaamheid van de Geest nauwkeuriger te omschrijven en ook scherper af 
te bakenen ten opzichte van de andere werkzaamheden van de Geest. Calvijn 
spreekt, zoals Owen terecht opmerkte, over het getuigenis van de Geest in 
een terminologie die terugkeert bij de begrippen die hij hanteert inzake de 
verzegeling, de zalving met de Geest en ook bij het begrip van het getuige-
nis over het kindschap. Owen had er nog Calvijns geloofsomschrijving aan 
kunnen toevoegen. Owen tracht verder te komen door te spreken van een 
objectieve rationaliteit, die geestelijk gevuld wordt.55 Zijn ijver voor de let-
terlijke tekst, tot en met de Massoretische vocalisatie, wil niets anders dan 
aan deze objectiviteit een basis geven. Hij handhaaft de bijzondere werking 
van de Geest op een specifieke manier, die hem naar zijn eigen gevoelen 
verder bracht dan de eerste reformatoren.56

 Een derde punt van belang, dat met het bovenstaande samenhangt, is dat 
van de waarde en betekenis van een goede en noodzakelijke gevolgtrek-
king, waardoor men uit de Schrift kan afleiden hetgeen de eer van God, het 
heil van de mens en diens geloof en leven aangaat. De rationele conclusie, 
een figuur uit de retorica of zelfs uit de logica als klassieke artistieke 
wetenschap, krijgt een wettige plaats naast het directe schriftbewijs. Voor 
de theologie en haar ontwikkeling zou deze evolutie van grote betekenis 
blijken. De vraag wordt gesteld of zij niet een afwijking van een oorspron-
kelijke reformatorische these meebracht: de stelling van het sola scriptura. 
Bij Owen kan deze vraag ook gesteld worden. Zij is ook aan de orde 
geweest, wanneer het ging over een filosofisch aspect van de schriftleer 
der Westminster Confession.57 Hier is echter ook op te merken dat juist 
de retorica en de logica een grote rol hebben gespeeld bij de opkomst 
van een wetenschappelijke, reformatorische theologie, zowel in de lutherse 
als in de gereformeerde sector. In Wittenberg en in Genève werd een 
koers ingeslagen, die in Cambridge en in Westminster niet veranderde, 
maar waarin de dingen zich gaandeweg sterker ontwikkelden. Samen met 
de onmerkbare verschuiving van een zekere objectiviteit in de openbarings-
leer naar een subjectieve opvatting in de soteriologie, hebben de ontwik-
kelingen geleid tot een verplaatsing van de gewichten. En dit heeft voor-
bereidend gewerkt in de richting van een religieuze verlichtingstheologie, 
zoals zij zich in de derde generatie van de puriteinen aankondigde; een 

55.  Packer, A Quest for Godliness, 90.
56.  Deze specificatie is een teken van de differentiatie, die samenhing met een verfijning in de 

theologische methode van Owen. Juist hierom wordt hij beschouwd als de grootste Engelse 
theoloog van zijn tijd en wellicht van Engeland; ibidem, 81.

57.  Hierover met name Rogers, Scripture in the Westminster Confession. A Problem of Histo-
rical Interpretation for American Presbyterianism, 333-347.
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ontwikkeling die zich eveneens bij het Europese piëtisme heeft voorge-
daan.
 Tegelijk merken we op dat op geen ander terrein de ontwikkeling in de 
Schriftleer zich zozeer laat registreren als juist op dat van de prediking. Vrij-
wel alle puriteinse leiders waren predikers. Op de preekstoel werd zichtbaar 
welke schriftbeschouwing en welke visie op het werk van de Geest achter de 
bediening van het Woord schuilging. Als wij zonder bedenken spreken over 
een theologie van het Woord, die typerend is voor de puriteinen, betekent dit 
niet alleen dat er sprake is van een klare belijdenis omtrent de inspiratie van 
de Schrift. We denken dan ook niet slechts aan het specifieke uitgangspunt 
waarin Woord en Geest in de sfeer van het gezag op elkaar betrokken zijn.
 Wellicht is het het meest kenmerkend voor de puriteinse opvatting van 
een theologie van het Woord, dat zij vóór alle dingen haar kracht vindt in het 
verkondigde Woord van God. Puriteinse theologie leert ons dat de Geest het 
Woord heeft gegeven. Hij heeft het bewaard. Hij doet het leven en brengt 
zodoende ook zondaren tot leven. Het is in de prediking van het Woord, 
dat de hierboven geschetste accenten zijn terug te vinden. William Perkins 
heeft wat dit betreft een trend gezet. Hijzelf was een befaamd prediker. Zijn 
homiletische geschriften hebben een gehele generatie beïnvloed, en lang 
daarna waren de grondlijnen van zijn opvatting omtrent een �plain style� 
van prediking herkenbaar.58 Ook andere puriteinen hebben het pleit gevoerd 
voor een �plain and powerfull Ministerie�, dat het gewone middel zou zijn 
om de harten voor Christus voor te bereiden.59

9. De homiletische methode van Perkins

Perkins heeft zijn inzichten weergegeven in een traktaat dat als de eerste 
Engelse homiletiek van de puriteinse reformatie is te beschouwen.60 Voor 
hem is de zuivere �profetie� niets anders dan de verkondiging van het Woord, 
dat vanwege zijn volmaaktheid, genoegzaamheid, zuiverheid en eeuwige 
waarde alles overtreft. Het Woord van God valt voor Perkins samen met de 
Schriften van het Oude en het Nieuwe Testament. De predikant heeft zich 
door ernstige studie voor te bereiden, zodat voor hem zelf de betekenis van 

58.  Pipa, William Perkins and the Development of Puritan Preaching (plain style, anglo-catho-
lic, new reformed method, 16th, 17th Century English).

59.  Hooker, The Application of Redemption, 205-221. Zie over hem en John Cotton: Stevens, 
John Cotton and Thomas Hooker: The Rhetoric of the Holy Spirit. Zie ook Davies, Wor-
ship and Theology in England, From Cranmer to Hooker 1534-1603, 294-324; Lewis, The 
Genius of Puritanism, 19-52.

60.  �The Art of Prophesying or a Treatise concerning the Sacred and only True Manner and 
Method of Preaching�, in: Breward, The Work of William Perkins, 325-356. Ned. vertaling 
in: Alle de werken van Mr. Wilhelm Perkins III, 39-66.
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de Schrift duidelijk wordt. De uitleg kan alleen betrouwbaar zijn, wanneer 
hij overeenstemt met het getuigenis van de hoogste uitlegger, de Heilige 
Geest. De rooms-katholieke methode die uitgaat van een vierderlei schriftzin 
� de letterlijke, de allegorische, de tropologische en de anagogische zin � 
wijst Perkins af. Slechts de letterlijke zin handhaaft hij. Maar deze kan ons 
alleen door de Geest worden geschonken. De zekerheid dat wij inderdaad 
met de mening van de Geest te doen hebben, ontlenen we aan de regel van 
het geloof, die Perkins opvat als een korte samenvatting van de Schrift zelf, 
samengebracht uit de meest duidelijke plaatsen. Een vergelijking van de 
concrete tekst met allerlei andere plaatsen uit de Schrift levert het nodige 
materiaal op dat kan dienen tot verheldering van de schriftzin.
 Na de tot in bijzonderheden uitgewerkte procedure van de uitleg, volgt 
een gedeelte over het rechte bedienen van het Woord. Perkins spreekt in dit 
verband over een �snijden� van het Woord, zodat het de gemeente werkelijk 
kan dienen tot opbouw. Een belangrijke plaats wordt hier toegewezen aan 
een bepaalde lering die aan de tekst ontleend kan worden. Zij wordt aan de 
gemeente voorgesteld en zij dient kort en bondig te zijn, hetgeen betekent 
dat zij uit de ware betekenis van een schriftplaats moet worden afgeleid. 
Men moet daarbij een matig gebruik maken van gelijkenissen, niet al te 
gezocht, en men moet er ook niet al te lang bij stilstaan. Men mag bij deze 
voorstelling van een bepaalde leerstelling geen gebruik maken van mense-
lijke getuigenissen, tenzij deze in staat zouden zijn om de mensen werkelijk 
te overtuigen.61

 Een volgend moment uit de procedure bestaat in de toepassing, de toe-
eigening, waardoor de voorgestelde leer, naar gelegenheid van plaats, tijd 
en personen, op verschillende manieren wordt gebruikt om de boodschap 
concreet bij de mensen te brengen.62 Gaat het om wet of evangelie? Dit 
maakt verschil voor de concretisering van de tekst, waarbij bedacht dient te 
worden dat het gezelschap waarin de prediking geschiedt ook de nodige vari-
atie kent. Perkins kent zeven soorten van hoorders: ongelovige en onwetende 
hoorders, die niet open staan voor onderwijs; anderen die wel daarvoor wil-
len open staan, maar die beslist onwetend zijn; sommigen die weliswaar ken-
nis bezitten, maar geen ootmoedig hart; er zijn er, die recht verootmoedigd 
zijn; sommigen geloven; anderen zijn in zonde gevallen; er is sprake van 
een gemengde schare van hoorders.63

 Aan hen allen moet de tekst en zijn lering worden toegepast, en wel 
op een tweevoudige manier. Eerst moet hij informatie bieden, waardoor de 
hoorder kan overtuigd worden van een dwaling. Deze wijze van toepassing 
moet vriendelijk, broederlijk en winnend van aard zijn, ook wanneer het 

61.  Alle de werken, 57.
62.  Ibidem, 57v.
63.  Ibidem, 58-61.
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gaat over een fundamentele afwijking van het geloof. Van een praktische 
toepassing is sprake wanneer het gaat om het gedrag van de mensen, dat 
veranderd moet worden. Twee aspecten zijn hier van belang. Er moet onder-
richt gegeven worden, zodat het duidelijk wordt dat de leer dient om het 
leven van de mens door de kracht van het Woord te vormen in het gezin, 
de samenleving en de kerk. Hier dienen ook de troost en de aansporing een 
plaats te krijgen. Wanneer het leven hervormd moet worden, gaat het om 
verbetering. Traagheid, ondankbaarheid en onachtzaamheid moeten aan de 
kaak gesteld worden en de prediking dient daarop te wijzen. Perkins heeft 
de actualiteit op het oog, zoals blijkt uit zijn opmerking dat men niet elke 
lering voor het volk moet brengen, maar alleen die stukken die met het oog 
op de toestand van de kerk in de eigen tijd van belang zijn.64

 Aan zijn theorie omtrent de prediking voegt Perkins een paar prakti-
sche wenken toe. Hij distantieert zich van de klassieke retorische geheu-
genkunst, die in de reformatie opnieuw te hulp was geroepen en waarbij 
de loci communes, zoals deze in de klassieke eloquentia een rol speelden, 
een eigen leven gingen leiden.65 De orator trachtte met behulp van in zijn 
memorie gelokaliseerde beelden de orde in zijn toespraak te verzekeren. 
Perkins, afkerig van de aristotelische retorica en aanhanger van het ramisme, 
schrijft in zijn Kunst van het Profeteren daarover zeer afwijzend. We kunnen 
aannemen, dat tot op dit punt toe voor Perkins het gebod gold tegen de beel-
dendienst. Perkins schrijft als volgt: �Het artificiële geheugen, dat bestaat uit 
plaatsen en beelden, zal leren hoe men ideeën gemakkelijk en zonder moeite 
in het geheugen kan vasthouden. Maar het kan niet worden goedgekeurd 
[en wel om de volgende redenen]: 1. De bezieling van de beelden, die de 
sleutel is van het geheugen, is iets goddeloos: omdat het absurde gedachten, 
onbeschaamd, bizar, en dergelijke oproept, die verdorven vleselijke lusten 
stimuleren en doen ontvlammen. 2. Ze is de geest en het geheugen tot last, 
omdat zij het geheugen een drievoudige taak oplegt in plaats van slechts één; 
ten eerste [het onthouden van] de plaatsen; dan van de beelden; vervolgens 
van de zaak waarover moet worden gesproken.�66

 De methode die Perkins aanprijst, bestaat hierin dat men zich oefent in 
het memoriseren, waarbij men alle leringen van de tekst, alle bewijsredenen, 
toe-eigeningen en verklarende toepassingen ordelijk in het eigen gemoed 
indrukt met behulp van een goede schikking van de stof en met een goed 
beleid. Zakelijk moet men zich de materie hebben eigen gemaakt. En intus-
sen dient men zich dan niet te bekommeren over de woorden. Zij zullen, 
zoals Horatius zegt, de voorbedachte zaak vanzelf wel volgen.67 

64.  Ibidem, 62.
65.  Het conflict hierover beschreven in Yates, De geheugenkunst, 274-292.
66.  Ibidem, 284.
67.  Alle de werken, 63: �Verbaque praevisam rem non invita sequentur�.
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Blijkbaar heeft Perkins zelf ruimschoots de beschikking gehad over de gave 
om op deze manier te preken en is hij daarin tal van studenten tot een voor-
beeld geweest. Een puriteinse prediker las dan ook geen preek en hij had zijn 
preek evenmin uit het hoofd geleerd. Daartegen waarschuwt Perkins zijn 
lezers: de studie van hen die een geschreven predikatie woord voor woord uit 
het hoofd leren, leidt tot veel ongemak. Zij vereist heel veel werk. Als men 
bevreesd is om in een woord te struikelen, dan wordt de preek ontwricht en 
het geheugen in de war gebracht. De uitspraak, de voordracht, de gebaren, de 
heilige bewegingen van de genegenheden worden verhinderd. Want heel de 
instelling van het gemoed richt zich op dit ene, namelijk dat het geheugen, 
dat onder een zware last gebukt gaat, niet zal bezwijken.68

 Cranmer had in het begin van de Reformatie in Engeland gezorgd voor 
een bundel met preken die in de kerken gelezen konden worden. Volgens 
de berichten die Bucer doorgaf aan zijn vrienden op het vasteland, werd 
er nauwelijks gepreekt, en als het gebeurde, dan was het niveau van de pre-
diking bijzonder laag.69 De puriteinen hebben er zorg voor gedragen dat 
het volk met een eenvoudige, begrijpelijke prediking onder de tucht van 
het Woord kwam. Geen menselijke wijsheid mag op de preekstoel vertoond 
worden, opdat de mensen hun geloof niet zouden gronden op de gaven van 
de mensen, maar op de kracht van het Woord. Wat dit betreft is de preekstoel 
in zekere zin een plaats waar men verbergt wat er op de studeerkamer aan 
wijsbegeerte en lectuur tevoorschijn is gekomen. De kunst om te verbergen 
is inderdaad voor Perkins een kunst die op de kansel beoefend moet wor-
den.70

 Er moet een betoning zijn van geest en kracht, waarin de Heilige Geest 
zelf onderwijst, eenvoudig en helder, bekwaam om het volk te bereiken en 
tegelijk uitdrukking te geven aan de majesteit van het Woord: geen Grieks of 
Latijn op de preekstoel, geen spitsvondigheden of beuzelingen, maar genade, 
uitkomend in de persoon en in de dienst van de prediker. Deze moet zelf een 
voorbeeld zijn voor de gemeente. Wie zelf een verborgen of een openbare 
zondaar is, is niet waard om voor Gods heilig aangezicht te staan. In de 
kerkdienst moet het gebed de zonden van het volk voor God brengen en 
vervolgens de weldaden die het volk behoeft. Perkins heeft ook daarmee de 
opbouw van de gemeente op het oog.
 Ten slotte vat Perkins zijn homiletiek samen in de vier volgende stel-
lingen:

1. de tekst dient uit de canonieke boeken afkomstig te zijn en duidelijk gele-
zen te worden;

68.  Ibidem, 63.
69.  Davies, Worship and Theology, 296v.
70.  Alle de werken, 63.
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2. de betekenis en de zin van het gelezene moeten uit de Schriften zelf wor-
den weergegeven;

3. uit de rechte zin moeten enkele profijtelijke leerstukken samengebracht 
worden;

4. de leringen die op deze manier zijn bijeengebracht, moet men � als men 
daarvoor de gave heeft � toepassen op het leven en de zeden van de men-
sen, op een eenvoudige en duidelijke manier. Kortom: predikt Christus, 
door Christus en tot lof van Christus.

Perkins� homiletiek gaat uit van het gezag van de Schrift en tegelijk van 
de overtuiging dat het Woord zijn werking zal verkrijgen door de kracht 
van de Heilige Geest. Zijn traktaten geven ons een beeld van wat voor hem 
essentieel was: het bereiken van zielen met de boodschap van het levende 
Woord. Wet en evangelie gaan daarbij samen. Werkelijke toe-eigening van 
het Woord is vrucht van die beide tezamen. In de latere puriteinse traditie 
werkte zijn gedachtegoed door.71 Het kreeg gestalte in de richtlijnen voor 
de prediking, die door de theologen van de Westminster Assembly werden 
opgesteld. Zo vormt Perkins met zijn pleit voor een �eenvoudige preektrant� 
in de geschiedenis van de homiletiek een belangrijk kruispunt.
 De gereformeerde traditie in Zwitserland, later ook in Nederland, ging 
uit van de exegese van de tekst en legde deze analyserend, als een rijke schat 
van de Schriften, aan het hart van de gemeente. In de Franse gereformeerde 
traditie ontwikkelde zich een manier van preken waarin vooral de schoon-
heid en doorzichtigheid van stijl opviel. De tekst van de preek gaf aanleiding 
tot retorische meesterstukken, synthetisch van karakter.72 De anglicanen 
kenden aan de prediking op zichzelf geen prioriteit toe ten opzichte van het 
liturgisch gebeuren. Zij bedienden zich veel meer van retorische en artistieke 
middelen. Mede daardoor was het met de prediking in het algemeen vrij 
ongunstig gesteld in Engeland. In 1583 was slechts een zesde deel van de 
geestelijkheid gemachtigd om te preken, in 1603 waren er 9244 parochies, 
terwijl het getal van bevoegde predikers iets meer dan de helft bedroeg.73

 De puriteinen hebben met hun accentuering van het Woord van God als 
principe van kerk en theologie ook de prediking in haar betekenis gezien en 

71.  Over de invloed van Perkins: Pipa, Willam Perkins and the development of Puritan Pre-
aching, 169-215. Perkins droeg bij aan de uniformering van een nieuwe gereformeerde 
methode. Zijn invloed is aan te wijzen in de Directory for the Publick Worship of God, ed. 
Glasgow 1973, 379.

72.  Aldus de typering van G.H.M. Posthumus Meyjes, zie Van �t Spijker, �The Walloon Chur-
ches in the Netherlands during the seventeenth Century. Their character, structure, prea-
ching and influence�, in: Pont (ed.), Calvin-France-South Africa, Papers read at the third 
South African Congress on Calvin Research, 76v.

73.  Breward, The Work of William Perkins, 35. Over de anglicaanse preektrant: Davies, Wor-
ship and Theology, 227-254; Pipa, William Perkins, 28-67.
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aangegrepen als een middel voor de doorgang van de Reformatie in Enge-
land. Kenmerkend voor hun methode was dat zij de tekst van de verkondi-
ging hebben samengevat in een doctrine en deze toegepast op de hoorders, 
waarbij, vaak naar een vast patroon, de argumenten om zich aan het Woord 
te onderwerpen werden aangeleverd. Alsof het om een levende discussie 
ging, werden tegenargumenten ontzenuwd. Vervolgens werd de indivi duele 
situatie van de hoorder in het oog gevat, en daarbij met name aandacht 
geschonken aan de betekenis van het Woord van God voor het leven van 
het geloof, met zijn twijfelingen en bestrijdingen. Dit subjectieve element 
kreeg zelfs gaandeweg de meeste aandacht. Daarbij speelden de vragen van 
de voorbereiding van het geloof ook meer en meer een rol, zoals blijkt uit 
de prediking van Thomas Hooker. Zo ontstond het type prediking dat de 
leer en het leven, de kennis en het gevoel, de wet en het evangelie � kortom 
waarheid en bevinding of ervaring met elkaar op een kenmerkende manier 
wist te verbinden.
 Zo heeft het puritanisme zielenherders voortgebracht, wier geschriften 
getuigen van een grote kennis van hetgeen een mensenziel doorleven kan, 
wanneer zij door het Woord in wezenlijk contact met Gods genade komt. 
Perkins noemde zijn homiletiek een �kunst der profetie�. De naam stond 
in verband met een instituut dat in zijn dagen fel bestreden werd: dat 
van de �prophesyings�, de Engelse vorm van wat de Reformatie in Zürich 
� later ook in andere brandpunten � had voortgebracht als een middel van 
theologische vorming in het midden van de gemeente. Zwingli had in de 
Großmünster deze vorm van training in bijbelse taal en prediking van de 
zuivere leer ingevoerd. Theologie en gemeente konden nauwelijks sterker 
aan elkaar verbonden worden. Aanvankelijk in Frankrijk, later in Wezel 
(1568), werd deze vorm in de kerkorde opgenomen. Toen zij in deze gebie-
den vrijwel niet meer ter sprake kwam, werd zij in Engeland beoefend, 
mogelijk naar het voorbeeld dat in de vluchtelingengemeenten in Londen 
onder Johannes à Lasco werd opgezet.74

 In 1575 werd in Norwich een orde voor de profetie aanvaard, waarin 
het gesprek rond de bijbel gestructureerd werd. Het werd een middel dat 
perspectief scheen te bieden aan een kerk, op weg naar vollediger reformatie. 
In het kader van de �classisbeweging� functioneerde het voor de vorming 
van studenten die stage liepen bij ervaren predikanten.75 Gemeenteleden 

74.  Forma ac ratio, in: Joannis a Lasco Opera tam edita quam inedita II, 10ss.; Micron, 
De Christlicke ordinancien der Nederlandtscher Ghemeinten te Londen (1554), 71-73; 
�The order of the Prophecy at Norwich�, in: Trinterud, Elizabethan Puritanism, 191-201; 
Kaufman, �Prophesying Again�, in: Church History, Studies in Christianity & Culture, 68 
(1999), 337-358.

75.  Zo bij Richard Greenham in Dry Drayton, die geregeld jonge predikanten en studenten 
ontving en op die manier een bijdrage leverde aan hun geestelijke vorming; zie: Primus, 
Richard Greenham, 42vv.; vgl. Carlson, �Practical Divinity�. Richard Greenham�s Ministry 
in Elizabethan England, in Religion and English People 1500-1640, 147-198. 
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waren aanwezig, wanneer de vragen van het hart werden besproken. En zo 
werd deze �exercise� door de puriteinen ook beschouwd.76 Het Woord van 
God dient gezag te ontvangen, zoals het dit van zichzelf reeds heeft. Het 
moet verkondigd en toegepast worden vanaf de preekstoel. Het moet echter 
weerklank vinden in de harten van de gelovigen. Hoe kan dit beter geschie-
den dan in de kleine kring, waar niet alleen de bijbel opengaat, maar waar 
ook de harten opengaan en de �gewetensgevallen� in de kleine en besloten 
kring kunnen worden besproken? In dit instituut van het �gezelschap�, zoals 
het in de Nederlandse context zou heten, kwamen het gezagvolle Woord en 
de kerk zeer dicht bij elkaar. Puriteinse theologie is van huis uit niet alleen 
theologie van het Woord. Zij wil klinken in de gemeente, vanaf de kansel 
en in de kleine kring die zich schikt rond het Woord. Zij is een zaak van 
de kerk.

10. Theologie van de kerk

De orde van de �Profetie� in Norwich vertoont dezelfde trekken als die welke 
Perkins in zijn homiletiek voorschreef voor de bediening van het Woord in 
de gemeente. Men komt op maandagmorgen bijeen van negen tot elf uur, 
niet later. In de bijeenkomst staat de bijbeltekst centraal: drie kwartier voor 
een eerste spreker, die een inleiding geeft, waarna andere broeders gelegen-
heid ontvangen om hun gedachten te ontvouwen, kort en goed. Men moet 
zuiver bij de tekst blijven en zich onthouden van het opeenhopen van getui-
genissen en aanhalingen van profane schrijvers. De bedoeling van de Geest 
moet duidelijk worden, zodat zij kan worden toegepast op de praktijk van 
elke dag en vooral ook op de strijd van het geloof. Wie iets wil zeggen, 
mag niet herhalen wat reeds ter sprake kwam; hij moet iets hebben toe te 
voegen. Alles moet plaatsvinden zonder haast of wanorde, als voor Gods 
aangezicht.
 Wanneer de bijeenkomst is gesloten, wordt in afwezigheid van de inlei-
der over diens werk gerapporteerd aan de �geleerde broeders�, waarmee 
de predikanten bedoeld zijn. Het wordt besproken, waarna hij daarover 
het oordeel van de vergadering verneemt. We nemen aan dat deze vorm 
van pro phesying tweeërlei doel had. Hij stond in dienst van de vorming 
van dienaren die in staat waren om voor te gaan, terwijl hij tegelijk 
een middel was om de gemeente op een rechtstreekse manier bij de pre-
diking te betrekken.77 Toen in 1576 in Norwich een nieuwe bisschop 
kwam, werden de non-conformistische predikanten geschorst en daarmee 

76.  Davies, Worship and Theology, 297vv.
77.  Trinterud, The order of the Prophecy, 201; McClendon, The Quiet Reformation. Magistra-

tes and Emergence of Protestantism in Tudor Norwich, 237v.

Theologische hoofdlijnen



228 Puritanisme: theologische hoofdlijnen en vertegenwoordigers

werden negentien of twintig van zulke prophesyings in Norwich zelf op 
non-actief gezet.78

 Met deze actie trachtte het bewind de puriteinse beweging in haar voort-
gang te belemmeren. Onder Elizabeth werd dit streven versterkt. De mid-
denweg van het anglicanisme werd als hoofdverkeersweg naar de toekomst 
aangewezen. Op twee punten bleek het streven van de bisschoppen en dat 
van de kroon meer en meer in conflict te komen met het ideaal van de puri-
teinen. Het eerste raakte vooral de structuur van de kerk. Het tweede had te 
maken met de prediking van de leer der vrije genade. Beide zaken zijn, zoals 
in de geschiedenis van kerk en theologie telkens weer blijkt, door onderlinge 
relaties met elkaar verbonden. De reformatie in Engeland was in het oog 
van de eerste vertegenwoordigers van de puriteinen een zeer gebrekkige 
geweest. 
 De gang der gebeurtenissen leidde er toe dat er zich gaandeweg ook 
onder de puriteinen drie of vier partijen profileerden, elk met een eigen visie 
op het wezen en de structuur van de kerk. Naast het officiële anglicaanse 
kerkmodel, waarvan Richard Hooker het beeld had getekend in zijn kerke-
lijke wetten79, treffen we een visie op de kerk aan die sommige puriteinen de 
gelegenheid bood, binnen de structuren van de Anglicaanse Kerk te blijven 
werken. Sommigen deden dit door af te zien van een ambtelijke dienst en 
zich slechts met een lectoraat bezig te houden. Anderen aanvaardden de 
situatie op een gelaten manier. 
 William Perkins trok zich terug uit de �classisbeweging�, nadat hij daar-
over aan de tand gevoeld was. Wij kunnen hem beschouwen als een verte-
genwoordiger van de anglicaanse puriteinen.80 In zijn verklaring van de 
geloofsbelijdenis omschreef hij de kerk als een bijzonder gezelschap van 
mensen die gepredestineerd zijn tot het eeuwige leven en in Christus ver-
enigd zijn.81 Het wezen van de kerk staat derhalve buiten onze waarne-
ming, voorzover zij gelegen is in de raad van God. De zichtbare kerk is 
voor Perkins een gemengd gezelschap van mensen die hun geloof belijden 
en verzameld worden rondom de prediking van het Woord. Perkins hanteert 
de drie bekende kenmerken als tekenen van de presentie van de kerk: evan-

78.  Collinson, The Elizabethan Puritan Movement, 202vv.
79.  Hooker, Of the Laws of Ecclesiastical Polity, 1593-1662. Zie Booty, �Hooker and Angli-

canism�, in Hill, Studies in Richard Hooker, 207-239. Hookers opvattingen verenigden een 
vorm van arminianisme in de leer der genade met een neiging naar rationalisme inzake de 
autorisatie van kerkelijke wetten. Hij kende de opvatting van Calvijn inzake de kerkelijke 
discipline, maar wees haar af met een beroep op rationaliteit en relativiteit. Scherp tekende 
hij de gevaren van de puriteinse beweging, die hij vooral zocht in de kracht waarmee deze 
zich zelfstandig opstelde tegenover het establishment; a.w., I, 124 -145.

80.  Dit in tegenstelling tot zijn meest befaamde leerling Amesius, die naar Nederland moest 
uitwijken, gezien zijn openlijke kritiek op zeden en gewoonten aan de universiteit van 
Cambridge.

81.  Breward, The Work of William Perkins, 263.
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gelieprediking, sacramentsbediening en kerkelijke tucht. Hij voegt er de 
aantekening bij, dat bij een gebrek in de laatste twee kenmerken de prediking 
op zichzelf voldoende is om te spreken van een ware kerk.82

 Wanneer er sprake is van een fundamentele dwaling bij een mens of bij 
een kerk en men houdt daaraan hardnekkig vast, dan zijn we niet meer ver-
plicht hen als kerken of christenen te erkennen. Onderscheid moet gemaakt 
worden tussen het veroordelen van een dwaling en van een persoon die een 
dwaling aanhangt. Libertinisme, anabaptisme en antinomianisme zijn ver-
derfelijke sekten. De lutheranen echter kunnen aangemerkt worden als ware 
kerken, hoewel hun Augsburgse Confessie niet voldeed aan de verwach-
tingen van andere gereformeerde kerken.83 De kerken van Zwitserland en 
Savoye, die van de vrije steden in Frankrijk en ook die in de Lage Landen en 
Schotland, behoren als ware kerken beschouwd te worden. Hetzelfde geldt 
van de kerken van Engeland en Ierland.

11. De separatisten onder kritiek gesteld

Interessant is Perkins� afwijzing van de kritiek van de separatisten, die luid 
te kennen gaven dat er geen kerk meer was in Engeland, evenmin als er nog 
dienaren of sacramenten waren. Voor hem was deze redenering een slag in 
de lucht. �Nu kan niet bewezen worden dat er in onze kerk enige dwaling 
geleerd wordt, die het fundament of de grond wegneemt en dus de kerk als 
zodanig vernietigt.�84 Perkins moet toegeven dat er verschil van mening is 
inzake het stuk van de kerkregering. Wat de mening daarover betreft is er 
geen verschil. �Het verschil bestaat alleen in verband met de personen en 
de manier waarop men dit alles realiseert. Maar omdat ieder op hetzelfde 
fundament wil staan, erkent men elkaar als broeders en ware lidmaten van 
Christus.�85

 Als ten slotte de vraag gesteld wordt wanneer iemand zich met een goed 
geweten mag afscheiden van een kerk, antwoordt Perkins: �Zo lang een kerk 
zich niet van Christus afscheidt, moeten wij ons van haar niet afscheiden. 
In twee gevallen is het geoorloofd om zich van haar af te zonderen: wan-
neer de dienst van God wezenlijk corrupt is, of wanneer de leer der religie 
substantieel bedorven is. Bederf in het leven van kerkleden kan geen reden 
zijn om zich van de kerk af te scheiden. De conclusie is, dat de praktijk van 
hen die zich van ons afscheiden bijzonder slecht is en schismatiek. Immers 

82.  �Yet, if the two latter are wanting, sobeit there be preaching of the Word with obedience in 
the people, there is for substance a true church of God,� 269.

83.  Breward, a.w., 271.
84.  Ibidem, 272. 
85.  Ibidem, 272.
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onze kerken vertonen geen feil in de leer of in het wezen van de ware gods-
dienst.�86

 Met talloos veel anderen verdedigde Perkins zijn positie binnen de kerk 
van Engeland. Zijn protest tegen degenen die zich van de kerk hadden 
afgezonderd, raakte met name de separatistische puriteinen die, evenals 
Robert Browne, zich van de kerk hadden afgezonderd. Browne had een 
toevlucht gezocht in Zeeland. Hij propageerde een gemeente van bewuste 
gelovigen die een gewillig verbond met God hadden gemaakt en elkaar 
op voet van gelijkheid dienden met het evangelie, zonder bemoeienis van 
staat of maatschappij.87 Browne keerde zelf na verloop van tijd terug tot de 
Anglicaanse Kerk. Hij had inmiddels zijn naam verloren aan de separatis-
ten, die na hem zich van de kerk hebben vrijgemaakt. Ondanks zware druk 
bleef dit separatisme als onderstroming in de Engelse kerkgeschiedenis 
aanwezig, tot het zich in de zeventiende eeuw verloor in de smeltkroes van 
een veelheid van independenten. Toen had zich echter reeds een stroming 
aangekondigd, die als congregationalisme zich zou voortbewegen in de 
geschiedenis. 

12. Het congregationalisme afgewezen

De vertegenwoordigers van het congregationalisme vonden zich in een ver-
klaring, waarin het verschil tussen het congregationalisme en de kerk van 
Engeland werd uiteengezet (1603).88 Uitgangspunt is de autonomie van de 
plaatselijke kerk, die naar de instelling van Christus de bevoegdheid heeft 
om haar eigen dienaren te beroepen. De gemeente komt bijeen op basis van 
een vrijwillige belijdenis van het geloof en zij onderhoudt haar eigen die-
naren. De afzonderlijke kerken dienen zo geïnstitueerd te zijn, dat zij als 
geheel op één plaats kunnen samenkomen om gezamenlijk de godsdienst-
plichten waar te nemen; een plaats waar ook de kerkelijke tucht kan worden 
uitgeoefend. De liturgie moet ontleend zijn aan het Nieuwe Testament en 
niet aan die van de paus, zoals in het Book of Common Prayer. Slechts de 
zondag zal gehandhaafd worden als de dag des Heren, terwijl elke vorm van 
afgodendienst moet worden afgeschaft. Opmerking verdient de uitspraak dat 
de graden in de theologie, evenals de gedwongen afzondering in de colleges, 
moet worden afgeschaft.89

 Ten tijde van de Westminster Assembly presenteerden de congregati-
onalisten zich met hun Apologetical Narration openlijk, klaar en duidelijk 

86.  Ibidem, 273v.
87.  Walker, The Creeds and Platforms of Congregationalism, 1-27.
88.  An Apologie or Defence of such true Christians as are commonly (but uniustly) called 

Brownists, 36-38; Walker, a.w., 75-80.
89.  An Apologie, 38.
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tegenover de presbyterianen (1643).90 Zij beriepen zich op het Nieuwe 
Testament voor hun visie op de gemeente. Van een gemengd gezelschap 
wilden zij niet weten. Als leden van de gemeente werden zij beschouwd, 
die een verbondsverklaring ondertekenden. Zij kenden ouderlingen als 
kerkelijke ambtsdragers die voor de regering van de gemeente geroe -
pen waren, maar van kerkelijke vergaderingen met een bindend gezag 
wilden zij niet weten. Hun verklaring op de Assembly stemde de presbyteri-
anen bitter. De Schotse afgevaardigden zagen hun eigen kerkelijke systeem 
bedreigd. Samuel Rutherford trad op als verdediger van het presbyteriale 
systeem91, terwijl George Gillespie, eveneens een Schotse afgevaardigde, 
te Westminster het goddelijk recht van de presbyteriale kerkorde verde-
digde.
 Ook in Amerika was het geding tussen congregationalisten en presbyte-
rianen een hoogst actuele kwestie, die de pennen in beweging bracht.92 De 
Assembly koos in meerderheid voor het systeem waarvan Cartwright en 
Travers aan het einde van de zestiende eeuw krachtige verdedigers waren 
geweest. Hun opvattingen zijn terug te vinden in de Orde van de presby-
teriale kerkregering en de bevestiging van dienaren, die in 1645 door de 
vergadering werd aanvaard. Daarmee was in zekere zin recht gedaan aan 
de oorspronkelijke motiveringen van het vroege puritanisme. Het congre-
gationalisme werd daarin afgewezen. Dit vond vervolgens een krachtige 
verdediging in de geschriften van Thomas Hooker en John Owen, en het 
werd ook vastgelegd in de Cambridge Synod and Platform (1648), evenals 
in de Savoy Declaration (1658).93 
 Door deze beslissing van de Westminster Assembly heeft het gerefor-
meerde protestantisme een ecclesiologische vormgeving gevonden, waar-
door het zich dienstbaar kon maken aan de verbreiding van de boodschap 
der genade in de uitgestrekte gebieden van Amerika en ook ver daarbuiten, 
op mondiaal niveau. Toch stijgt het puritanisme in zekere zin daar nog 
boven uit. Alle presbyterianen waren geen puriteinen, hoewel het purita-
nisme juist in deze kerkelijke vorm zeer goed gedijde. Het is immers vooral 
ook aan te merken als een vroomheidbeweging die in een groot aantal 
kerkelijke instituten � binnen, maar ook buiten de gereformeerde wereld 
� te vinden is geweest. Men kan de Westminster Assembly beschouwen 

90.  Opstellers waren Thomas Goodwin, Philip Nye, Sidrach Simpson, Jer. Burroughes en Wil-
liam Bridge.

91.  The Due Right of Presbyteries (1644); The Divine Right of Church Government and Excom-
munication (1646); A Survey of the Survey of that Summe of Church-Discipline, penned 
by Mr. Thomas Hooker (1658). George Gillespie schreef: Aaron�s Rod Blossoming of The 
Divine Ordinance of Church Government Vindicated (1646). Over Gillespie: McKay, An 
Ecclesiastical Republic. Church Government in the Writings of George Gillespie. 

92.  Cotton, The Keys of the Kingdom of Heaven (1644); The Way of Congregational Churches 
Cleared (1648), beide in: Ziff, John Cotton on the Churches of New England.

93.  Walker, The Creeds and Platforms, 157-237; 340-408.
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als een manifestatie van het gereformeerde puritanisme. Wij kunnen de 
resultaten van haar werk zien als een product van geestelijke arbeid, waarin 
de diepste intenties van de gereformeerde theologie naar de stand van die 
dagen duidelijk zijn terug te vinden. Daarbij denken we met name ook aan 
die kenmerkende trekken, die ons uit de puriteinse spiritualiteit bekend 
zijn. Daarachter gaat eveneens een theologie schuil. We noemen haar de 
theologie van de genade.

13. Theologie van de genade, haar spiritualiteit en haar ethiek

Puriteinse theologie is te karakteriseren als theologie van de genade. Zij 
honoreert de reformatorische belijdenis van Gods verkiezende genade in 
Christus. Zij vertoont de trekken van de verbondstheologie, zoals deze zich 
in de zeventiende eeuw had ontwikkeld. Haar pastorale inslag vertoont zich 
het duidelijkst in haar belangstelling voor de orde des heils, als de weg 
waarin een zondaar deelt in de genade van Christus. En zij schenkt aandacht 
aan de vragen van het hart en het geweten.
 Dat de puriteinse theologie haar centrum vindt in de belijdenis van de 
volstrekte genade van God, is bij vrijwel alle puriteinse schrijvers aan te 
tonen.94 Niet elk van hen legde een zelfde nadruk op het leerstuk van de 
predestinatie, maar de puriteinse theologie was er wel geheel van doortrok-
ken. Zoals we reeds zagen, is er daarbij reden om niet alleen aan een conti-
nentale invloed te denken. Ook de Engelse theologie kent haar eigen verte-
genwoordigers, die in hun denken de lijn die van Augustinus via Anselmus 
en Bradwardine naar de zestiende en de zeventiende eeuw loopt, voortzet-
ten.95 Daarbij is continentale invloed, zowel vanuit Genève als vanuit de 
theologie van de Straatsburgers en de Heidelbergers, rechtstreeks aan te 
wijzen, zowel in Engeland als in Schotland, dat immers ook een sterk gere-
formeerd element vertegenwoordigde.
 De leer van Gods verkiezende genade behoorde tot de grondovertuigin-
gen van de gereformeerde traditie, zij het met een aantal variaties. Dat daar-
bij een grote plaats moet worden toegekend aan de presentatie die Beza gaf, 
kan niet ontkend worden. Het gaat echter te ver, wanneer men daarmee de 
stelling verdedigt dat het puritanisme een on-calvijnse, of zelfs een tegen-
calvinistische trek zou vertonen.96 De problematiek die aanleiding zou kun-
nen geven tot de creatie van een tegenstelling tussen de puriteinse opvat-
tingen inzake de predestinatie en die van Calvijn, is te herleiden tot de vraag 

94. Wallace, Puritans and Predestination. Grace in English Protestant Theology 1525-1695.
95.  Ibidem, 4v.; 82. Bradwardines werk werd in de strijd tegen de Engelse arminianen opnieuw 

uitgegeven. 
96.  Zo R.T. Kendall en voor hem reeds B. Hall.
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in hoeverre er op dit punt van een contradictie tussen Calvijn en Beza sprake 
is � een probleemstelling die ten diepste de kwestie van de voortgang van 
de gereformeerde theologie als zodanig betreft, en die hier verder buiten 
beschouwing moet blijven.97 De invloed van Calvijn en van Beza op het 
puritanisme is aantoonbaar, evenals die van Bullinger, Bucer en Petrus Mar-
tyr Vermigli. En daarmee is de variëteit zelf reeds een gegeven dat uit de 
puriteinse theologie niet is weg te denken.
 De relatie tussen Bullinger en Bucer is niet te rekenen tot de meest floris-
sante van de tijd der Reformatie. Hun theologie kan men ook niet beschou-
wen als een compositie in dezelfde toonaard. Bullinger werd in Engeland 
vertegenwoordigd door John Hooper, Bucer door John Bradford. Beiden 
kunnen we rekenen tot de eerste vertegenwoordigers van het puritanisme. 
De verschillen tussen deze twee zien we doorlopen in de geschiedenis van 
de beweging. Hooper staat aan het begin van de kritische richting, die zich 
voornamelijk keert tegen de overwaardering van liturgische ceremoniën in 
de eredienst. Bradford behoort tot degenen die aangemerkt kunnen worden 
als de bevindelijke puriteinen. Beiden hebben een legitieme plaats bij de 
aanvang van de beweging. De verscheidenheid behoorde van meet af bij de 
beweging zelf.
 Intussen is binnen het geheel de openheid voor een predestinatiaanse the-
ologie duidelijk aanwezig. Perkins bond de strijd aan tegen het arminianisme 
en leverde zelf een bijdrage die onmiddellijk doet denken aan de opvattingen 
van Beza en Calvijn. Een andere specifieke vertegenwoordiger van het puri-
tanisme, John Owen, nam eveneens de bestrijding van het arminianisme voor 
zijn rekening, waarbij hij heel zijn theologisch talent aanwendde.98 

14. Verkiezing

De weergave van deze puriteinse theologie treffen we in een zuivere vorm 
aan in de geschriften van de Westminster Assembly. De Westminster Con-
fessie omschrijft reeds in hoofdstuk 3, onmiddellijk in aansluiting aan de 
belijdenis van de drie-enige God zelf, Gods eeuwig besluit, waarin Hij op 
een onveranderlijke manier verordende alles wat er zou geschieden. Het 
besluit berust niet op voorkennis van God, maar op zijn vrije wil. Het betreft 
de engelen zowel als de mensen, van wie sommigen zijn gepredestineerd 
tot het leven. Daarbij laat Hij zich leiden door zijn welbehagen in Christus. 

97.  Een zelfde problematiek betreft de voortgang van de lutherse theologie, waar immers even-
eens de scholastieke methode door Melanchthon werd ingevoerd. Calvijn en Beza repre-
senteren, wat de methode van de theologie betreft, dezelfde spanning als die tussen Luther 
en Melanchthon. De vraag die historici bezighoudt, is of zij zelf deze theologische spanning 
hebben ervaren, dan wel of hun die door latere generaties is toegeschreven.

98.  Zie A Display of Arminianism, in deel X van zijn Works.
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De tekst luidt als volgt: �Diegenen uit de mensheid die zijn voorbestemd 
tot het leven, heeft God, vóór de grondlegging der wereld, naar zijn eeuwig 
en onveranderlijk voornemen en naar de verborgen raad en het welbehagen 
van zijn wil, in Christus uitverkoren tot eeuwige heerlijkheid, alleen uit 
vrije genade en liefde, zonder enig vooruitzien van geloof, goede werken of 
volharding in een van hen of iets anders in de schepping, als voorwaarden 
of oorzaken die Hem ertoe zouden hebben bewogen, en dit alles tot lof van 
zijn heerlijke genade.�99

 Bij de beschikking tot de zaligheid, die geleid heeft tot de eeuwige ver-
kiezing, behoort ook de voorbeschikking van de middelen. Op grond daar-
van geldt de uitspraak dat �ook degenen die uitverkoren zijn, in Adam als zij 
zijn gevallen, door Christus worden verlost, door zijn Geest, die te gelegener 
tijd werkt, krachtdadig tot geloof in Christus worden geroepen, gerechtvaar-
digd, aangenomen, geheiligd, en in zijn kracht door geloof tot zaligheid 
worden bewaard. Niemand anders wordt door Christus verlost, krachtdadig 
geroepen, gerechtvaardigd, aangenomen, geheiligd en zalig gemaakt dan 
alleen de uitverkorenen�.100

 Over de verwerping wordt gesproken in termen van �voorbijgaan�, en �te 
bestemmen tot oneer en toorn over de zonden, of tot lof van zijn heerlijke 
gerechtigheid�. Evenals in de Dordtse Leerregels te kennen wordt gegeven, 
dient de leer van �dit zeer diepe mysterie� met speciale voorzichtigheid en 
zorgvuldigheid gehanteerd te worden, �zodat de mensen die luisteren naar 
de wil van God, zoals die in zijn Woord is geopenbaard, en daaraan gehoor-
zaamheid bewijzen, uit de vastheid van hun krachtdadige roeping verze-
kerd worden van hun eeuwige verkiezing�. Zo leidt deze leer tot lof, eer en 
bewondering van God, tot nederigheid, ijver en rijke vertroosting voor allen 
die het evangelie oprecht gehoorzamen.
 De Westminster Confessie verbindt de leer der verkiezing, anders dan 
bij Calvijn geschiedde, aan de godsleer, en zij laat haar aan al de overige 
leerstukken voorafgaan. Calvijn verbond haar in de eerste uitgave van de 
Institutie met de belijdenis omtrent de kerk. Vervolgens plaatste hij haar 
in relatie met de leer van de voorzienigheid Gods, terwijl hij in de laatste 
uitgave de verkiezing zette in verband met de leer van de verlossing, en wel 
als sluitstuk, waardoor het volstrekt onverdiende karakter van de genade 
werd onderstreept. Beza, Perkins en ook Owen zoeken aan de leer van de 
verkiezing een plaats te geven, waarin de soevereiniteit van God gehono-
reerd wordt. En zo spreekt de Westminster Confessie er ook over. 
 Op gelijke manier vertolkt de Westminster Catechismus de leer van de 
verkiezing. Ook hier sluit de leer van de verkiezing aan bij de uiteenzetting 

 99.  Tekst uit Van Rongen, De Westminster Confessie met de Grote en Kleine Catechismus, 
38.

100.  Ibidem, 39.
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van wat de mens aangaande God moet geloven.101 Daarmee is eveneens 
een reformatorisch motief gemoeid. In de verkiezing � en dus ook in de 
verwerping � gaat het om de vraag of God Gód is. Reeds Bucer had dit tot 
uitdrukking gebracht, zoals het trouwens ook bij Calvijn telkens doorklinkt. 
De catechismus antwoordt op de vraag wat God inzonderheid aangaande 
engelen en mensen heeft besloten als volgt: �Door een eeuwig en onveran-
derlijk besluit, heeft God uit zuivere liefde, tot lof van zijn heerlijke genade, 
die op zijn tijd openbaar zou worden, sommige engelen tot heerlijkheid ver-
koren. En in Christus heeft Hij sommige mensen tot het eeuwige leven uit-
gekozen, en tot de middelen die daartoe leiden.� Anderen is Hij naar zijn 
soevereine macht en de onnaspeurlijke raad van zijn wil voorbijgegaan en 
heeft Hij voorbeschikt tot oneer en toorn.102

 We kunnen stellen dat deze weergave van de leer der verkiezing behoort 
bij het puriteinse gedachtegoed, hoewel zij niet bij elke vertegenwoordiger 
een gelijke plaats heeft ontvangen. De vraag die hier vanzelf naar voren 
komt, betreft de waarde die aan de bemiddeling van de verkiezing wordt 
toegekend. De verkiezing is ten leven. Zij sluit de bemiddeling niet uit, maar 
in. Welke zijn die middelen? En in welk kader functioneren zij? Allereerst 
is in dit verband opvallend dat na schepping, voorzienigheid en val van de 
mens, deze belijdenis het verbond van God ter sprake brengt. God is vrijwil-
lig tot ons neergedaald. Hij heeft de afstand overbrugd door middel van een 
verbond. Het eerste was een werkverbond. Het tweede, opgericht nadat de 
mens zich ongeschikt had gemaakt door zijn val, is het verbond der genade. 
Daarin biedt Hij uit vrije genade aan zondaren leven en zaligheid door Jezus 
Christus, terwijl Hij van hen geloof in Hem vereist.103 De bemiddeling van 
Gods eeuwige genade geschiedt op de wijze van het verbond, dat ons toe-
geëigend wordt door prediking en sacramentsbediening.
 Ook op dit punt treft ons de overeenkomst met de beschouwing van Cal-
vijn, die onderscheid maakt tussen de bediening en het wezen van het ver-
bond. In de weg van roeping, rechtvaardiging, aanneming en heiliging wordt 
het wezen van het verbond ons deelachtig gemaakt, namelijk Christus en al 
zijn weldaden. Hier ontvangt de prediking van het Woord, de bediening van 
wet en evangelie, haar eigen plaats en betekenis. Wanneer men zou denken 
dat met de leer der verkiezing al het heil geblokkeerd was en dat bij de 
puriteinen er slechts sprake zou kunnen zijn van een descriptieve prediking, 
waarin het appèl ontbreekt, vergist men zich. De leer van de verkiezing 
heeft de bediening van het verbond der genade niet lam gelegd, zij heeft de 
prediking niet van haar kracht beroofd. Integendeel, zij heeft de bediening 
van het verbond, waarin het heil gerealiseerd wordt, op een enorme manier 

101.  Ibidem, 85v.
102.  Ibidem, 86.
103.  Ibidem, 44.
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gestimuleerd. En zij heeft aan deze prediking een pastorale inslag gegeven, 
die typerend genoemd moet worden. Puriteinen kent men aan de prediking.
In plaats van voorbeelden uit de literatuur, die vrijwel onafzienbaar is op dit 
punt, aan te dragen, verwijzen we naar de vertolking van de samenhangen 
die zich hier voordoen in de aanwijzingen van de Westminster Assembly. 
De betekenis van de prediking wordt, zoals we reeds zagen, geschetst in de 
Directory for the Publick Worship of God.104 De prediking van het Woord is 
een kracht van God tot zaligheid. Zij dient tot onderwijs, tot weerlegging, tot 
aansporing, tot vertroosting. Zij dient ook leiding te geven bij het zelfonder-
zoek. Het nut van de prediking is groot, vooral wanneer zij geschiedt door 
bekwame en ervaren dienaren, met omzichtigheid en wijsheid, en vooral 
wanneer de kentekenen duidelijk gegrond zijn op het Woord van God. Daar-
door zullen de hoorders in staat zijn om zichzelf te onderzoeken of zij de 
genade hebben ontvangen en of zij de plichten, waartoe zij werden aange-
spoord hebben waargenomen.

15. Zelfonderzoek

De kwestie van het zelfonderzoek blijkt een van de kenmerkende trekken 
van de puriteinen te zijn. In hun prediking krijgt het een voorname plaats.105 
Ook daarin herkennen we een benadering die we in de Reformatie zelf 
ontmoeten bij Calvijn en anderen. Een van de bekende homileten uit de 
eerste tijd, Andreas Hyperius (1511-1564), hoogleraar te Marburg, wijdde 
er een afzonderlijk geschrift aan.106 Ook de Westminster Assembly had oog 
voor de betekenis van het zelfonderzoek. Zij gaf daaraan uitdrukking door 
de opname van een samenvatting van haar leer, tegelijk met de verklaring 
op welke manier men die zou kunnen toepassen. Leer en praktijk gaan 
hier samen.107 De zaligmakende kennis is wel heel kort samengevat in drie 
stukken. Het eerste is dat van de smartelijke situatie waarin de mensen zijn 

104.  Westminster Confession of Faith, 379-381.
105.  Vgl. Hooker, The Christians Two Chiefe Lessons Viz. Selfe-Deniall and Selfe-Tryall, 

1640.
106.  Hyperius, De probatione suiipsius, in: Andreae Hyperii opusculorum Theologicorum Pars 

Secunda, 364-465; vgl. Van �t Spijker, �Maar ieder beproeve zichzelf��, in: Maris en 
Van der Pol, De zonde uit beeld. Bijbels schuldbesef en modern levensgevoel, 66-98.

107.  The Sum of Saving Knowledge or, A brief Sum of Christian Doctrine contained in the Holy 
Scriptures, and holden forth in the foresaid Confession of Faith and Catechisms together 
with the Practical Use thereof, Westminster Confession, 321-343. Het stuk is opgesteld 
door twee befaamde Schotse predikers, David Dickson (1583-1663), schrijver van The 
Method of Healing the Diseases of the Conscience Concerning Regeneration (1664), en 
James Durham (1622-1658), die bekend was vanwege zijn vroomheid, een schitterende 
prediker, die �binnen enkele korte momenten present was in de meest verborgen hoeken 
van het hart� en die uitnemend raad kon geven in verschillende gewetensgevallen.We 
mogen hen representatief achten voor de op dit terrein soms zeer begaafde puriteinse 
predikanten. 
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gekomen door de zonde. Het tweede bestaat in de kennis van het genees-
middel daartegen, te vinden bij de Here Jezus Christus, als Middelaar van 
het verbond der genade. Het derde hoofdstuk bespreekt de uiterlijke midde -
len die dienen om de uitverkorenen te doen delen in dit verbond, terwijl 
aan alle anderen die geroepen worden iedere verontschuldiging wordt ont-
nomen.
 De vier middelen zijn allereerst het Woord van God, dan de sacramenten, 
verder de kerkregering en ten slotte het gebed. Aan alle zondaren wordt de 
genade aangeboden, op voorwaarde van geloof in de Here Jezus Christus. 
Wie zijn zonde belijdt, de aangeboden Christus aanneemt en zich onder-
werpt aan diens inzettingen, zal met zijn kinderen delen in de privileges 
van het verbond der genade. Door de sacramenten wordt het verbond verze-
geld en de overeenkomst bevestigd op de genoemde voorwaarde. Door de 
kerkregering wordt men vervolgens opgenomen in de gemeente en verder 
geholpen om het verbond te onderhouden. Door het gebed zal hij zijn eigen 
heerlijke genade ontvangen, die beloofd is in het verbond. Al deze uiterlijke 
verordeningen dienen er toe om de verworpenen alle onschuld te benemen. 
Door de krachtdadige roeping van de uitverkorenen echter past God alle 
genadegaven op hen toe. Hij schenkt hun de wedergeboorte, het geloof en 
het berouw, en Hij heiligt hen. Dit betreft de innerlijke verandering van hun 
persoon, die terstond samenvalt met de verandering in staat.108 Deze bestaat 
in de rechtvaardiging, de verzoening en de aanneming, waarop uiteindelijk 
de verheerlijking zal volgen. Heel de puriteinse dogmatiek is vrijwel in deze 
korte samenvatting terug te vinden. Zij concentreert zich op de deelachtig-
making van het heil en zij tekent het verbond als de bedding waarin de 
genade werkelijk tot de uitverkorenen komt.
 Men kan de vraag stellen of deze presentatie van de verkiezing geen 
afbreuk doet aan de zekerheid van het heil. Wie echter ziet op welke manier 
in het bedoelde stuk deze kennis praktisch toegepast wordt en hoe daarin de 
wijze waarop pastoraal met de mensen wordt omgegaan, zich weerspiegelt, 
zal bemerken dat de zekerheid van het geloof, de betrouwbaarheid van de 
beloften en ook de vastheid van het verbond verankerd worden in de eeuwige, 
onbegrijpelijke liefde van God voor zondaren. Een zondaar moet overtuigd 
worden van zijn zonde. Dat geschiedt door de wet. Het geschiedt ook door de 
genade van het evangelie. Deze overtuiging brengt tot Christus, die nimmer 
een zondaar zal afwijzen. Maar deze overtuiging is geen grond voor de zeker-
heid. Deze ligt slechts in Christus. De garantie die God geeft, ligt allereerst in 
de hartelijke uitnodiging om gebruik te maken van het aanbod van Christus en 
zijn genade. Een motief om Christus aan te nemen, is gelegen in het ernstige 
verzoek dat God doet om zich met Hem te laten verzoenen.

108.  Sum of Saving Knowledge, 323-326.
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Een derde waarborg is die van het ernstige bevel van God, dat komt tot alle 
hoorders van het evangelie, om tot Christus te komen op de wijze zoals Hij 
heeft gezegd, en in Hem te geloven. Ten slotte: er is volkomen zekerheid van 
eeuwig leven, wanneer men het bevel om te geloven aanvaardt, zoals er een 
absolute zekerheid van eeuwige ondergang is, wanneer men het niet gehoor-
zaamt.109 Voor de opstellers van dit document van de Westminster Assem-
bly gaat het daarbij om de grondslag van het geloof. Er is geen sprake van 
een zoeken naar de verborgen wil van God. Het evangelie zelf, de belofte 
van het evangelie, de toezegging van Gods verbond, de vastheid van het 
Woord � zij vormen de grond van het geloof.
 Dit ware geloof is herkenbaar aan zijn vruchten. Ook dit is in het spoor 
van de Reformatie gedacht. De kentekenen van het ware geloof bestaan in 
de overtuiging dat men door de verlossing van Christus bevrijd is van het 
verbond der werken met zijn vloek, en nu elke dag verplicht is om naar 
Gods geboden te leven. Een tweede kenmerk is dat de gelovige ernaar staat 
om te groeien in de beoefening en in de dagelijkse praktijk der vroomheid 
en rechtvaardigheid. Daar komt als derde kenteken bij, dat de koers van de 
nieuwe gehoorzaamheid ook het rechte kanaal kiest; dit wil zeggen: door 
het geloof in Christus en door een goed geweten, om alle plichten der liefde 
waar te nemen jegens God en de mensen. In de vierde plaats: de gelovige 
dient te leven in een voortdurende gemeenschap met de fontein Jezus Chris-
tus, van Wie wij de genade moeten ontvangen om goed vruchten voort te 
brengen.110

 De vroomheid die op deze manier werd omschreven, vereiste een krach-
tige prediking. Zij vroeg ook om een overtuigde prediker, wiens beeld 
getekend wordt in de Directory for the Publick Worship. Welke methode 
de prediker ook gebruikt, zijn dienst moet gekenmerkt worden door nauw-
gezetheid; door eenvoud, zodat de kleinste hem kan begrijpen; door trouw, 
ziende op de eer van Christus, de bekering, opbouw en zaligheid van de 
mensen; door wijsheid, waardoor hij zijn onderwijs, zijn vermaning en 
bijzonder zijn bestraffing zo inricht dat zij vruchtbaar kunnen zijn, met 
respect voor ieders persoon en plaats en zonder zijn eigen passie of verbit-
tering ermee te vermengen. Van de prediker wordt ernst verwacht, omdat 
hij omgaat met het Woord van God. Vooral moet duidelijk worden dat 
hij zijn werk doet door liefde gedreven, zodat de mensen zien dat alles 
voortkomt uit een vrome ijver en een hartelijke begeerte om hun goed te 
doen. Vooral geldt dat de prediker door God zelf onderwezen moet zijn, 
overtuigd in zijn eigen hart, dat alles wat hij leert Gods waarheid is, een 
voorbeeld voor de kudde.

109.  Sum of Saving Knowledge, 332-339.
110.  Ibidem, 339-343.
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16. Oefening in de vroomheid

Wie zou vragen of dit alles niet te hoog gegrepen was, dient te bedenken dat 
de puriteinen � zoals hun beeld via de Westminster Assembly weerspiegeld 
wordt � zelf overtuigd waren dat zij in het licht van Gods Woord niet anders 
konden spreken. De vroomheid die zij zelf betrachtten, wilden zij ook in hun 
gemeente bevorderen. Daartoe dienden hun preken, hun catechisaties en hun 
oefeningen in kleinere kring rond het Woord van God. De indruk die men 
ontvangt uit de vele kleinere geschriften ter oefening van de vroomheid, 
bevestigt het feit dat wij uit de geschiedenis van de Nadere Reformatie ook 
kennen, namelijk dat er veel van zulke literatuur in gebedenboekjes en ander 
devoot materiaal uit de tijd voor de Reformatie gangbaar bleef.
 De spiritualiteit onder de puriteinen kende ook een aantal bronnen die 
uit de Middeleeuwen stamden.111 Zij werden langs andere sporen geleid. 
Teellinck maakte gebruik van het werk van William Whately in Bambury, 
die hij persoonlijk had leren kennen. Hij gaf een klein geschrift van hem uit, 
waarin leiding werd gegeven aan het geloofsleven van de eenvoudigen.112 
In een opdracht aan de proponenten tekent hij een beeld van de gang van 
zaken in Bambury, waar hij een tijd had vertoefd. Daar had hij kunnen zien 
hoe het toeging in een burgergezin, waar men �s morgens voor het werk de 
bijbel bestudeerde en met gebed de dag begon. �s Middags kwam het gezin 
samen rond de bijbel, waarna gebeden werd en onder het eten gesproken 
werd over het gelezen gedeelte. Men zong een psalm en ging weer aan het 
werk. Op de zondag werd intensief uit de bijbel gelezen. Twee maal werd 
een preek beluisterd en in het gezin besproken. Teellinck laat weten dat 
deze gang van zaken vruchten afwierp, zodat zelfs de bitterste vijanden 
moesten zeggen dat zij oprecht en zonder geveinsdheid deze dingen ver-
richtten. �Want daar zag men het geloof krachtig door de liefde werken. 
Eenvoud en oprechtheid ook in het dagelijks beroep kenmerkten dit gezin 
en veel andere gezinnen in Bambury.�113

 Teellinck gaf twee oorzaken aan voor deze gang van zaken. De predikan-
ten in Bambury waren wel geleerde mannen, maar zij voegden zich geheel 
en al �nae de dommicheyt des volcx�, zodat zij nooit hoge en diepzinnige 
controversen op de preekstoel brachten. Ook de manier van preken was van 
invloed, door de leringen en nuttigheden die zij aanwezen, waaraan de men-
sen zo gewend waren, �dat even de domste, so sy maer wat yvers hebben, het 
gheheele beleet vande predicatie, lichtelic connen wechdragen�. Een tweede 

111.  White, The Tudor Books of Private Devotion.
112.  Corte Verhandelinghe van de voornaemste Christelicke oeffeninghen, nedergestelt door 

Willem Whately, Bedienaer des Evangeliums tot Bambury Ende overgeset door Willem 
Teellinck Dienaer des woorts Gods tot Haemstede en Burg.

113.  Teellinck vermeldt in zijn Voorrede dat er verscheidene van zulke gezinnen in Bambury 
waren, die een zelfde ijver aan de dag legden.
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reden die Teellinck aangaf voor de kennis en ijver die onder de gemeente-
leden werden gevonden, was het feit dat de dienaren �seer besoeckich ende 
seer gemeensaem zijn met den volcke�.
 Het beeld dat Teellinck schetst, stemt overeen met hetgeen we uit andere 
bronnen ook kennen. De puriteinen deden aan gemeenteopbouw door pre-
diking, raadgeving (counseling), op een manier die de leer van de Schrift 
verbond met het leven van de mensen. Wat van de �eenvoudige� prediking 
werd gezegd, gold ook van de gemeente: eenvoud kenmerkte haar. Ook het 
beeld van de zondag in Bambury stemt overeen met de principes die inzake 
de dag des Heren onder puriteinen gangbaar waren. Juist op dit punt kwam 
het tot conflicten met de overheid, die de zondag wilde wijden aan de recre-
atie en die daartoe het Book of Sports (1617) uitgaf.114 Jacobus I kwam 
daarmee niet alleen in strijd met de ijver voor de sabbat, die hij in 1603 aan 
de dag had gelegd, hij ging ook de confrontatie met de puriteinen aan.115 Zij 
zagen de zondag als de dag die boven alles bestemd was tot de dienst aan 
de Here en tot oefeningen in de vroomheid.116 De dag moest afgezonderd 
blijven van alle andere dagen en geheel toegewijd aan gebed, bijbellezen, 
kerkgang en gezelschap van de vromen van hart.
 Puriteinse vroomheid of spiritualiteit werd op deze wijze niet alleen 
gekenmerkt als een vorm van gehoorzaamheid naar de eis van de wet, maar 
vooral ook als een uiting van dankbaarheid voor alles wat God in zijn grote 
genade en liefde voor schuldige mensen heeft bereid. De gemeente kwam 
samen. Het gezin werd boven de moeite en zorg van het dagelijkse leven 
uitgetild op een hoogte, vanwaaruit men meende iets te kunnen waarnemen 
van een eeuwige sabbat, die in dit leven weliswaar wordt aangevangen, maar 
slechts ten volle gevierd kan worden wanneer de rust die er overblijft voor 
het volk van God bereikt is.
 Zo verleende de toekomst van Christus een heilig licht aan een dag die 
bijzonder mocht heten, omdat God zelf hem had gewijd om zijn eeuwig-
heidswerk aan mensen te verrichten. Dit verleende aan de puriteinse spiri-
tualiteit een bijzonder accent dat we vooral niet uit het oog mogen verliezen. 
Puriteinen wisten van een eeuwigheid, waarin een beslissing was gevallen, 
door God zelf in vrijmacht over hen genomen. Zij konden bij tijden twijfelen 
bij de vraag of die beslissing hen werkelijk gold. Hadden zij echter zeker-
heid gevonden in een saving knowledge, dan strekte de hoop zich uit naar 
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de toekomst, en werd voor hen het gehele leven een pelgrimsreis naar de 
eeuwigheid, zoals een van hun bekendste vertegenwoordigers in beeldende 
taal tot uitdrukking heeft gebracht.

Theologische hoofdlijnen
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Puriteinse patronen

1. Omslag

Het beeld dat Teellinck tekende van het gezin waarmee hij in Bambury 
kennis had gemaakt, vertoont de trekken van een doorsnee puriteinse 

familie. Deze was herkenbaar aan een patroon dat zich langzamerhand 
gevormd had. In het begin van de zeventiende eeuw, na de komst van Jaco-
bus I naar Engeland, werd het duidelijk dat het oorspronkelijke kerkelijke 
ideaal van de puriteinen te hoog gegrepen was. Het presbyteriale programma 
dat neergelegd was in de Puritan Manifestoes uit de jaren zeventig onder 
Elizabeth, bleek niet haalbaar te zijn. De �classisbeweging�, waarin zich het 
streven naar een presbyteriale-synodale vorm voor de kerkregering open-
baarde, werd met kracht tegengestaan. Nog onder Elizabeth nam het ker-
kelijke establishment harde maatregelen tegen separatistische dissenters. 
Velen van hen kwamen in de gevangenis terecht of lieten het leven op het 
schavot. 
 De puriteinen verwachtten aanvankelijk dat Jacobus I begrip zou opbren-
gen voor hun streven. Zij overhandigden in april 1603 de Millenary Petition, 
waarin zij opnieuw trachtten de lijnen van het presbyterianisme uit te zetten. 
In januari van het volgende jaar ontmoetten de puriteinen en de bisschop-
pen elkaar tijdens de Hampton Court Conference. Hier werd duidelijk dat 
de koning met zijn bisschoppen niet alleen een anti-rooms-katholieke koers 
zouden volgen, maar ook in een afwijzende houding tegenover het ideaal van 
de puriteinen zouden volharden. Men kan niet zeggen dat het puritanisme 
zijn heil zocht in de illegaliteit. Het politieke klimaat liet dit niet toe. Hun 
eigen opvattingen zijn evenmin als revolutionair te karakteriseren. Er vol-
trok zich echter wel een verandering, waardoor het beeld verschoof. Er is 
sprake van een toenemende differentiëring. Was vooral in de periode waarin 
Elizabeth regeerde het ideaal van de puriteinen gekenmerkt door de tegen-
stelling met de episcopalen, onder Jacobus verbleekte deze niet in de con-
frontatie met een harde bisschoppelijke politiek. Het ideaal werd opgenomen 
in een veel bredere context, waarin presbyterianen, congregationalisten en 
separatisten elk hun eigen plaats opeisten. Daarmee werd de oorspronkelijke 
ecclesiologische toonzetting van het puriteinse programma vanzelf minder 
duidelijk hoorbaar. De cantus firmus bleef gelijk. De polyfonie eromheen 
deed echter afbreuk aan zijn herkenbaarheid.
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 De officiële vertegenwoordigers van het anglicanisme zagen niettemin 
de puriteinen als een grote bedreiging voor het gemenebest. Richard Hooker 
had in 1593 in zijn befaamde werk over de kerkregering aan de congregati-
onalisten het schrikbeeld van de anabaptisten voorgehouden, die met hun 
revolutionaire streven in de voorgaande eeuw de maatschappij onder druk 
hadden gezet. Hij wees daarmee op de gevaren van de puriteinse beweging.1 
Het pleit voor een gedisciplineerde kerk naar het model van Genève zou 
volgens hem moeten leiden tot separatisme. Een beroep op de Schrift haalde 
niets uit. Het betekende dat men een eigen opinie opdrong aan anderen, met 
gebruikmaking van een vreemd gezag.2 Het beeld dat hij van de puriteinen 
schetste, berustte op een streng negatief oordeel. Hij was niet de enige die 
deze beeldvorming bevorderde.
 Daartegenover betoogden de woordvoerders van de puriteinen dat zij 
vijanden van het schisma waren en trouwe aanhangers van de koning. Wil-
liam Bradshaw verschafte in 1605 nog eens helderheid omtrent het wezen 
van het Engelse puritanisme. Uitgangspunt was volgens hem het Woord van 
God als de enige canon en wet voor de kerk. Wat niet met een beroep op de 
Schrift kon worden bevestigd was onwettig.3 Bradshaw betoogde verder dat 
iedere gemeente die tot de ware dienst van God samenkwam, ook een ware 
zichtbare kerk van Christus was, waarbij aan de dienaren van het Woord 
gelijk gezag toekwam. Zij werden in hun dienst geholpen door de ouder-
lingen. Samen met de dienaren oefenden dezen de kerkelijke tucht uit. De 
geestelijke sleutelen van het rijk van Christus waren aan deze geestelijke 
ambtsdragers toevertrouwd en niet aan de overheid. Zij mochten ook geen 
afbreuk doen aan de bevoegdheid van de wereldlijke gezagsdragers. In een 
afzonderlijke paragraaf werd dit nog eens onderstreept: de burgerlijke over-
heid heeft als zodanig een bijzondere macht over alle kerken in haar gebied. 
Zij is zelf een lid van een van de lokale kerken en als zodanig onderworpen 
aan het geestelijke regiment dat door Christus in zijn Woord is voorgeschre-
ven. Maar dit betekent niet dat er ook maar iets van haar eigen supremaat 
wordt afgedaan.
 Bradshaws uiteenzettingen bleven geheel binnen het raam van het con-
gregationalistische puritanisme. Zij vertegenwoordigden het oudere presby-
teriale kerkelijke ideaal. Toen Amesius het werk van een �woord vooraf� 
voorzag, noemde hij een aantal onderwerpen die eveneens en vooral niet 
minder karakteristiek waren voor het puritanisme: de dienst van God is niet 
alleen publiek, maar ook privaat waar te nemen. Bij deze persoonlijke dienst 
van God dacht Amesius allereerst aan de huisgodsdienstoefening. Daarnaast 
wees hij op de noodzaak van een waakzaam leven, dat over de gehele linie 

1.  Hooker, Of the Laws of Ecclesiastical Polity, 124-145.
2.  A.w., 132.
3.  Bradshaw, English Puritanism, 35. Zie Lake, Moderate Puritans, 262-278.
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het kenmerk moest dragen van het feit dat men met ernst christen wilde 
zijn. De gehele levensopenbaring moest daarvan getuigen. De taal diende 
gespeend te zijn van alles wat zweemde naar vloeken en zweren. Allerlei 
soorten van spel en vermaak, als dobbelen en dansen, betekenden niets 
anders dan een aansporing tot zondigen. Men moest daarvan afstand nemen. 
Nadruk kwam te liggen op het onderhouden van de dag des Heren � als 
een goddelijke instelling � die geheel en al doorgebracht moest worden in 
heilige rust.4 
 De lijst zou volgens Amesius gemakkelijk uitgebreid kunnen worden. 
Volgens hem hadden zij echter dit met elkaar gemeen, dat zij niet behoor-
den tot de dingen waarover men van mening kan verschillen. Zij volgden 
rechtstreeks uit de Schriften. Er was geen sprake van conjecturals, maar 
van certain consectaries of Scripture. Met deze typeringen waren de idealen 
van de puriteinen geplaatst op het niveau van de theologische principes, 
waarvan de godgeleerden uitgingen, en die méér voor hen betekenden dan 
theoretische uitgangspunten.
 De aanduiding die Amesius gebruikte doet denken aan de typering die de 
Reformatie gebruikte ten overstaan van de rooms-katholieke scholastiek, die 
immers ook werkte met gissingen. De zekerheid die uit Amesius� overtui-
ging sprak, was te herleiden tot dezelfde zekerheid, die haar geloof vond in 
de Schriften, als het ging over de vraag naar persoonlijke heilsovertuiging. 
Daarmee hingen inderdaad de principes van de puriteinen samen. Toen het 
kerkelijk ideaal door de omstandigheden minder mogelijkheid vond om zich 
te ontplooien, kwamen deze principes als vanzelf sterker in de aandacht. Wat 
in de publieke sector niet bereikt kon worden werd met kracht nagestreefd 
binnen de sfeer van het privé-leven, in het eigen hart, in het gezin, in de 
kleine kring van gelijkgezinden.

2. Grondtrek van de spiritualiteit: kennis van God en mens

Grondovertuiging daarbij was dat de mens staat in een allesbeslissende 
relatie tot zijn Schepper, de God van het verbond, die zich in de Schriften 
openbaart. Het thema was zuiver reformatorisch: godskennis en zelfken-
nis zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Men kan de stelling vinden 
bij ieder van de continentale reformatoren. Bucers these was opgenomen 
in de editie van de Scripta Anglicana, een werk waarin de samenvatting 
van de leer van de kerk van Straatsburg was opgenomen. Uit de heilige 
Schrift en door de Heilige Geest komt het tot een ware en levende kennis 
van de eeuwige God en uit de wet van God en uit de leer en het leven 
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en de dood van Christus komt het tot een ware en levende kennis van 
onszelf.5

 Bucers leerling John Bradford werkte het thema uit in zijn meditaties en 
preken op een manier die later bij de meeste puriteinen is terug te vinden: hij 
sprak over zichzelf op een diep ootmoedige wijze, waarin een sterk gevoel 
van schuld en boete doorklonk. Diepe zedelijke ernst kenmerkte zijn leven. 
Het heeft er alles van dat zijn bewustzijn van de tegenwoordigheid van God 
hem neerdrukte. Ook na de ervaring van zijn rechtvaardiging bleef de boe-
testemming aanwezig, maar nu opgenomen in de kennis van Christus en 
van de zekerheid van de vergeving. Bradfords meditaties zijn exegetisch 
van aard. Zij worden tegelijk echter zozeer persoonlijk gekleurd, dat zij ons 
inzicht geven in zijn eigen strijd om het geloof. Wanneer we de puriteinse 
beweging beschouwen als de draagster van een sterk en diep godsbewust-
zijn, in samenhang met een bevindelijke zelfkennis, dan is Bradford een van 
de eerste vertegenwoordigers ervan.6 Het zijn deze typerende trekken van 
de puriteinse spiritualiteit, die we niet alleen aantreffen bij de theologen, die 
voorgingen, maar ook bij de eenvoudige vromen, die in dit spoor hun weg 
zochten te gaan. 
 Er waren veel puriteinen die eerst na lange jaren van zelfbeproeving, 
levend tussen hoop en vrees, de vrijmoedigheid vonden om zich te troosten 
met de belofte van de vergeving der zonden. Bij niet weinigen duurde deze 
vorm van onzekerheid tot aan het uur van het sterven.7 Een specifiek genre 
literatuur kwam tot stand in de beschrijvingen van de bekering en daarbij 
ondervonden gewaarwordingen. De boeken daarover vonden gretig aftrek 
en leverden onderwerp van gesprek in kleinere kringen.8 Uit enkele bewaard 
gebleven dagboeken blijkt hoe door een enkeling het gehele leven van dag 
tot dag beschreven werd, met alle ervaringen er in opgedaan. Hoe ver dit 
zelfonderzoek zich kon uitstrekken, blijkt alleen reeds uit de omvang, die 
een zekere Ralph Josselin met zijn dagboek wist te bereiken. Vanaf 1618 
tot 1654 beschreef hij nauwkeurig zijn zonden en gebreken, met de daarbij 
behorende belijdenissen en boetestemmingen. Hij rapporteerde over de pre-
ken die hij had gehoord en de beschrijvingen van het goddelijke oordeel 
over de zondaren en over de genade van God jegens de boetvaardigen. Zijn 
diepste religieuze ervaringen wist hij op papier te zetten. Men zou willen 
weten of hij voor zichzelf zijn geschiedenis weer ter kennis nam. Mogelijk 
functioneerde deze boekstaving van zelfwaarneming als een verborgen ver-
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vangingsmiddel voor de zo verwerpelijke rooms-katholieke biecht. Het werk 
geeft ons inzicht in de wijze waarop de zelfkennis, overgaande in zelfver-
oordeling, gepaard kon gaan met de kennis van God. Merkwaardig is de 
zinsnede waaruit blijkt dat Josselin deze belijdenissen zag als een teken van 
verheerlijking van Gods naam: �Ik verheerlijk God door dit zelfonderzoek 
en deze zelfveroordeling.�9

 Ongetwijfeld had hij daarmee ook het motief aangegeven waardoor de 
praktische theologen zich lieten leiden, wanneer zij in hun geschriften aan-
drongen op deze wijze van zelfonderzoek. Een van de bekendsten onder hen, 
Lewis Bayly, schreef aan het begin van de zeventiende eeuw een handleiding 
voor de beoefening van de godzaligheid.10 Tegen het einde van de eeuw 
was zijn werk in een kleine zestig edities verschenen. Bayly ging � goed 
reformatorisch � uit van het schema van de godskennis en de zelfkennis. Hij 
bewerkte het thema met behulp van de scholastieke categorieën die gebruikt 
werden om het wezen van God en zijn eigenschappen in beeld te krijgen, 
�voorzover een christenmens die begeert zalig te worden, deze dient te weten 
en te geloven�. De godsleer is, vergeleken met de kennis van de mens, zeer 
sober weergegeven. Het gaat voor Bayly om een verborgenheid, die men 
veeleer dient te aanbidden dan te onderzoeken op een wijze die verder gaat 
dan God in zijn Woord heeft geopenbaard.
 De kennis van de mens wordt zeer breed en gespecificeerd weergegeven. 
De meditatie neemt hier de vorm van verootmoediging aan. De ellende is 
reeds in de kindse leeftijd zeer tastbaar aanwezig. Zij vermeerdert bij het 
klimmen der jaren. In de mannelijke staat en in de ouderdom nemen zij 
toe, hetgeen vooral toegeschreven wordt aan de permanente dreiging van de 
dood. Het leven is vol van strijd en rampspoed. Het sterven betekent voor 
de onwedergeboren mens een confrontatie met de bodemloze diepte van de 
oneindige toorn van de almachtige God. De dies irae beschrijft Bayly tot in 
details, om vervolgens de gelukkige staat van een mens die wedergeboren is 
en met God verzoend in Christus, te tekenen. De heerlijkheid van de hemelse 
vreugde maakt het sterven voor de gelovige zacht: hij is verzoend en gaat 
naar zijn God en Vader.
 Bayly ontneemt op deze manier aan de kennis van God en van de mens 
elke vorm van theoretisering. De leer functioneert in het leven en zij wordt 
een zaak van levende en ware bevinding van het geloof. 
 Hoe kan iemand zich deze godskennis en tegelijk deze zelfkennis toe-
eigenen? Hij dient zich de ernst van het oordeel zo intensief mogelijk voor 
ogen te stellen. Zijn toestand is erger dan die van de dieren. Hij is gescha-
pen naar Gods beeld. Zijn dood betekent geen eind van het leven, maar 
een doorgang naar een eeuwig sterven. Tegelijk moet men trachten zich de 
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heerlijkheid die voor de gelovigen is weggelegd voor te stellen. Bayly is 
ervan overtuigd dat de weg van een mens naar deze heerlijkheid op alle 
mogelijke hindernissen stuit, omgeven als hij is door misverstand, kwade 
voorbeelden en ijdel vertrouwen op het geduld van God. Maar niet minder 
betekenis komt toe aan de invloed van een verkeerd gezelschap. Ook heeft 
menigeen een verkeerde voorstelling van de oefening der godzaligheid, alsof 
deze de mensen zwaarmoedig zou maken. Men hoopt op een lang leven en 
stelt daarom de bekering uit. Bayly wijst op de noodzaak om ernst te maken 
met het betreden van de weg der bekering: �De weg naar de hemel is geen 
brede of gemakkelijke weg. Hij is smal en nauw, zo smal en eng dat Christus 
betuigt dat een rijke slechts met moeite het koninkrijk der hemelen zal bin-
nengaan, en dat degenen die binnengaan weinigen zijn en dat deze weini-
gen niet binnengaan dan alleen door te pogen, en dat sommige van hen die 
pogen, niet in staat zullen zijn om binnen te gaan.�11

3. Gezinsgodsdienst

Deze eeuwigheidsernst stempelde het leven van de puriteinen van dag tot 
dag en van uur tot uur. Het duidelijkst blijkt dit uit de specifieke aandacht 
die besteed werd aan de gezinsgodsdienst. Binnen de intieme gemeenschap 
van de eigen familiekring trachtte de vrome puritein te verkrijgen wat hem 
veelal in het publieke leven van de kerk niet te beurt viel.12 Het gezin werd 
beschouwd als een kerk in het klein, waar de huisvader gezag oefende. Hij 
moest er voor zorgen dat in deze kleine cel van de maatschappij het Woord 
van God tot heerschappij zou komen.
 We kennen er voorbeelden van hoe in de familiekring het leven werd 
gedisciplineerd. Bucer stelde voor zijn huishouding een Formula vivendi op. 
Zij droeg als opschrift: �Onze Here Jezus Christus moge ons allen onderwij-
zen en vormen, opdat wij leven en ons geheel en al richten op Hem en 
zijn gemeente. Amen.�13 Uitgangspunt was de toewijding aan de dienst van 
God in het gehele gezin. �Ik zou niet willen dat er iemand in mijn huis 
zou zijn, die niet waarlijk de Here Jezus liefheeft en zich ijverig toelegt op 
zijn zuivere leer, met aandacht bidt, de Schriften met toewijding leest en de 
sacramenten veelvuldig gebruikt en naar vermogen offert voor de Here ten 
behoeve van zijn geringen en met volharding bezig is in elke oefening van 
de religie.�

Puriteinse patronen

11.  Bayly, Practijcke, 147. Ik citeer met eigen weergave uit de vertaling waarover Voetius zijn 
oog liet gaan.

12.  Emerson, English Puritanism, 144-153; Packer, Quest, 259-273; Parker en Carlson, Practi-
cal Divinity, 347-354; Wakefield, Puritan Devotion, 55-65; Collinson over �The Protestant 
Family�, in: Birthpangs, 60-93.

13.  Bucer, Florilegium, 189. 



248

Liefde en zuiverheid moeten het klimaat bepalen; heiligheid en zuiverheid 
van ziel en lichaam dient elk lid na te streven. Geen tijd was er voor zinle-
dige dingen, men moest een afkeer hebben om tijd te verliezen en altijd 
zou men iets goeds en waardevols ter hand moeten nemen. Het is bekend 
dat Bucer in zijn eigen gezin een voorbeeld was van ijver in het onderzoek 
van de Schrift, in gebed en in het streven om ieder van dienst te zijn. 
Hij was, zo blijkt uit zijn Engelse huisreglement, bijzonder geïnteresseerd 
in de voortgang van de studie, die bij de kinderen bevorderd werd. Ieder 
kreeg een taak toegewezen. De meisjes werden bij het onderwijs betrokken 
en zij moesten aan tafel voorlezen. Bucers gezin had in Cambridge een 
goede naam. We mogen aannemen dat hij met deze opzet geen uitzondering 
vormde, maar deelnam aan de gewoonten die in de kringen aan de universi-
teit de toon aangaven. Voorbeelden van zulke toegewijde participatie van 
het gezin in de dienst van de Here kennen we ook uit de literatuur. Willem 
Teellinck stelde voor zijn eigen gebruik een Ordere op, die in zijn gezin 
werd nageleefd. Ook daarin herkennen we de gang van zaken in de huis-
godsdienstoefening, zoals deze bij de puriteinen gebruikelijk was.14

 Richard Greenham, die bekend werd om zijn pastorale gesprekken waar-
door hij van heinde en ver verlegen mensen aantrok die hij van dienst 
trachtte te zijn, preekte in een speciale serie over de betekenis van de opvoe-
ding van kinderen voor de dienst van God. Het verbond van God speelde 
in deze preken een rol van betekenis. De ouders zouden droefheid moeten 
kennen over hun onwetendheid, gebrek aan vroomheid en zonde op dit punt. 
Nalatigheid betekende immers dat men aan de kinderen juist datgene ont-
hield wat zij met het oog op de zaligheid moesten ontvangen. Waar in het 
gezin de vroomheid ontbrak, daar zou deze haar kracht zeker verliezen in de 
kerk en in het gemenebest. �Waarlijk, wanneer de mensen er voor zorgden, 
om eerst zichzelf te reformeren, en vervolgens hun eigen gezin, dan zouden 
zij Gods menigvuldige zegeningen aanschouwen in ons land, in de kerk en 
de samenleving.�15 
 Ook Perkins legde de nadruk op de betekenis van het gezin voor het 
bereiken van de doelstelling van de puriteinen. Zijn werk over de christelijke 
huishouding gaf de lijnen aan waarlangs de ordening van het gezin plaats 
diende te vinden in overeenstemming met de Schriften.16 Zijn bijdrage stamt 
uit 1590 en diende om het ideaal van de voortgaande kerstening van volk en 
land te bevorderen, nu de weg van de �classisbeweging� niet langer begaan-
baar bleek. Reformatie via het gezin was de opzet. Perkins bepleitte een 
tweevoudige dienst van God in het gezin door middel van de godsdienst-
oefening: allereerst een bijeenkomst rond het Woord, ter opbouw van alle 
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leden tot het eeuwige leven. Daarnaast stond de aanroeping van Gods Naam, 
met dankzegging voor alle weldaden en zegeningen waarin men reeds mocht 
delen.
 Voor deze �kleine-kerk�-diensten leenden zich vooral de morgen en de 
avond, wanneer het gezin de dag begon of gezamenlijk eindigde. Ook de 
maaltijden boden gelegenheid te over, hoewel Perkins de betekenis van 
het vasten niet onderschatte. Voor Perkins betekenden deze bijeenkomsten 
een soort paradijs op aarde. Waar zij niet onderhouden werden, ontaardde 
het gezin in een gezelschap van profane atheïsten die God in hun hart loo-
chenden, een kudde zwijnen. Perkins meende dat de gezinnen waar men 
God waarlijk diende, een zegen zouden zijn voor heel de samenleving. Hij 
besprak de waarde en betekenis van het huwelijk in het licht van de bijbel, 
de keus van de huwelijkspartners, de plichten jegens elkander, de roeping 
van man en vrouw jegens elkaar en die van de ouders ten opzichte van de 
kinderen. Het hoofd van het gezin had in het bijzonder tot taak om het dienen 
van God in gezinsverband te bevorderen. Hij moest ook zorgen dat zijn gezin 
op de sabbat naar de kerk zou gaan. Hij was verantwoordelijk voor het eten 
en drinken. Hij diende ook orde en discipline te handhaven in deze kleine 
kerk. Deze taken kon hij als verantwoordelijk hoofd eventueel aan anderen 
toevertrouwen, maar hij bleef verantwoordelijk. De echtgenote moest haar 
man in deze dingen bijstaan. Zij had overigens ook haar eigen taak om het 
huis te regeren in overeenstemming met haar roeping ten opzichte van het 
huispersoneel en de kinderen.
 We krijgen uit het boekje van Lewis Bayly een indruk van de manier 
waarop dit ideaal in de praktijk verwerkelijkt diende te worden. Een belang-
rijk deel van zijn geschrift wordt gevuld met meditaties in verband met de 
morgen- of avondtijd van de dag en rond de maaltijden. Daarbij speelt de 
schriftlezing een beslissende rol. Bayly oordeelt dat met enig overleg de 
bijbel ieder jaar in een lectio continua kan worden doorgelezen: met profijt 
en eerbied. In deze vorm van omgang met de Schrift ligt de bron voor het 
leven voor Gods aangezicht: met name in het gebed. Een belangrijke plaats 
komt ook toe aan het zingen van een psalm. De regels die daarvoor gelden, 
betreffen de gesteldheid van het hart: geen ordinaire verlustiging en nog 
minder lichtvaardige vermenging met ijdele en wereldse liederen.17 Davids 
psalmen moet men ook met Davids geest zingen, of anders gezegd: de mate-
rie moet meer melodie in het hart tot stand brengen dan de muziek in de 
oren. Men kan de psalmen zingen, achter elkaar zoals zij in het psalmboek 
staan aangegeven, men kan ook voor bijzondere tijden een keus maken.
 In sommige uitgaven van de Geneefse bijbel was The booke of psalmes 
opgenomen, in metrische vorm gebracht door Thomas Sternehold, John 
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Hopkins en anderen. De berijming was vergeleken met de Hebreeuwse tekst 
en voorzien van noten die het gebruik konden bevorderen, �in alle kerken, 
voor en na het morgen- en avondgebed, voor en na de preek�. Ook voor 
het gebruik in de particuliere huizen was de uitgave geschikt, vanwege de 
goddelijke troost, waardoor alle wereldse liederen en balladen, die slechts 
dienden om ondeugd te bevorderen en de jeugd te bederven, zouden moeten 
wijken.18 Niettemin bleek tegen deze berijming bezwaar te leven. Zij stamde 
uit de tijd waarin de zuiverheid van de leer nog niet zo vaststond. Omdat 
zij echter beschouwd werd als de �oude berijming�, werd zij in de puriteinse 
bijbel opgenomen.
 Toen echter de puriteinen naar de nieuwe wereld emigreerden, zorgden 
zij er voor dat zij hun eigen psalmboek ontvingen, The Bay Psalm Book 
(1640).19 Het oude bevatte volgens hun inzichten meer een parafrase van de 
bijbelse tekst dan een vertaling van Davids woorden. Bovendien waren de 
toevoegingen vaak vreemd en oneigenlijk; de veranderingen waren ook te 
talrijk. Daarom was het wenselijk, zo was het te lezen in het �woord vooraf�, 
dat er een volledige vertaling van de psalmen en woorden van David in 
Engels metrum plaatsvond. Het ideaal werd verwerkelijkt doordat drie pre-
dikanten uit de nieuwe kolonie elk een deel van het werk op zich namen: 
vertalen en berijmen.20 Zo beschikte men over een schriftgetrouwe berij-
ming, die de gemeente de zekerheid gaf dat men zich hield aan het Woord 
van God alleen.
 Schriftlezing, gebed en psalmgezang vormden zo de hoofdbestanddelen 
van de huiselijke godsdienstoefening. Het is de vraag of men het ideaal zoals 
het door de praktische theologen werd gekoesterd, ooit helemaal zou kun-
nen bereiken. De huiskerk zou een echte weerspiegeling van de diensten op 
zondag in de kerk moeten vormen. Er waren echter omstandigheden waarin 
de kleine gemeente zeer bijzondere ervaringen kon opdoen: dagen van ziekte 
en rouw behoorden daartoe. Wat zich dan in de huiskamer of in de sterfka-
mer afspeelde, stond heel bijzonder in het teken van eeuwigheidsernst. Deze 
kondigde zich met name aan in deze veelal aangrijpende omstandigheden. 
Juist dan was een mens geroepen om de praktijk van de godzaligheid te 
beoefenen. Als God hem riep om te sterven en voor zijn aangezicht te ver-
schijnen, intensiveerde het gebed, zoals blijkt uit de formulieren die Bayly 
voor dergelijke omstandigheden vervaardigde. De eerste vraag is of men 
met God in Christus verzoend is. Daarna moet het vooral de zorg zijn om 
beschikkingen te treffen. Onder betrouwbare getuigen moet de laatste wil 
worden opgemaakt en onder zegel aan een goede vriend of kennis overhan-
digd worden. Het verdient voorkeur om deze dingen te regelen in gezonde 
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dagen. Wie zijn beschikkingen gemaakt heeft, zal des te bekwamer zijn om 
zijn ziel toe te rusten voor de reis naar God. 
 Ook Perkins was er zich van bewust hoezeer een mens dan open kan 
staan voor de stem van God in zijn leven. In A Salve for a Sicke Man gaat 
Perkins in op de vragen die juist dan een diepere ernst hebben: zijn mijn 
zonden mij vergeven? Kan ik voor God verschijnen? Een afzonderlijk trak-
taat wijdde Perkins aan het sterven in aansluiting aan het leven: Directions 
How to live Well, and to Dye well. Wie dagelijks aan zijn dood denkt, zal zijn 
sterven beleven als een andere wijze van afsterven aan de zonde. �Beveel uw 
ziel in de heilige handen van God. Hij gaf haar, geef haar aan Hem terug.�
 Zulke dagen van ziekte en rouw betekenden voor velen dat de eeuwig-
heid zeer nabij was. Daarom gevoelde men veelal juist dan de behoefte om 
zich van de wereld af te zonderen door middel van het vasten. De kerken 
van de Reformatie kenden het vasten, als een middel dat in verband met 
gewichtige kerkelijke of maatschappelijke gebeurtenissen werd gebruikt. 
Voorafgaande aan kerkelijke verkiezingen werd in de Londense vluchte-
lingengemeenten een vasten uitgeroepen. Ook de puriteinen hanteerden dit 
middel om zich des te beter in het gebed te kunnen concentreren op de Here 
en zijn dienst. Daarnaast werd ook in de gezinnen van de puriteinen het 
vasten ingesteld. Men wilde het niet zien als een navolging van de roomse 
gewoonte. Perkins argumenteerde daartegen met behulp van een beroep op 
de christelijke vrijheid, die immers het individuele geweten betrof. Rome 
beschouwde het vasten als een verdienstelijke aangelegenheid, waardoor het 
tekortdeed aan het sterven van Christus, als de enige verdienstelijke offe-
rande. Voor Perkins betekende het vasten een vrijwillige en buitengewone 
onthouding van voedsel, met een religieus doel.21 Tijd en wijze zijn aan 
onze vrijheid overgelaten.
 Perkins sprak over buitengewoon vasten, omdat deze religieuze oefening 
iets anders inhoudt dan een gewone gematigdheid en soberheid. Bij speciale 
gelegenheden en op speciale tijden kan een christen er gebruik van maken. 
Wanneer ons een oordeel van God te wachten staat, of wanneer we een bij-
zondere zegen van God willen afbidden. Men onthoudt zich dan van eten en 
drinken, ook van alle genoegens. Het lichaam moet wel worden beteugeld, 
de natuur mag niet verzwakt worden, de gezondheid mag niet worden aan-
getast. Kinderen, bejaarden en zieken moeten worden ontzien. Wie met een 
lege maag niet goed kan bidden of luisteren, dient de taal van het lichaam te 
verstaan. De joden konden tijden aaneen vasten. Wij kunnen dit niet, gezien 
ons klimaat. Perkins is nuchter genoeg om de bezwaren van een volle en 
ook die van een lege maag te kunnen aanvoelen. Hij beschouwt het middel 
geschikt genoeg om het te aanvaarden om het vlees te onderwerpen en de 
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geest der devotie aan te vuren. Men kan zo ook de droefheid van het hart tot 
uitdrukking brengen en de kennis van de zonde in herinnering roepen.
 Ook Bayly ziet de vrucht van het particuliere vasten vooral in de 
versterking van het gevoel van de zonde en de schuld voor God, het be -
rouw daarover en de verbetering van het leven op concrete punten. Het uiter-
lijke vasten, waarbij men zich onthoudt van voedsel � ja zelfs van brood en 
water � staat in dienst van het innerlijke, waarop het in feite aankomt. Ook 
in het afleggen van kostbare kleding, in het onderbreken van de slaap, in 
het matigen van het gebruik der zintuigen; ja, zelfs in de omgang van man 
en vrouw dient die gematigdheid in acht genomen te worden, die teken en 
tegelijk uitdrukking is van een innerlijke manier van vasten.22 Kortom, het 
gehele leven speelde zich af voor Gods aangezicht. Iedere dag was een herin-
nering aan de grote dag die eenmaal zou aanbreken. De ernst van dit bewust-
zijn werd op een heel bijzondere manier levendig gehouden op de zondag, 
de dag des Heren, de sabbat, waarop alles van het begin tot het eind in het 
teken van voorbereiding, viering en nabetrachting stond.

4. Gedenk de sabbatdag

Een van de belangrijkste kenmerken van een puriteinse levensstijl was de 
onderhouding van de zondag als dag des Heren.23 De kwestie waar het 
vooral in het begin over liep, was die omtrent de morele aard van het gebod. 
Men was het er over eens dat in veel opzichten de ceremoniële wetten 
geen prescriptieve betekenis meer hadden voor de christelijke gemeente. 
Behoorde het sabbatsgebod daar ook onder? Kon men staande houden dat 
de gelovige nog steeds verplicht was om te rusten �naar het gebod�?
 Calvijns standpunt vond aanvankelijk ook onder de puriteinen weer-
klank. Hij ging uit van een geestelijke betekenis van de rust die in het vierde 
gebod werd voorgeschreven. Deze geestelijke rust bestond in het nalaten 
van zondige werken, de doding van de oude natuur en de toewijding aan de 
dienst van God, op iedere dag. Een christen dient te staan naar de ervaring 
van deze geestelijke rust en dit kan niet beperkt worden tot één dag van de 
week. De zondag dient in het bijzonder om de kerkdienst te bezoeken en 
zich met geestelijke oefeningen bezig te houden. Christenen onderhouden 
deze dag vrijwillig, mede met het oog op de orde die er in de gemeente moet 
zijn.24 De formulering van de Heidelbergse Catechismus is een weergave 
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van Calvijns standpunt: �Wat gebiedt God in het vierde gebod? Antwoord: 
Eerstelijk dat de kerkedienst en de scholen onderhouden worden en dat ik 
inzonderheid op de sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naar-
stig moet komen, om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, 
God de Here openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking 
te doen. Ten andere: dat ik al de dagen van mijn leven van mijn boze wer-
ken zal rusten, de Here door zijn Geest in mij zal laten werken en alzo de 
eeuwige sabbat in dit leven zal aanvangen.�
 Toch bleek deze formulering niet voldoende weer te geven wat in de 
puriteinse kringen werd verstaan onder de sabbatsviering. Bucer gaf reeds 
meer inhoud aan het vierde gebod.25 In de belijdenis die weergaf wat de 
inhoud van de prediking in Straatsburg inhield, kwam reeds de eerste dag 
van de week als de dag van de opstanding van Christus ter sprake. Bucer gaf 
te kennen dat men deze dag ex libera pietate, in ongedwongen vroomheid, 
maar met niet minder ijver dan de ouden, had te heiligen als sabbat, en wel 
zodanig dat de mensen zich van alle seculiere en wereldse zaken hadden te 
onthouden en de heilige bijeenkomsten moesten bezoeken om het Woord te 
horen lezen en verkondigen, om ook samen met de gemeente gebeden en 
dankzeggingen te doen.26

 Slechts enkele jaren later, nu in Engeland, pleitte Bucer voor een stren-
gere onderhouding van de sabbatdag. Dan is er sprake van een provocatie 
van de goddelijke majesteit, vanwege de schending van de dag des Heren, 
door spel en overdaad in maaltijden en andere ongeregeldheden, die men 
ongestraft kan begaan. Bucer verwijst nu naar de bepalingen uit het Oude 
Testament, die de overtreder blootstelden aan de doodstraf. �Allen die deze 
dag niet geheel en al besteden aan het horen en deelnemen aan de leer van 
Christus en het ontvangen van de sacramenten, schenden deze dagen en de 
heiliging ervan zoals die is voorgeschreven. Men dient de broeders en hen 
die aan onze zorgen zijn toevertrouwd de gelegenheid te geven om zich te 
wijden aan gebed, psalmgezang en vertroosting en vermaning.�27

 Bucer weet ook de betekenis van afzonderlijke boetedagen in te schat-
ten. Met vasten en gebed moet er dan gebeden worden om de vergeving 
van de zonden, om de toorn van God af te wenden en de hulp van God in 
belangrijke zaken in te roepen.28 �Men dient terdege te overwegen, hoezeer 
God verbitterd wordt, wanneer de dag die in het bijzonder is gewijd aan zijn 
dienst, gebruikt wordt en in beslag genomen door wereldse zaken en die van 
het vlees, door openbare schandelijkheden. Hij spreekt immers uit, dat Hij de 
ziel der overtreders zal uitroeien en dat de sabbatschenders gestenigd moeten 
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worden?29 Ook in zijn bekende werk over het rijk van Christus bepleit Bucer 
in een uitvoerige verhandeling een nauwkeurige onderhouding van de dag 
die gewijd is aan de dienst van God.30 Weliswaar is een christen vrij van 
de mozaïsche wetten. Dit betekent echter niet dat wij minder toewijding aan 
de dag kunnen leggen. Méér nog dan in het Oude Testament moet in het 
nieuwe verbond, in het rijk van Christus geijverd worden voor de wasdom 
van het geloof en daarom is het onze plicht om een dag in de week af te 
zonderen om de godsdienst publiekelijk te heiligen. Dat we ons houden aan 
de zondag en niet aan de zevende dag onderstreept de vrijheid van de wet 
en tegelijk de waarde van de opstanding van Christus.31

 Bucers opvattingen hebben invloed gehad op de ontwikkeling van de 
puriteinse traditie. Tegen het einde van de zestiende eeuw was de overtui-
ging dat de onderhouding van de sabbat te herleiden was op de morele en 
blijvende betekenis van de dag, als scheppingsordening, sterker geworden. 
Het behoorde bij het programma van de voortgaande reformatie om de hei-
liging van de sabbat voor heel het volk als regel voor te schrijven. 
 Voor Richard Greenham stond het vast dat de sabbat niet primair te zien 
was in verband met de verlossing, maar met de schepping. Hij gold derhalve 
ieder mens. Greenham nam aan dat het gebod als zodanig behoorde tot de 
geboden die God aan Adam in het paradijs had bekendgemaakt. Het gebod 
behoorde bij de schepping zelf. Het gaf ook de reden aan voor de arbeid op 
de zes overige dagen van de week. Het economisch motief vond daarmee 
een grond in de creatie zelf. De zondeval zette alles op losse schroeven. 
De opstanding van Christus verleende aan de dag een soteriologisch aspect. 
Daarmee was ook de overgang van de zevende dag naar de eerste dag van de 
week gerechtvaardigd. Hier werd de verbinding gelegd met de bemiddeling 
van het heil, waardoor alles op de heiliging werd gericht, niet alleen van de 
dag maar vooral van de persoon. Schepping, verlossing en heiliging werden 
zo de geladen begrippen die gebruikt werden om de diepe zin van de sabbat 
aan te geven. 
 Het thema werd door Greenham in zijn traktaat over de sabbat breed uit-
gewerkt.32 Zijn stiefzoon, Nicholas Bownd, leverde een nog bredere en die-
per gravende studie, die gedurende vele decennia de discussie beheerste. Het 
grondpatroon bleef gelijk: het was er mee als met het heil zelf. De sabbat ver-
eiste voorbereiding, waaraan de praktische traktaten uitvoerig leiding gaven. 
Men mocht op de dag zelf het heil verwachten, omdat de middelen der genade 
dan op een heel bijzondere wijze werkzaam waren. De nadruk viel vanzelf 
op de prediking, die in de meditatie achteraf biddend werd teruggeroepen in 
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de herinnering, en met toepassing op zichzelf. Deze godvruchtige concentra-
tie vereiste een geestelijk vasten, een onthouding van alles wat de geestelijke 
werkzaamheid kon verhinderen. Rond de sabbat kristalliseerde de puriteinse 
vroomheid op een zodanige manier dat in haar als in een spectrum de vele 
aspecten van de devotie zich verenigden. De werkzaamheid, die alle krachten 
der ziel opeiste, bestond ten diepste in de passie, het verwachten, het onder-
gaan van wat God aan zijn volk heeft beloofd. De sabbat was zelf een belofte, 
waarvan de vervulling echter, als het eropaan kwam, slechts uit de hand van 
een genadige God ontvangen kon worden.
 In die zin hebben de grote theologen er over geschreven. In die zin is de 
leer omtrent de dag des Heren neergelegd in de vele catechetische leerboe-
ken. En zo werd, op de grondslag van de leer, leiding en richting gegeven 
aan de gezinnen, vele tientallen jaren. Van de theologen noemen we Perkins 
en Owen. De eerste besprak de sabbatsvragen in zijn Cases of Conscience. 
Perkins wilde een middenweg gaan tussen de twee uitersten. De eerste was 
die waarbij wij strikt gebonden zijn aan het betrachten van uiterlijke rust, 
op gelijke manier als bij de joodse opvatting. De joodse opvatting is cere-
monieel. Wanneer we op deze manier gebonden zijn, dan zal het judaïsme 
heersen en de ceremoniële wet heeft dan evenmin afgedaan.
 Een tweede opvatting stelt dat wij op de sabbatdag de vrijheid hebben om 
aan het werk te gaan en ons te geven aan eerbaar vermaak en recreatie. Maar 
deze opvatting betekent dat we een gebod van de decaloog buiten werking 
stellen. De tussenweg is het veiligst: de rust van de zondag is geen kwestie 
van een ceremonie. Het is noodzakelijk dat de religie en de kracht daarvan 
onder het volk van God worden onderhouden. Dit kan niet geschieden zonder 
dat daarvoor een bepaalde tijd wordt afgezonderd, waarop de mensen zichzelf 
ook daartoe afzonderen. Het werk moet blijven liggen. Werken die in verband 
staan met de heiliging van de dag zijn toegestaan, evenals noodzakelijke wer-
ken, waardoor het tijdelijke leven van mensen en dieren wordt onderhouden.
 Ook werken van christelijke vrijheid zijn geoorloofd: het gereedmaken 
van een maaltijd, het aanleggen van een vuur, het dragen van een last. Het 
positieve gebod ziet voornamelijk op het deelnemen aan de eredienst en de 
particuliere oefeningen, aan voorbereiding, meditatie, en preekbespreking 
in een klein gezelschap, alsook op de betrachting van de werken van barm-
hartigheid. De heiliging van de sabbat was voor Perkins een middel � zij 
was geen doel op zichzelf � een religieus middel waarbij de gelovige mocht 
verwachten dat God zijn zegen zou geven.33

 John Owen heeft in zijn exegese van de brief aan de Hebreeën een uit-
voerig exposé over de sabbat opgenomen.34 Het is wellicht een van de meest 
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diepzinnige traktaten die het puritanisme heeft geleverd over de betekenis 
van de dag des Heren. Uitvoerig beschrijft hij de achtergrond van de joodse 
viering. Zij gaat terug op een gebod dat reeds in het paradijs is gegeven. 
Owen zoekt ook de sporen na te gaan die derhalve in de heidenwereld gevon-
den zouden kunnen worden. Hij verdiept zich in de argumentatie die door 
Rivetus en Gomarus werd geleverd, waarbij gesteld werd dat het sabbatsge-
bod voor het eerst aan de joden zou zijn gegeven in de woestijn. Hij hand-
haaft daartegenover de inzetting als een scheppingsordinantie en verbindt 
daaraan de idee dat het verbond der werken of der natuur een rustdag tot 
een algemeen menselijke zegen verhief. Daarmee is vanzelf gegeven dat hij 
als zodanig ook gelding heeft voor alle tijden en in alle omstandigheden. 
Het sabbatsgebod is vanwege de morele kern echter als enige van de andere 
geboden onderscheiden van alle ceremoniële en burgerlijke wetten.
 Daarmee heeft Owen de grondslag gelegd voor zijn betoog, dat er sprake 
is van continuïteit tussen wet en evangelie, wanneer het gaat om de rust 
die een mens behoeft. Hij is schepsel en daarom kan hij de sabbat niet mis-
sen. Hij moet zich in Christus verlost weten van de wet en daarom kan hij 
de rustdag vieren in vrijheid: het gaat in principe daarbij om één van de 
zeven dagen en niet om specifiek de zevende dag. God verleent zijn zegen 
op de eerste dag en de opinie die een onderhouding van de zevende dag 
noodzakelijk acht, leidt tot schisma�s en verdeeldheden onder de discipelen 
van Christus. Zij brengt ons opnieuw onder de wet, en daar is geen zegen 
van het evangelie te verwachten.
 Wat de praktische kant van de zaak betreft betoogt Owen dat alle onder-
wijs en lering hun doel vinden in de praxis. Kennis zonder praktijk maakt 
opgeblazen. Maar hij vindt het minder noodzakelijk om nu breed uit te wei-
den. Er zijn tal van traktaten beschikbaar. De beperking die Owen zich hier 
oplegt, is mede ingegeven door de overtuiging dat de wet omtrent de sabbat 
niet vanaf de berg Sinaï, maar vanaf de Sion is gegeven. Hij bedoelt dat de 
gemeente en haar samenkomsten op de zondag centraal dienen te staan. Ook 
voor hem is de voorbereiding zeer wezenlijk. Zij bestaat in meditatie, gebed 
en onderwijs. Het laatste moet vooral in acht worden genomen, opdat ieder 
in het gezin zou weten hoe en waarom de gemeente samenkomt. Waar dit 
besef ontbreekt, slaan gewoonte en sleur toe. God wil in een levend geloof 
gediend worden, te midden van de gemeente. De huiselijke en persoonlijke 
plichten zijn aan dit grote doel ondergeschikt.
 Owen vertolkte met zijn weergave en uitleg van het sabbatsgebod geen 
andere opvatting dan die in de belijdenisgeschriften van de Westminster 
Assembly is te vinden en die we ook aantreffen in de bijbehorende com-
mentaren en verklaringen. In de confessie wordt de sabbatsvraag behandeld 
in het hoofdstuk over de eredienst.35 
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 De twee paragrafen zijn te beschouwen als een samenvatting van wat 
Perkins en Owen schreven. De natuurwet zegt al dat er een behoorlijke hoe-
veelheid tijd gereserveerd moet worden voor de dienst van God. Een stellig 
zedelijk en altijd geldig gebod bindt deze dienst aan één dag in de week, die 
aan Hem moet worden geheiligd. Sinds de opstanding van Christus is dit 
de eerste dag, die te onderhouden blijft tot aan het eind van de wereld. De 
onderhouding wordt als volgt geformuleerd: �Deze sabbat wordt dan aan de 
Here geheiligd wanneer de mensen, na de verschuldigde voorbereiding van 
hun hart en nadat zij vóór die tijd hun dagelijkse aangelegenheden geregeld 
hebben, niet alleen een heilige rust in acht nemen van hun werken, woorden 
en gedachten betreffende hun wereldlijke arbeid en ontspanning, maar ook 
de hele tijd in beslag genomen worden door de openbare of persoonlijke 
oefeningen van hun verering van God, of ook door werken van noodzakelijk-
heid of barmhartigheid.�36

 De beknoptheid van de confessie valt op, wanneer we deze vergelijken 
met de breedheid waarmee in de Grote Catechismus het sabbatsgebod wordt 
toegelicht.37 In de catechetische literatuur kon men van deze uitvoerigheid 
gebruikmaken om aan te dringen op een naarstige onderhouding van het 
gebod.38 Ook hier viel de nadruk op de samenkomst van de gemeente. De 
grondtoon van de Heidelbergse Catechismus bleef hier klinken, waarbij ech-
ter een bredere aandacht viel op te merken voor de taak van de gezinshoof-
den en de gespecificeerde zonden, die juist het vierde gebod betroffen. In 
de devotionele handboekjes werd de betekenis van de sabbat met alles wat 
daarbij behoorde, als een middel van de genade, uitdrukkelijk aan de orde 
gesteld.39

 Lewis Bayly geeft eerst zijn beschouwing over de sabbat als zodanig. In 
de vertaling die Voetius begeleidde, plaatst de laatste een aanmerkelijk aan-
tal kanttekeningen die er op wijzen dat zijn visie niet geheel samenviel met 
die van Bayly.40 In de praktische aanwijzingen kiest Bayly voor een strenge 
observantie, die vooral na 1618 de puriteinen in moeilijkheden kon brengen, 
gezien de controverse naar aanleiding van het Book of Sports (1617/1618), 
waarin Jacobus een vrijere praktijk opdrong. Deze situatie leidde er toe dat 
het strikte onderhouden van de dag meer dan daarvoor een teken van de 
oprechtheid van de vroomheid werd. Bayly hanteerde het middel van het 
zelfonderzoek waardoor men kon toetsen of men innerlijk de rust verkregen 
had. Men kon zich onthouden van werk, van studie, van overdaad aan eten 
en drinken, van spel en vermaak, maar dit alles garandeerde nog niet dat men 
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de sabbat werkelijk onderhield. Uiterlijke onderhouding betekende nog geen 
viering. �Diegene die de sabbat viert door alleen het gewone en uiterlijke 
werk na te laten, viert hem slechts zoals ook de beesten doen.�
 De rust moet staan in het teken van de heiliging. �Wie kan zonder tranen 
aanzien, dat de christenen de dag des Heren zo vieren, alsof zij een feest 
ter ere van de afgod Bacchus in plaats van ter ere van de Here Jezus, de 
Heiland en Zaligmaker der wereld vieren? Wanneer zij God slechts één uur 
voor de schijn gediend hebben, brengen zij de rest van de dag door, zittende 
om te eten en staande om te spelen, eerst hun lichaam met eten en drinken 
opvullend en daarna hun lust vierend met spelen en dansen.�41 Van groot 
belang is de voorbereiding, die begint op de zaterdagavond. De weg naar 
de kerk wordt de volgende dag in meditatie afgelegd. Onder de prediking 
moet alle aandacht van de hoorder gericht worden op het Woord van God. 
Ook wanneer de prediker al te curieus met de tekst omgaat, dient men zich 
de vraag te stellen wat men niettemin heeft kunnen leren, welke zonden 
hij bestraft heeft, waarover het eigen geweten de hoorder aanklaagt en tot 
welke deugden hij opriep. Ook dan valt er dikwijls een zegen. Daarover 
mag men naderhand de Here danken in het privé-avondgebed, waarmee de 
sabbat wordt afgesloten.
 Uit alles blijkt dat het thema van de voorbereiding voor deze dag een 
grote plaats kreeg bij Bayly. We weten hoe in de bekering van Bunyan de 
viering van de sabbat een rol speelde. In zijn Christenreis worden nauwelijks 
tijden genoemd, tijdloos als de waarheid daar is. Slechts eenmaal is er een 
aanduiding. Christen zit in het kasteel van de reus Twijfel en is niet in staat 
om zijn aanvechting te overwinnen. Maar tegen het eind van de week komt 
er een doorbraak in het vunzige hol waar hij verblijft. Op zaterdagavond, 
�toen de reus en zijn vrouw naar bed waren gegaan�, begonnen de pelgrims te 
bidden en werd de sleutel der belofte gevonden, die de deur van het kasteel 
kon openen.42 Het kon sabbat worden, dag van vrede en rust, dankzij de 
voorbereiding. De genadedeur gaat open waar de belofte hervonden wordt. 
Daarvan is de sabbat teken en zegel voor de puriteinen.

5. Verbond, avondmaal en zekerheid

De relatie tussen sabbat en verbond staat bij de puriteinen op de achtergrond 
van hun eerbied voor de dag des Heren. De sabbat was een verbondsdag 
bij uitstek. En het verbond van Gods genade werd vooral op deze dag in 
zijn betekenis doorleefd. Deze onderlinge betrokkenheid behoort tot een van 
de wezenstrekken van de beweging. Sterker dan in de continentale contem-
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poraine gereformeerde theologie was de verbondsidee in het denken van 
de puriteinen ontwikkeld. Uitdrukking ervan vinden we in de Westminster 
Confession en Catechismus. 
 Er is sprake van drie verschillende niveaus waarop het verbond functio-
neerde. De onderlinge samenhang is hier niet slechts latent. Te denken is 
allereerst aan de betekenis van het verbond voor de gemeente als zodanig, 
waar de sacramenten bediend worden. Een specifieke vorm nam de ver-
bondenheid hier aan bij de geprononceerde opvatting van sommige inde-
pendenten, het sterkst wel bij de Brownisten. Kenmerk van deze congre-
gationalistische benadering is te zien in de gewoonte om de instituering 
van een gemeente afhankelijk te maken van de verbondssluiting, waartoe 
de gelovigen ten overstaan van elkaar besloten. Een brownistische of sterk 
independente gemeente ontstond waar men elkaar de belofte, waaraan men 
zich onderling bond om samen de gemeente in stand te houden, afnam. 
 Ook waar deze pregnante vorm van verbondssluiting niet aanwezig was, 
zoals bij de doorsnee congregationalisten en de presbyterianen, was er toch 
sprake van een constituerende factor in het verbond der genade voor de 
beschouwing van de gemeente. Men zag daar echter het verbond niet aller-
eerst vanuit het aspect van de aanvaarding door de gelovigen. Daaraan 
vooraf ging immers, als een gratia preveniens, de vóórkomende genade van 
Gods verbondssluiting. De verkiezing der genade zocht zich langs de weg 
van het verbond een bedding in de gemeente. Binnen deze context treft ons 
de zeer persoonlijk getinte acte van de verbondsinwilliging. Rond deze indi-
viduele geloofshandeling spelen heel in het bijzonder de vragen omtrent de 
zekerheid van het geloof. Brak deze door, dan was de relatie binnen het ver-
bond een zeer wezenlijke geworden. Er zijn voorbeelden bekend van vormen 
waarin een bekeerde ziel schriftelijk een scheidbrief geeft aan de zonden. 
Teellincks formulier is klaarblijkelijk ontleend aan een gebruik dat onder 
de puriteinen niet onbekend was. Daarachter ligt de visie dat het verbond 
van God, zoals het ten grondslag ligt aan de gemeente, in persoonlijke toe-
eigening zijn volle betekenis ontvangt.
 Naast deze meer kerkelijk-persoonlijk getinte beschouwingen van het 
verbond der genade, kennen we de bijzondere vorm van het nationale ver-
bond dat kenmerkend was voor de Schotse kerkgeschiedenis.43 Het werd 
aanvankelijk ook als een Schotse aangelegenheid beschouwd en het stuitte 
vooreerst in de sfeer van de Engelse puriteinen op een licht verzet.44 Daarin 
kwam verandering toen op de Westminster Assembly (1643) en vervolgens 
door een Acte van het Parlement (1644) de Solemn League and Covenant 
werd gesloten. De verbondsopvatting van de puriteinen concentreerde zich 
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in haar belangrijkste betekenis vooral op de persoonlijke geloofservaringen 
van het zoeken naar zekerheid. Dit laatste dan niet zonder de relatie van 
de bemiddeling van het heil in de gemeente. Maar we mogen niet uit het 
oog verliezen dat de opvattingen omtrent het verbond, volgens de idealen 
van de puriteinen, functioneerden binnen een werkelijkheid waarin alle drie 
aspecten een plaats kregen.
 De eigen ontwikkeling van deze visie op het verbond zien velen voor het 
eerst in de theologie van Robert Rollock. De invloed van Zwingli, Bullinger, 
Ursinus en Olevianus is in zekere zin bij hem terug te vinden.45 Terwijl 
Calvijn in strikte zin geen verbondstheologie presenteerde, is er bij degenen 
die in zijn spoor verder gingen, wél sprake van een bepaalde systematisering. 
Wat de terugkerende scholastieke methode voor de gereformeerde theologie 
aan systematisering opleverde, geschiedde niet minder in de zich ontwik-
kelende verbondstheologie. De leer van de verbonden werd een schema, 
dat diende om de stof te ordenen, niet minder dan de scholastieke methode 
het gedaan had met de doctrina.46 De methodiek die gebruikmaakte van de 
verbondsidee bood echter een zekere ruimte, waarin ten aanzien van de ver-
kiezende genade Gods de mens een plaats in dit handelen ontving. Daardoor 
werd geen afbreuk gedaan aan de vrijheid en de prioriteit van de genade, 
terwijl de verantwoordelijkheid van de mens met zijn ervaringen eveneens 
binnen het verbond een eigen waardering verkreeg. Zo kon er sprake zijn 
van een geordende bevinding of ervaring, niet alleen binnen de kaders van 
het verbond, maar ook opgeroepen door, geëffectueerd en genormeerd bin-
nen Gods verbond der genade. Het is de kracht geweest van de verbonds-
theologie van de Westminster belijdenisgeschriften, dat zij daaraan vorm 
heeft weten te geven.
 Bij Robert Rollock (1555-1599), theologisch werkzaam in Edinburgh, 
zien we een vorm van systematisering, die zich later binnen de Engelse the-
ologie zou doorzetten en waarin de trekken van de problematiek gedurende 
de zeventiende eeuw aanwezig zijn.47 Rollock spreekt in een klein geschrift 
uit 1596 over het verbond van God op een wijze, waarbij de belofte van God 
geldt, sub conditione aliqua. Een verbond dat God met de mens sluit �bestaat 
hierin dat God een zeker goed belooft, onder een zekere voorwaarde, terwijl 
de mens deze voorwaarde aanvaardt�.48

 Het verbond is tweeledig: een verbond van de natuur of van de werken 
en een verbond der genade. Het eerste bestaat hierin dat God het eeuwige 
leven belooft aan de mens onder voorwaarde van goede werken die voort-
komen uit de krachten van de natuur, terwijl de mens deze voorwaarde van 
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goede werken aanvaardt. Aan dit verbond is een bedreiging toegevoegd: 
�Vervloekt is degene die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der 
wet om dat te doen.� Fundamenteel voor dit verbond is de goede, heilige en 
ongeschonden natuur, zoals deze was bij de schepping van de mens. Immers, 
wanneer God de mens niet geschapen had naar zijn beeld � dat is van nature 
wijs, heilig, rechtvaardig � dan zou Hij inderdaad dit verbond niet met hem 
hebben opgericht.
 De conditionele aard van het verbond blijft ook gelden voor het genade-
verbond. Voor Rollock is dit het nieuwe verbond waarin verzoening tussen 
God en mens totstandkomt. God belooft gerechtigheid en het eeuwige leven, 
onder de voorwaarde van het geloof in de Middelaar Christus. De mens 
aanvaardt deze voorwaarde en verplicht zich te zullen geloven.49 Fundament 
van dit verbond is allereerst de verdienstelijkheid van de voldoening van 
Christus en in de tweede plaats de barmhartigheid van God, die verworven 
is door de dood van Christus. Uit deze barmhartigheid als de voornaamste 
oorzaak ontstaat het verbond der genade. Beide verbonden sluiten elkaar uit; 
zij verschillen zoals de werken verschillen van de genade. De gerechtigheid 
waarvan sprake is, is niet die van de verdienste, maar van de toerekening. 
De heiligheid, die in dit leven een aanvang neemt, is de uitwerking van de 
toegerekende gerechtigheid van Christus.
 Het is van betekenis hoe in dit verband de voorwaarde wordt omschreven. 
�Wat is de voorwaarde van het verbond der genade? De naam die dit verbond 
draagt, betekent reeds dat er geen enkele conditie is. Wanneer immers iemand 
belooft dat hij om niet iets zal geven, dan vereist dit eigenlijk gesproken in het 
geheel geen voorwaarde. De voorwaarde van het verbond is volstrekte gratie: 
geheel om niet, dit is: zij bestaat uit de loutere genade van God.�50 
 Deze genade schenkt ons het geloof in de Middelaar, dat te beschouwen 
is als de eigenlijke conditie van het verbond. Zij sluit eenvoudig de werken 
uit, ook die werken die uit de wedergeboorte voortvloeien. �Bedoel je der-
halve, dat alleen het geloof, dit is Christus door het geloof aangegrepen, de 
voorwaarde uitmaakt van het verbond der genade? Ja, dat bedoel ik. Want 
hetgeen de voorwaarde is in het verbond der genade is hetzelfde als wat de 
oorzaak is van de rechtvaardiging van de mens, namelijk ook de oorzaak 
van de vervulling van de belofte van het verbond der genade. Het geloof 
alleen is het, wat ons rechtvaardigt, dit wil zeggen: Christus, door het geloof 
aanvaard. Derhalve is alleen het geloof de voorwaarde van het verbond der 
genade.�51

 Bij Christus is er sprake van verdienste. Als het om ons gaat, is er sprake 
van louter genade. Rollock vraagt wat de wedergeboorte er dan nog toe doet. 
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Zij dient om de dank jegens God tot uitdrukking te brengen vanwege de 
roeping, die geschiedt door het verbond der genade, dat met ons is opgericht 
en met het oog op onze rechtvaardiging. Rollock verbindt rechtvaardiging en 
verbond zeer nauw met elkaar. Zijn begrip van het voorwaardelijke karak-
ter van het verbond wil recht doen aan de tweezijdigheid van de genade 
Gods in Christus, zoals deze functioneert in het verbond. Bekend en veel 
geciteerd is Rollocks gezegde dat God niets tot een mens spreekt zonder een 
verbond.52

 Op deze punten zou de ontwikkeling in de Schotse en Engelse theolo-
gie verder gaan. Eerst kwam er een versie waarbij de rechtvaardiging als 
genadeweldaad binnen de verbondstheologie aan betekenis zou inboeten ten 
gunste van de wedergeboorte. In het begrip van de wedergeboorte zelf zou 
er een verschuiving optreden, van de ruimere betekenis als heiliging van 
het gehele leven naar de meer strikte opvatting van de levendmaking als 
innerlijke overgang van de staat van zonde naar de staat der genade. Het 
tweede punt, dat in de ontwikkeling van de verbondstheologie om nadere 
uitwerking vroeg, was de hantering van de inhoud van het begrip conditio. 
De kwestie zou vooral aan de orde komen in de fricties die zich onder Jaco-
bus I voordeden in de relatie tussen calvinisten en Engelse arminianen, waar-
bij het uiteindelijk ging over de weg van de zekerheid van het geloof.53 
 In de praktijk speelde daarbij de sacramentsleer vanzelfsprekend een 
belangrijke rol. Daarbij ging het niet allereerst om de opvatting van het 
avondmaal als zodanig. Het avondmaalsgeheim werd voluit beleden, zoals 
blijkt uit de confessie en uit de Grote Catechismus van de Westminster 
Assembly. Het avondmaal dient tot een voortdurende gedachtenis aan de 
zelfofferande van Christus en tot verzegeling van alle weldaden die daaruit 
voortvloeien, de geestelijke groei van de gelovigen. Geen offerande op de 
manier van de roomse mis. De leer van de consecratie door de priester, 
waardoor de wezensverandering plaatsvindt, is in strijd met de Schrift, maar 
ook met het gezond verstand en de rede.54

 De Grote Catechismus is aanzienlijk uitvoeriger: wie op waardige wijze 
deelneemt, wordt gevoed met het lichaam en bloed van Christus tot geeste-
lijke versterking en groei in de genade. Het behoort bij de plicht der deel-
nemers om zich voor te bereiden op de viering, door zelfbeproeving ten 
aanzien van hun in-Christus-zijn en betreffende hun zonden en noden, de 
waarachtigheid van hun kennis, geloof en trouw. Iemand die er aan twijfelt 
of hij wel in Christus is, kan echt deelhebben aan Christus, hoewel hij daar-
van niet verzekerd is. �In Gods ogen heeft hij deel aan Christus, indien hij 
een behoorlijk begrip heeft van de behoefte er aan, en een oprechte begeerte 
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om in Christus gevonden te worden en de ongerechtigheid te mijden.� Het 
sacrament is ingesteld om de zwakken en twijfelenden te helpen. Daarom 
mag zo iemand tot het avondmaal komen om versterkt te worden.55 
 Geen avondmaal zonder voorbereiding. Geen viering zonder een sterke 
geestelijke concentratie op de handeling. Geen zegen vooral ook zonder 
ootmoedige en dankbare nabetrachting. Deze wordt opnieuw toegespitst op 
het zelfonderzoek: �De plicht van christenen, nadat zij het avondmaal des 
Heren hebben ontvangen, is: met ernst overdenken, hoe zij zich daarbij heb-
ben gedragen en met welke vrucht, of zij bezieling en troost hebben ontvan-
gen; God er voor te danken, te vragen om de versterking daarvan, te waken 
tegen geestelijke instortingen, hun geloften te vervullen en zichzelf aan te 
moedigen om vaak aan deze instelling deel te nemen. Maar wanneer zij 
geen momentele vruchten bemerken, dienen zij meer nauwgezet hun voor-
bereiding en houding ten aanzien van het sacrament te bezien. Indien zij in 
die beide opzichten zich voor God en hun geweten kunnen verantwoorden, 
dienen zij te wachten op de goede tijd voor de vruchten. Maar als zij zien 
dat zij in enig opzicht gefaald hebben, moeten zij zich verootmoedigen, en 
voortaan met meer zorg en ijver er aan deelnemen.�56

 In vergelijking met de omschrijving van het avondmaalsgeheim in de 
Heidelbergse Catechismus blijkt de Westminster met haar omschrijvingen 
ervan wel zeer sober. Op het punt van de voorbereiding, de viering en de 
nabetrachting treft ons integendeel de zeer uitvoerige uiteenzetting van het-
geen noodzakelijk is. Dit wil niet zeggen dat de theologen rond de Westmin-
ster geen oog hadden voor de diepte van wat het wezen van het avondmaal 
uitmaakt: de gemeenschap met Christus. Owen was daarin zeer beslist en 
helder.57 Hij ging verder dan Calvijn, die de werkelijke tegenwoordigheid 
van Christus omschreef met de terminologie van de ervaring. Ook Owen 
beleed de unie met Christus als het sacramentele geheim, waaraan de gelo-
vige deel krijgt door het geloof: een real exhibition aan elke waardige deel-
nemer aan het sacrament.
 Bucer en Calvijn gebruikten deze term om aan te geven dat er niet maar 
sprake was van een aanbod van de genade in Christus, maar veeleer van een 
door Gods genade bewerkte verwerkelijking van het heil in de mens door 
de Heilige Geest. En zoals deze uitdrukking in de tijd van Bullinger, Bucer 
en Calvijn reeds aanleiding had gegeven tot verschil van mening, zo kwam 
het binnen het puritanisme ook tot een zekere spanning. En deze werkte ook 
weer door in de kwestie van de heilszekerheid. In de vrijwel talloze pastorale 
handboekjes was echter het theologische verschil lang niet altijd zichtbaar. 
Het pastoraat vertoonde daarin veelal een mildheid, die samenhing met het 
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besef dat zielen die geleid moeten worden zeker ook geleerd en onderwezen 
dienen te zijn. Rond het avondmaal werd bij alle zelfonderzoek toch ook 
de aandacht gevraagd voor Hem, die juist daar de handen uitbreidt en zegt: 
�Komt tot Mij, gij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.� 
Bij het pastorale onderscheid dat gemaakt werd tussen de zekerheid van het 
gevoel en de zekerheid van het geloof legde men de nadruk op het laatste, 
in de verwachting dat vandaaruit de rust zou kunnen doortrekken naar de 
ervaren werkelijkheid van Gods genade.58

6. Vroomheid in eschatologisch perspectief

De puriteinse spiritualiteit kende veel variaties, vrijwel evenveel als er stro-
mingen, richtingen en partijen waren. De tijden en gelegenheden gaven aan 
elk ervan nog een bijzonder accent. Vanaf het begin van de grote verande-
ringen � die begonnen onder Hendrik VIII met Cranmer tot aan de tijd van 
de Glorious Revolution � doorliepen zij vele stadia.59 De veranderingen 
van de tijden weerspiegelden zich in vele wijzigingen van de concepten. 
Wij vinden ze vanaf de sektarische linkerkant, waar de separatisten te vin-
den waren, samen met hun eerste martelaren, tot aan de rechterkant van de 
hooganglicaanse kerkelijke zijde. Ook daar vond men vertegenwoordigers 
van het puritanisme. Ze werden vooral op ruime schaal aangetroffen onder 
presbyterianen en congregationalisten, maar onder episcopalen waren zij 
ook geen zeldzaamheid. Kerkelijke thema�s waren bij hen vervangen door 
die van een eigensoortig gekleurde spiritualiteit.
 In het verloop van de tijd kende het puritanisme zijn eigen variëteiten, die 
nauwelijks zijn te rubriceren, zodat zij tot een eenduidige omschrijving kun-
nen leiden. Vanaf het begin is er geen eenstemmigheid geweest ten aanzien 
van de vraag wat men onder het puritanisme of onder de puriteinse beweging 
heeft te verstaan.60 Wat een negatieve aanduiding was, werd voor sommigen 
een gaarne aanvaarde benaming. Zij is niet meer uit de geschiedenis weg 
te nemen.
 Welke kenmerken die voor het puritanisme van wezenlijk belang geacht 
kunnen worden, kunnen we opnoemen? In het bovenstaande hebben we al 
enkele typerende trekken genoemd die van betekenis geacht kunnen worden. 
Allereerst was er het besef dat de mens tegenover God staat. De kennis van 
God en die van de mens behoren bijeen. Zo heeft de Reformatie de twee 
met elkaar verbonden. We zagen dat het puritanisme deze relatie in werke-
lijk alle verhoudingen van het mensenleven en van het verkeer in kerk en 
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wereld heeft gethematiseerd. Altijd en overal staat de mens coram Deo. 
Het verschil met de Reformatie zou daarin gezocht kunnen worden, dat ook 
de diepere lagen van de menselijke belevingswereld, die van het gevoel, 
er meer rechtstreeks bij betrokken zijn.61 Men behoeft nog niet van indi-
vidualisering te spreken om te erkennen dat de persoonlijke heilsbeleving 
voornamelijk getoetst werd aan de vraag omtrent de echtheid en de kracht 
van de beleving.
 Daarbij voegt zich een tweede opvallende karaktertrek van het purita-
nisme. De puriteinse experientia heeft alles te maken met de kleinere kring 
van gezin en gezelschap. We zagen reeds dat het verloop van de kerkge-
schiedenis in Engeland deze ontwikkeling verklaarbaar maakte.62 De ker-
kelijke idealen konden minder hoog geïntoneerd worden, sinds het anglica-
nisme zich breed maakte in de verbondenheid van koning en bisschop. Deze 
gang van zaken leidde als vanzelf tot een bijzondere betekenis die werd 
toegekend aan de ontmoeting met de allernaaste broeders en zusters, in de 
familie, bij de buren en verwanten. De prophesyings hebben op veel plaatsen 
een grote betekenis gekregen, ter bevordering van de kennis en de opbouw 
van het geloof. Dit betekende niet dat de bijeenkomsten in de gemeente door 
dit gebruik minder van belang geacht werden. Het principe eiste zelfs dat 
aan de prediking van het evangelie in alle opzichten prioriteit toekwam. Het 
middel van de genade bij uistek mocht niet verzuimd worden. Maar ook daar 
waar de inhoud der prediking verschraalde, bleef de onderlinge ontmoeting 
der vromen een middel tot geestelijke opbouw en troost.
 Een derde in het oog vallende karaktertrek is te zien in de samenhang tus-
sen leer en leven. Bij alle verscheidenheid die zich in de loop der tijden bin-
nen het puritanisme voltrok, is er sprake van een vast bestand aan leeropvat-
tingen, dat voornamelijk cirkelt rond het thema van de soteriologie. Ook al 
had in de beweging als zodanig de Westminster Assembly met haar confes-
sionele erfenis niet overal gelijk gezag, het kan niet ontkend worden dat de 
Westminster Confession en haar Grote Catechismus een corpus doctrinae 
bevatten waarin heel expliciet de relatie tussen leer en leven wordt vastge-
legd. Vergelijken we deze belijdenisgeschriften met die van de tijd onmid-
dellijk volgend op de Reformatie zelf, dan vallen twee dingen in het oog. 
Allereerst dat het begrip doctrina min of meer verzelfstandigd is en een 
aanduiding van de leerstellingen der christelijke religie is geworden. In de 
Reformatie, voornamelijk bij Luther en Calvijn, is het begrip �leer� op te 
vatten in de zin van lering, actieve prediking van het evangelie. Men kent 
een zuivere gemeente aan de wijze waarop er het evangelie vertolkt wordt. 
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In de na-reformatorische ontwikkeling is � met name in het piëtisme en, 
zij het in mindere mate, ook binnen het puritanisme � sprake geweest van 
een leerontwikkeling, waardoor een geheel van opvattingen, min of meer 
gesystematiseerd, werd geboden, waaraan men de beweging kan kenmerken. 
De Westminster Confession is, mede door de historische ontwikkeling, niet 
alleen een geschrift met kerkelijk karakter, zij het van beperkte gelding, 
geworden. Zij is vooral ook te zien als een uitdrukking van het puritanisme, 
voorzover zij de belangrijkste leeropvattingen vertolkt.
 Een ander gewichtig kenmerk dat genoemd moet worden, is het sote-
riologische karakter van de belijdenis, maar vooral van de catechismus. 
Het leerbestand heeft een spits die gericht is op de toe-eigening ervan door 
het pastoraat. De systematiek beweegt zich in het schema of patroon dat 
tekenend is voor het puritanisme. De leer presenteert zich aan het verstand, 
zelfs aan de rede, maar vooral ook aan het hart. Zij zoekt de existentie te 
grijpen, daar waar de bevindingen gewerkt en gevoed worden. De leer kan 
de grote theologen boeien en zij heeft dat inderdaad menigmaal gedaan, 
zoals de Westminster immers zelf een product is van de geestelijke en 
theologische arbeid van de grote en befaamde wetenschappers, waaraan de 
presbyteriaanse wereld van die tijd rijk was. Maar deze leer richtte zich 
op het leven, op de beleving, op de vertroosting en ook op de vermaning 
der gelovigen, zoals immers de samenhang tussen leer en leven vereist. 
Heel duidelijk treedt dit ook naar voren in de stijl van de prediking, die 
niet alleen een technisch-homiletische aangelegenheid is, maar een zui-
ver theologisch pastoraal motief heeft. De plain style of preaching grijpt 
de leer om haar aan het hart van de gemeente te leggen, argumenterend, 
bewegelijk om te bewegen tot bekering en bevindelijke participatie aan 
de waarheid.63

 Een vierde gewichtige eigenschap hangt met dit laatste samen en is 
tevens tekenend voor de voortgaande ontwikkeling, waarvan het puritanisme 
ook een voorbeeld is. De Reformatie predikte de rechtvaardiging door het 
geloof op een zeer uitdrukkelijke manier. Luther legde vooral de nadruk op 
het simul, waarvan Paulus gewaagt: tegelijk zondaar en gerechtvaardigde. 
Reeds bij Calvijn ligt dit simul in een ander compartiment. Calvijn ver-
bindt het zonder omwegen met de relatie tussen rechtvaardiging en heiliging. 
Christologisch: door te zeggen dat Christus, met wie het geloof in een per-
soonlijke unie is getreden, niet gedeeld kan worden. Hij doet het eveneens 
pneumatologisch, door te stellen dat het werk van de Geest niet opgesplitst 
kan worden. Hij maakt ons Christus deelachtig, zoals Hij gegeven is tot 
rechtvaardiging, maar ook tot heiligmaking. Het puritanisme gaat in West-
minster nog een stap verder, door de heiliging voornamelijk op te vatten als 
vrucht van de wedergeboorte. Zo treedt een theologische verfijning op, die 
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alle arminianisme, waarvan inmiddels in Engeland de vertegenwoordigers 
zich krachtig maakten, in de kiem moet smoren.64 De rechtvaardiging gaat 
nu functioneren onder een enigszins gewijzigd gezichtspunt. Zij krijgt nu te 
maken met de vraag of zij dogmatisch prioriteit verdient ten opzichte van 
de wedergeboorte, dan wel of de wedergeboorte voorrang krijgt als aanvang 
van de heiliging en zo ook als kenmerk van de geloofsrechtvaardiging.65

 Een vijfde karaktertrek vloeit uit het bovenstaande voort. Hij raakt het 
terrein van het pastoraat en daarvóór reeds een schakelpunt uit de puriteinse 
theologie. Op dit punt zou het puritanisme voornamelijk als pastorale bewe-
ging tot opbouw van de gemeente en meer nog tot bekering en opbouw van 
de gelovigen zelf, blijvende bekendheid verwerven. Veel van zijn predikers 
waren kenners van wat er omgaat in de stad Mensenziel, waarover Bunyan 
schreef, sprekend over een heilige oorlog. Inderdaad, de puriteinen zagen 
zich tot de strijd geroepen. Maar hadden zij elk voor zich al niet voldoende 
te maken met de vraag of hun strijd wel wettig was? Of zij wel waren in het 
strijdperk, waarbinnen de belofte van de overwinning kracht geeft? En of zij 
wel wettig streden? De vragen die hier in het hart opkwamen, konden opge-
roepen zijn door het evangelie zelf, dat immers als boodschap van het kruis 
weersproken wordt. Zij konden ook wakker gemaakt zijn door de wet. En 
waren het dan de echte vragen? Hier valt een begrip, dat in een tweevoudige 
context functioneert. Het was kenmerkend voor de Engelse godgeleerden, 
dat zij het op de synode van Dordrecht ter sprake brachten toen zij spraken 
over de voorbereidingen der genade. Het Woord past, zeiden we, in het pas-
toraat van het puritanisme, waar immers alles voorbereid moet worden: de 
dag, de week, de maand, het jaar, vóór alles: de eeuwigheid. De sabbat, 
de kerkdienst, het avondmaal: het vraagt preparatie, voorbereiding, waar-
bij telkens de levensvraag gesteld wordt: kan ik sterven? De bekering, de 
wedergeboorte � een zaak mede van voorbereiding? Maar waar eindigt de 
voorbereiding en waar begint de ware dienst van God?66

 Het puriteinse pastoraat hing samen met de puriteinse theologie, waarin 
immers ook het begrip van de voorbereiding speelde, met name in de leer 
der verbonden.67 Het oude verbond: een voorbereiding voor het nieuwe. Het 
verbond der werken: een voorbereiding voor het verbond der genade. De 
ontdekking aan de zonde: was zij wettisch, of evangelisch? En hier waren 
meer en meer onderscheidingen noodzakelijk, die dienen moesten om de 
heilshistorische eenheid van wet en evangelie te verduidelijken. Immers, 
men beleed dat beide wezenlijk één en hetzelfde heil bedoelden. In de sub-
stantie waren beide verbonden één. In de bediening, de administratie, waren 
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beide onderscheiden. Oud en nieuw verbond, geplaatst in het schema van 
voorbereiding en vervulling, leverden de leidraad op voor een heilshistori-
sche verbondstheologie, waarbinnen wet en evangelie heilsordelijk moes-
ten functioneren. Het was de problematiek van het bovengeschetste simul, 
waaromtrent Luther de accenten anders plaatste dan Calvijn. De Westmin-
stertheologie staat onder het teken van deze theologische spanning.
 Men mag niet beweren dat déze spanning het pastoraat onder druk gezet 
heeft. De puriteinen telden veel theologen. Maar de meeste aanhangers van 
de beweging van het puritanisme konden op die naam geen staat maken. 
De grote massa van hen die begeerden volgens de principes der beweging 
te leven, hebben van deze theologische spanningen geen weet gehad. En 
ook de meeste theologen lieten zich leiden door de bovengenoemde soterio-
logische thema�s. Wat is voor een mens, een zondaar, het leven anders dan 
voorbereiding, voorbereiding voor het sterven? 
 Wellicht was dit sterke bewustzijn een van de meest wezenlijke trekken 
van het puritanisme. Immers, bij alle eigensoortige karaktertrekken die we 
noemden, was déze toch wel permanent aanwezig; niet slechts op de ach-
tergrond, veeleer als fundamentele trek van de manier van leven. We spre-
ken nu liever niet van een kenmerkende trek, naast en afgedacht van vele 
andere die nog te noemen zouden zijn. Het gaat om een besef, dat alle andere 
begrippen, kenmerken en eigenschappen in zich vertegenwoordigt. We noe-
men het de eschatologische ernst, waarvan het leven doortrokken was. Geen 
uitgebreid leerstuk ditmaal, maar een levensbesef of bewustzijn, dat alles 
beademde. Meer nog, waarschijnlijk, een levensgevoel. We spreken liever 
niet van de eschatologie der puriteinen. Het is gezien de vele variaties bin-
nen de beweging niet mogelijk het leerstuk weer te geven op een wijze die 
voor allen geldt. Zij was er, soms als sluitstuk van de doctrina.68 Soms als 
verhandeling, bij tijden als een programma. Veelal echter als een gewaar-
wording in het gemoed, die niet altijd even grijpbaar was. Maar die niettemin 
het leven kleurde met ernst en tegelijk met hoop.
 Een eschatologisch bewustzijn was het, dat voor velen de persoonlijke 
toekomst onmiddellijk raakte. We zouden dit een eerste belangrijke aspect 
kunnen noemen, waardoor de vroomheid als zodanig kwam te staan in het 
perspectief van de vier uitersten, waarover Robert Bolton in 1633 schreef 
in zijn The four Last Things: Death, Judgment, Hell, and Heaven.69 Uit 
zijn boek, zoals uit dat van vele anderen, blijkt de continuïteit met de mid-
deleeuwse devotionele literatuur, waarin de doodsbeleving een wezenlijke 
factor vormde. De belangstelling voor dit pastorale thema relativeerde in 
vele opzichten de vragen die in verband met de eschatologie gewoonlijk 
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worden gesteld. Het koningschap van Christus, zo benadrukte men bijzonder 
sterk, was een geestelijke aangelegenheid en realiseerde zich in dit leven. De 
belangrijkste vraag was derhalve niet welke exacte verwachtingen inzake het 
komende rijk van Christus men mocht koesteren. Nieuwsgierigheid omtrent 
de toekomst mag onze aandacht niet aftrekken van het heden. Er is slechts 
een handbreed tussen ons en de heerlijkheid. Morgen zou het reeds de dag 
kunnen zijn waarop die heerlijkheid voor ons aanbreekt. John Howe gaf als 
zijn mening te kennen: �Wij hebben te leven in een voortdurende verwach-
ting van het sterven, en van het komen tot een betere staat van de kerk, dan 
die welke wij hier ooit kunnen bereiken.�70

 Deze relativering van het gehele leerstuk van de eschatologie betekende 
echter niet dat zij de activiteiten der puriteinen verminderde. Een theocrati-
sche trek in hun denken leidde er toe dat zij, veelal met een beroep op het 
Oude Testament, van oordeel waren dat het rijk van Christus gerealiseerd 
zou moeten worden. Primair lag hier een taak voor de gemeente, die in haar 
structuur het koningschap van Christus diende te weerspiegelen. Maar daar-
omheen en vandaaruit kon de kracht der vernieuwing heel de samenleving 
veranderen. Bucer schreef zijn De Regno Christi, droeg het boek op aan 
Eduard VI. Hij ontwikkelde een program, waaraan eschatologische idealen 
niet vreemd waren.71 Men heeft het een utopie genoemd, die het ideaal te 
hoog stelde. Geldt het van zijn ontwerp, dan is hetzelfde te zeggen van veel 
van het gedachtegoed van de puriteinen. Met name bij de presbyterianen 
en de congregationalisten onder hen werd een stevige verbindingslijn aan-
gelegd tussen de kerk en de maatschappij. Wie de kerk bouwt, werkt aan 
een krachtencentrum dat binnen de samenleving genezend en louterend kan 
werken. Toen in Engeland de kansen keerden, hebben de emigranten naar 
de nieuwe wereld dit ideaal daar trachten te verwerkelijken, op een geheel 
eigen wijze.
 Een bijzondere trek herkennen we in de puriteinse eschatologie, wanneer 
zij aan de toekomst van de joden een belangrijke plaats toekende.72 Niet bij 
alle vertegenwoordigers der beweging treffen we dit punt sterk aan, en niet 
bij allen is de uitwerking er van even duidelijk aanwezig. We beschouwen 
de aandacht voor de toekomst van Israël niet slechts als een gevolg van de 
aandacht die Paulus ervoor aan de dag legde in zijn brief aan de Romeinen. 
Vanzelf speelde Romeinen 9 tot en met 11 hierin een belangrijke rol. Maar er 
was een andere en diepere relatie die hier van betekenis was. De puriteinen 
voelden zich in hun verbondstheologie bijzonder sterk verbonden met het 
oude volk. De substantiële eenheid van het oude en het nieuwe verbond 
leidde als vanzelf tot een verbroedering, niet slechts in de gedachtewereld, 
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maar vooral in het verwachtingspatroon. Dit werd gestempeld door de ver-
binding van het geluk van de kerk met dat van de joodse staat.73 Zijn geluk 
zou ook de volheid van het geluk van de kerk betekenen.
 De koppeling tussen eschatologie en politiek leidde als vanzelf tot een 
vorm van contextuele accentuering. Twee voorbeelden ervan zijn sprekend 
genoeg. Toen in 1588 de situatie in Engeland kritiek was, leefde er een 
sterke eschatologische verwachting onder de vromen.74 En toen een eeuw 
later de gebeurtenissen een keer hadden genomen door de komst van Wil-
lem III naar Engeland en de Glorious Revolution plaatsvond, meenden vele 
puriteinen dat de tekenen van het koninkrijk van Christus zichtbaar wer-
den, zichtbaar in deze wereld. In de tussentijd had ook Cromwell zijn eigen 
eschatologische programma uitgezet.75 De verbintenis van eschatologie en 
politiek bleek echter een gevaarlijke, of in ieder geval een van dubieuze aard 
te zijn. De Amerikaanse puriteinen koesterden soortgelijke verwachtingen, 
die echter met de overgang naar een Verlichtingsdenken, samen met een 
democratisering van de eschatologie geleid hebben tot een Amerikaanse 
manier van leven, waarin het puriteinse ideaal wél een initiërende rol ver-
vulde, maar inhoudelijk geen betekenis meer kon hebben.76

 Dit neemt echter niet weg dat de puriteinse vroomheid, die wij in het 
voorafgaande trachtten te schetsen aan de hand van enkele van haar essen-
tiële kenmerken, in haar grondpatroon eschatologisch van aard was. Wij 
bedoelen daarmee te verwijzen naar het bijbelse karakter dat zij vertoonde. 
De puriteinse hoop richtte zich op de toekomst, niet alleen omdat zij in het 
heden een onbevredigd verleden aantrof, maar vooral omdat het geloof en 
de liefde haar een voorsmaak hadden gegeven van hetgeen de Here heeft 
weggelegd voor degenen die Hem vrezen. Het koninkrijk waarvan zij deel 
uitmaakten onder het gezag van Christus, hier en nu, gaf inhoud en vulling 
aan hun gebed om de komst ervan in volmaakte heerlijkheid. Dan zou de 
eeuwige sabbat voor hen aanvangen, waarvoor het gehele leven een perma-
nente voorbereiding moest zijn.
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De invloed van het puritanisme 
in de Nederlanden

1. Inleiding1

In de zestiende eeuw is er geen beweging geweest die in West- en Midden-
Europa zoveel teweeg heeft gebracht als de Reformatie. Gezien de toen-

malige verhoudingen waarbij kerk en staat nauw verstrengeld waren, was de 
Hervorming niet alleen van ingrijpende betekenis voor kerk en geloof, maar 
ook voor de nationale en internationale politiek. Bovendien zijn samenleving 
en cultuur in de protestantse gebieden wezenlijk door de Reformatie gestem-
peld. Onbetwistbaar zijn bewegingen als het humanisme en de Renaissance 
in de zestiende eeuw eveneens van niet snel te overschatten invloed geweest 
� het humanisme bijvoorbeeld zeker ook op de Reformatie � maar omdat het 
humanisme beperkt was tot het gebied van de wetenschap en de Renaissance 
tot dat van de kunst, was de uitwerking van de Reformatie veelomvattender 
en derhalve van meer betekenis dan die van de andere twee nieuwe geestes-
stromingen.
 In feite duurde het zo�n tweeëneenhalve eeuw voordat sprake was van een 
volgende vernieuwingsbeweging met een importantie die enigszins te verge-
lijken is met die van de Hervorming: de Verlichting. Tussendoor zijn er wel 
diverse nieuwe stromingen ontstaan, maar die bleven beperkt tot een bepaalde 
kerk of tot één taalgebied. Eén beweging is er in die tijd evenwel geweest 
die van grote betekenis was voor het internationale protestantisme: het puri-
tanisme. Weliswaar heeft dit historische verschijnsel zich in de angelsak-
sische wereld voorgedaan, maar door de enorme uitstraling en invloed die 
daarvan uitgegaan zijn, heeft het een sterk internationale en zelfs interconfes-
sionele dimensie en allure verkregen. Welbeschouwd is het puritanisme de 
eerste beweging binnen het protestantisme van internationale betekenis. Naar 
ik hoop zal de inhoud van dit derde deel van deze studie over het puritanisme 
de lezer overtuigen van het gelijk van deze stelling, of tenminste ertoe bren-
gen om deze bewering in serieuze overweging te nemen.

1.  Ik ben in het algemeen veel dank verschuldigd aan drs. F.W. Huisman van de universiteits-
bibliotheek Leiden. Hij heeft mij niet alleen op de hoogte gehouden van recente uitgaven 
waarvan hij dacht dat die voor het onderhavige onderwerp van belang zouden kunnen zijn, 
maar hij heeft mij ook in staat gesteld een aantal daarvan alsmede van moeilijk toegankelijke 
studies in te zien en te verwerken. Graag betuig ik hem hiervoor mijn zeer grote dank.
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Op één aspect moet vooraf gewezen worden.2 Zoals uit het voorgaande 
van dit boek reeds duidelijk is geworden, bergt de term �puritanisme� 
inhouden in zich die binnen bepaalde grenzen behoorlijk uiteen kunnen 
lopen. Dit vormt ook de verklaring van het feit dat personen die wij in het 
huidige wetenschappelijke spraakgebruik onder dezelfde noemer �puritei-
nen� samenbrengen, in de historische werkelijkheid soms felle bestrijders 
van elkaar waren. Ook hier geldt echter de waarheid van het gezegde dat 
men het hardst gebeten wordt door degenen die het dichtst nabij staan. Bij 
alle onderlinge verschillen waren de puriteinen één in hun streven om te 
komen tot een op bijbelse leest geschoeide zuivering van de Anglicaanse 
Kerk. Zij waren fel gekant tegen de roomse overblijfselen in de liturgie en de 
ambtelijke structuur daarvan. De positieve keerzijde van deze oppositionele 
houding der puriteinen was dat er steeds meer aandacht kwam voor vroom-
heid en dat individuele en collectieve vormen daarvan ontwikkeld werden. 
Toen het tegen het einde van de zestiende eeuw en zeker na 1604 duidelijk 
werd dat door de onlosmakelijke band tussen het koningshuis en de politiek 
enerzijds en de Anglicaanse Kerk anderzijds de beoogde hervorming van de 
laatste een utopie zou blijven, gingen de puriteinen die de staatskerk trouw 
wilden blijven, hun inspanningen voornamelijk wijden aan de bevordering 
van de vroomheid bij de leden van de kerk, in de hoop dat de doorwerking 
hiervan eens zo sterk zou worden dat die alsnog zou leiden tot de beoogde 
kerkelijke zuivering. Dit alles resulteerde in twee soorten aanhangers van het 
puritanisme. Voor de ene groep was de zuivering van de kerk zo�n primair 
doel, dat zij geen andere mogelijkheid zagen dan breken met de staatskerk: 
separatisten, congregationalisten en baptisten. De andere groep ging zich in 
eerste instantie toeleggen op het persoonlijke geloofsleven in al zijn facetten 
en werd gevormd door de presbyterianen en zelfs door enkele conformisti-
sche anglicanen als de bisschoppen Lewis Bayly en Joseph Hall3. Hoewel 
de grens tussen beide groeperingen in de zestiende en de zeventiende eeuw 
uiteraard vloeiend verliep, wordt met het oog op het praktisch nut in het vol-
gende de onderscheiding tussen ecclesiologisch en piëtistisch puritanisme 
gehanteerd.
 Door de nauwe verwevenheid van kerk, staat en vorstenhuis in Enge-
land leidde het oppositionele optreden van de ecclesiologische puriteinen tot 
repressieve reacties van de officiële overheden. Diverse malen werd zelfs 
het doodvonnis voltrokken aan personen die zich absoluut niet aan het heer-
sende systeem wilden onderwerpen. Het gevolg was dat puriteinen Engeland 
gingen ontvluchten. Gezien de afstand, de bestaande intensieve handelscon-
tacten en het daar heersende religieuze klimaat lagen de Lage Landen aan 
de overkant van het Kanaal als toevluchtsoord voor de hand.

2.  Vgl. Deppermann.
3.  Zie Kinloch.
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2. Engelse handelscompagnie

Van oudsher bestond in Engeland een compagnie die het monopolie in de 
lakenexport had: de Merchant Adventurers.4 Op verschillende plaatsen in 
Europa bezaten zij zogenaamde stapelplaatsen, handelscentra. Het Engelse 
handelscentrum in de Nederlanden was reeds vanaf de late Middeleeuwen 
om geografische redenen in Antwerpen gevestigd.5 Onder invloed van zowel 
het in Vlaanderen sterk doorwerkende calvinisme als de puriteinse beweging 
in eigen land beriepen de in de Scheldestad wonende Engelse lakenhande-
laars in 1578 � nog onder het Spaanse regiem, dat zich overigens toen ter 
plaatse voor hen erg tolerant opstelde � de uitgesproken presbyteriaan Wal-
ter Travers6 als predikant. Deze heeft hun gemeente twee jaar gediend, nadat 
hij voor het eerst in het ambt bevestigd was door Nederlandse en Waalse 
calvinistische predikanten. Hij werd opgevolgd door de beroemdste presby-
teriaan uit die tijd: Thomas Cartwright7. 
 De twee genoemde voorgangers kregen in Antwerpen dankzij een totale 
religieuze vrijheid de mogelijkheid om hun kerkelijke idealen te vertalen in 
de praktijk. Van die mogelijkheid hebben zij volop gebruikgemaakt. Dank-
zij de werkzaamheid van Travers en Cartwright heeft de gemeente van de 
Engelse handelscompagnie meer dan een halve eeuw haar gereformeerde, 
presbyteriaanse karakter in de Nederlanden weten te behouden. Een gunstige 
omstandigheid was dat vele ouderlingen van de Antwerpse gemeente voor-
aanstaande maatschappelijke en zelfs politieke posten innamen. Onder hen 
bevonden zich bijvoorbeeld de Engelse ambassadeur in de Nederlanden, 
William Davison, en de latere Engelse diplomaat bij de Staten-Generaal, 
George Gilpin.
 Onder druk van de militaire en politieke ontwikkelingen verhuisde de 
organisatie van de handelscompagnie � de kerkelijke gemeente en Cart-
wright incluis � in 1582 van de Vlaamse Scheldestad naar de Zeeuwse 
hoofd stad Middelburg. Cartwright en de zijnen troffen hier een puriteinse 
vluchtelingengemeente aan die separatistisch van aard was: de gemeente van 
Robert Browne8. Het verschil in ecclesiologie tussen beide gemeenten was 
te groot dan dat van samengaan of zelfs maar van samenwerking sprake kon 
zijn. Wel heeft de � concurrerende � aanwezigheid van de brownistische 
gemeente de ontwikkeling en realisering van de presbyteriaanse inzichten in 
een stroomversnelling gebracht. Voorts heeft Cartwright tijdens zijn Middel-
burgse periode de hand gehad in de uitgave van een zeer invloedrijk en ook 
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vaak herdrukt puriteins alternatief voor het officiële Anglicaanse gebeden-
boek, de verzameling van voorgeschreven liturgische formulieren. Gezond-
heidsredenen noopten hem in 1585 het ambt neer te leggen en naar zijn 
vaderland terug te keren.
 Vooraanstaande en beroemde presbyterianen als Dudley Fenner 
(1558-1587), Francis Johnson (1562-1618), Henry Jacob (1563-1624) en 
Hugh Broughton (1549-1612) hebben na Cartwright de Engelse handels-
gemeente te Middelburg gediend. Onder de invloedrijke Schotse predi-
kant John Forbes9 verhuisde de gemeente wegens de beëindiging van het 
Twaalfjarig Bestand in 1621 van Middelburg naar het veel veiliger gelegen 
Delft. Economische factoren noopten de Engelse handelaars ertoe in 1635 
Delft als stapelplaats te verwisselen voor Rotterdam, terwijl zij in 1655 
als � laatste � standplaats Dordrecht kozen. Welbeschouwd is het aan de 
Engelse handelaars in de Nederlanden te danken dat de presbyteriaanse 
theologie en praktijk de onderdrukking door de Engelse overheid heeft 
kunnen overleven.
 De beslissende keer in de opstelling ten aanzien van de Anglicaanse Kerk 
voltrok zich in de zeventiende eeuw binnen de Engelse handelsgemeente aan 
het eind van Forbes� leven, in 1633. Hoewel die gemeente haar predikant 
zelf bekostigde en haar door de Nederlandse lokale overheid een kerkge-
bouw beschikbaar gesteld werd, bleef zij officieel een onderdeel van de 
Anglicaanse Kerk. De non-conformistische liturgie en kerkregering van de 
handelsgemeente waren de anglicaanse leiding een doorn in het oog. Het 
economisch belang van de handelscompagnie, het gewicht van een goede 
betrekking met de � gereformeerde � overheden in de Nederlanden en niet 
het minst de hulp van gelijkgezinden of althans begunstigers zowel in de 
kerk als in de politiek � tot aan het Engelse koningshuis toe � waren factoren 
die ervoor zorgden dat de handelsgemeente haar onafhankelijke koers kon 
volhouden. Toen echter enerzijds die gunstige omstandigheden in beteke-
nis afnamen en anderzijds een gezworen aartsvijand van de puriteinen als 
William Laud aartsbisschop van Canterbury was geworden, was het snel 
met die onafhankelijkheid gedaan. Laud, die goed bevriend was met koning 
Karel I (1600-1649) en die in de Engelse ambassadeur te Den Haag, William 
Boswell, een gedreven medestander had, wist in 1633 een wet aangenomen 
te krijgen die het einde betekende van alle non-conformisme in die Engelse 
gemeenten in de Nederlanden waar de Engelse overheid officieel bemoeie-
nis mee had. Eind 1633 moest Forbes afstand doen van zijn predikantsplaats. 
Ruim een half jaar later overleed hij reeds.
 Onder de conformistische opvolgers van Forbes is de handelsgemeente 
al vrij spoedig in het anglicaanse gareel gebracht. Het ecclesiologisch puri-

9.  Zie De Jong.
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tanisme verdween zo goed als geheel. Zelfs tijdens de Engelse revolutie 
waren de predikanten van de handelsgemeente royalistisch! Wat evenwel 
bleef, was het piëtistische puritanisme. Zo diende van 1648 tot 1650 de 
royalist Henry Tozer de Rotterdamse handelsgemeente als predikant. Deze 
had geweigerd om deel te nemen aan de Westminster Synode, was wegens 
zijn royalisme ontslagen aan de universiteit te Oxford, maar was wel de 
auteur van een vaak herdrukt piëtistisch geschrift: Directions for a Godly 
Life.
 Wat is de invloed geweest die van de Engelse handelsgemeente is uitge-
gaan op het kerkelijke en religieuze leven van de haar omringende Neder-
landse samenleving? Dit is een uiterst complexe materie, die een zeer genu-
anceerd antwoord behoeft. Voorop dient gesteld te worden dat de Engelse 
non-conformisten in ons land bij de ontwikkeling van hun presbyteriaanse 
ideeën en praktijken de Nederlandse Gereformeerde Kerk steeds voor ogen 
hebben gehad. De wording van het presbyterianisme is niet los te zien 
van het Europese calvinisme in het algemeen, maar zeker ook niet van de 
bevoorrechte kerk in de Nederlanden in het bijzonder. De non-conformisten 
konden zich in ons land richten naar de sobere liturgie en de gemeentestruc-
tuur die zij in de Gereformeerde Kerk aantroffen. De constatering dat deze 
kerk in de genoemde opzichten model gestaan heeft voor het presbyteria-
nisme impliceert dat van meet af geen omgekeerde invloed te verwachten 
is.
 Deze conclusie is juist. Nergens is in ons land sprake van enige pres-
byteriaanse invloed. Toch moet de gevolgtrekking beperkt worden tot het 
ecclesiologisch terrein. Ter zake van de vroomheid liggen de zaken immers 
anders. In dat opzicht oriënteerden ernstige Nederlanders zich juist op de 
puriteinen. Er zijn een paar devotionele contacten tussen een Nederlander 
en leden van de Engelse handelsgemeente bekend; die wijzen erop dat op 
dat vlak de Britse aanwezigheid niet zonder gevolgen was.
 In 1643 verscheen Het Nieuwe Verbondt, de Nederlandse vertaling van 
een piëtistisch geschrift van John Preston10. De overzetting was geleverd 
door de Zwolse gereformeerde predikant Everhardus Schuttenius (?-1655)11. 
Deze droeg zijn product op aan William Cranmer en aan de door Cranmer 
geleide Engelse handelscompagnie te Rotterdam. In de piëtistisch getoon-
zette opdracht geeft Schuttenius aan dat hij � ondanks tijdgebrek � tot deze 
vertaling gekomen is op verzoek van de Rotterdamse Merchant Adventurer 
John Quarles (1596-1646/7)12. Kennelijk leefde in de kring van de Engelse 
handelscompagnie de behoefte om de puriteinse vroomheid uit te dragen 
in de Nederlandse religieuze wereld. Even klaarblijkelijk onderhield Schut-

10.  Zie Morgan.
11.  Zie Op �t Hof, �Everhardus Schuttenius�, in het bijzonder 45-48.
12.  Zie Quarles van Ufford.
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tenius niet alleen nauwe geestelijke contacten met de Engelse handelscom-
pagnie, maar vond een lid van de laatste in hem ook een gewillig werktuig 
om de vertaling te produceren. Geen opmerkelijke zaak voor iemand wiens 
geestelijke ligging geheel bepaald was door de invloed die in de Nederlan-
den verkerende puriteinen op hem hadden uitgeoefend.

3. Separatisten

Gezien hun radicale opstelling hadden de separatisten het meest onder de 
vervolging in eigen land te lijden.13 Het is dan ook geen wonder dat de 
eerste puriteinse groep die als gemeente de wijk naar het buitenland nam, 
separatistisch van aard was. In 1582 leidden Robert Browne en Robert Har-
rison hun separatistische gemeente, die eerst te Norwich was gevestigd, de 
Noordzee over. Zij vestigden zich te Middelburg, kort voordat de Engelse 
handelscompagnie haar intrek hier nam. In tegenstelling tot de handelsge-
meente kregen zij geen enkele medewerking van de overheid, waren zij 
gering in aantal en verkeerden velen van hen in behoeftige omstandighe-
den.
 Vrij snel na hun vestiging begonnen boeken van Browne en Harrison 
in de Zeeuwse hoofdstad te verschijnen, waarin zij rekenschap van hun 
inzichten gaven. De Middelburgse drukker en uitgever Richard Schilders 
(1538-1634)14 was bereid de productie en de verspreiding ervan te verzor-
gen. Het is niet denkbeeldig dat juist de aanwezigheid van Schilders de reden 
is geweest dat deze separatistische voormannen hun keuze op Middelburg 
hebben laten vallen.
 De uiteenlopende karakters van Browne en Harrison waren er oorzaak 
van dat de gemeente door allerlei twisten verscheurd werd, met als gevolg 
dat Browne met vier of vijf gezinnen eind 1583 naar Schotland vertrok. Uit-
eindelijk keerde hij zelfs terug in de boezem van de eens door hem zo ver-
foeide Engelse staatskerk. Een paar jaar later stierf Harrison, een geruisloos 
en roemloos einde aan de separatistische gemeente te Middelburg inleidend. 
De brownistische inzichten bleven evenwel lang nawerken. Nog in 1602 zag 
de classis Walcheren zich genoodzaakt zich uit te spreken over enige zaken 
die brownisten te Middelburg leerden.
 Aan het eind van de jaren tachtig ontstond een nieuwe separatistische 
gemeente te Londen onder leiding van John Greenwood en Henry Bar-
row15. In 1593 kwamen leden van die gemeente naar Amster dam. Via 
Kampen en Naarden keerden zij in 1596 naar de Amstelstad terug. Gebrek 

13.  Zie Sprunger, Dutch Puritanism, 24-34, 43-70 en 134-142.
14.  Zie Dover Wilson en Aarssen.
15.  Zie Powicke, Henry Barrow.
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aan leiding was er de oorzaak van dat zij toen een heel moeilijke tijd 
doormaakten. De overkomst van de predikant Johnson bracht de wending 
ten goede.
 Wij hebben Johnson al eerder ontmoet, namelijk als predikant van de 
Engelse handelsgemeente te Middelburg, welke gemeente hij diende van 
1590 tot 1592. Aan hem zien wij hoe het kan verkeren. Aanvankelijk was hij 
zo�n felle tegenstander van separatisme, dat hij samenwerkte met de Engelse 
gouverneur in Vlissingen, Robert Sidney, om in de Nederlanden gedrukte 
separatistische werken op te sporen en te vernietigen. In 1591 gelukte het hem 
de pers waarop werken van Barrow en Greenwood waren gedrukt te loka-
liseren. Als resultaat van zijn inspanningen werden alle exemplaren van de 
coproductie van de beide genoemden, A Plaine Refutation of M.G. Giffords 
Reprochful Booke, alsmede enige exemplaren van Barrows Brief Discoverie 
of the False Church publiekelijk verbrand. Ter herinnering werden bewust 
twee exemplaren van het eerstgenoemde werk niet aan de vlammen prijsge-
geven. Toen Johnson zich aan de lectuur van een daarvan zette, kwam hij 
zo onder de indruk van het separatistische standpunt, dat hij hiervoor gewon-
nen werd. De gevolgen konden niet uitblijven. In oktober 1591 probeerde 
hij alle leden van zijn gemeente een aantal artikelen, op basis waarvan de 
gemeente voortaan zou functioneren, te laten ondertekenen. Een typisch sepa-
ratistisch trekje. Het jaar daarop kwam Johnson openlijk voor zijn separatisti-
sche gevoelens uit. De gemeente viel uiteen en hield tijdelijk op te bestaan.
 Johnson hield het in Middelburg voor gezien en keerde naar zijn vader-
land terug om Barrow en Greenwood persoonlijk te ontmoeten. Het resultaat 
hiervan was dat hij in 1592 toetrad tot de separatistische gemeente te Lon-
den en tot predikant verkozen werd. Direct nadat hij een gevangenisstraf 
had uitgezeten, vluchtte hij met een aantal medestanders naar Amsterdam. 
Hier kreeg hij de leiding van de reeds bestaande gemeente, terwijl hij bijge-
staan werd door de waarschijnlijk iets eerder aangestelde leraar Henry Ains-
worth (1571-1622/3). Dit werd het begin van een bloeiperiode. De gemeente 
groeide naar een bestand van zo�n vierhonderd personen.
 Zoals overal in het separatisme wreekte het extreme karakter van de posi-
tie der separatisten zich ook in de Amsterdamse gemeente: twist op twist, 
de ene verdeeldheid na de andere en afsnijdingen bij de vleet. Wegens het 
bijwonen van gereformeerde diensten en het verdedigen van praktijken bin-
nen de Gereformeerde Kerk moest ouderling Matthew Slade (1569-1628)16 
in 1598 zijn ambt opgeven en werd hij zelfs afgesneden. Sindsdien was hij 
een vurig tegenstander van de separatisten.
 Rond de excommunicatie van Slade is door de separatisten een document 
opgesteld dat in tien punten hun kritiek op de Amsterdamse gereformeerde 

16.  Zie Nijenhuis, Matthew Slade.
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gemeente verwoordde. Omdat deze punten een mooie weergave vormen van 
het verschil tussen beide partijen, worden ze hier kort vermeld.

 1. De Amsterdamse gereformeerde gemeente vergadert nooit als één 
gemeente; haar predikanten onderhouden de dag des Heeren niet; er is 
geen mogelijkheid tot goede tuchtoefening.

 2. Zij doopt kinderen van niet-belijdende leden.
 3. Zij gebruikt het Onze Vader en andere formuliergebeden in haar ere-

dienst.
 4. Zij komt Mattheüs 18:15-17 niet na.
 5. Zij kerkt in gebouwen die vroeger aan de antichrist waren gewijd.
 6. Zij voorziet niet in het onderhoud van haar predikanten op de wijze van 

1 Korinthe 9:14, maar op die van de papisten.
 7. Haar ouderlingen worden niet voor hun leven, maar jaarlijks gekozen.
 8. Zij houdt trouwdiensten, terwijl de huwelijkssluiting uitsluitend het bur-

gerlijk gezag is voorbehouden.
 9. Zij hanteert een nieuwe kerkelijke strafmaatregel in de vorm van afhou-

ding van het Avondmaal, die Christus niet bevolen heeft.
10. Zij viert christelijke feestdagen.
11. Latere versies hebben als elfde punt het toelaten van personen als belij-

dend lid die elders � bedoeld wordt: in de separatistische gemeente � 
afgesneden zijn.

Gelijktijdig met de zaak van Slade speelde een twist tussen de predikant 
Francis Johnson en zijn broer George. Deze kon zich niet verenigen met de 
luxueuze en modieuze leefwijze van zijn schoonzus. Het slepende geschil 
eindigde eveneens in de excommunicatie van George, die een aantal leden 
met zich meenam.
 De meest ingrijpende onenigheid deed zich in 1610 voor, ditmaal tussen 
de predikant Johnson en de leraar Ainsworth. Inzet van het geschil was 
de vraag wie op grond van Mattheüs 18:17 de tucht moest uitoefenen. Vol-
gens Ainsworth was dit een taak van de hele gemeente, terwijl Johnson die 
beperkte tot de kerkenraad. De twist leidde tot een breuk op 16 december 
1610. Het grootste gedeelte van de gemeente bleef Johnson trouw, een betrek-
kelijk kleine minderheid hield het met zijn tegenstander. Toen tot overmaat 
van ramp de rechter in 1613 het kerkgebouw waarin Johnson was blijven ker-
ken, aan de gemeente van Ainsworth toewees, was de maat voor Johnson vol 
en voelde hij zich gedrongen om met zijn gemeente uit te wijken naar Emden. 
Uiteindelijk zou hij toch nog in Amsterdam in 1618 overlijden, kort nadat hij 
weergekeerd was uit Emden en zich zelfs nog verzoend had met Slade!
 De gemeente van Ainsworth leidde na diens overlijden in 1622 een moei-
zaam bestaan. Hierin kwam kortstondig verandering door de komst van een 
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nieuwe predikant in 1630: John Canne. Drie jaar later splitste de Amster-
damse gemeente weer. Canne maakte als auteur en als drukker propaganda 
voor het separatisme. Reeds in de Nederlanden uitte hij zich in chiliastische 
bewoordingen. In 1647 naar Engeland teruggekeerd was hij eerst als inde-
pendentistisch predikant en daarna als voorganger van Fifth Monarchists 
werkzaam. Na de Restauratie zocht hij het weer in Amsterdam, waar hij 
omstreeks 1667 stierf. De gemeente van Ainsworth hield het ondanks alles 
tot 1701 vol, zij het dat zij zich na de Restauratie meer in independentis-
tische richting ontwikkelde. Cannes opvolgers waren allen verdreven inde-
pendenten, onder wie Matthew Mead.
 John Robinson17 had te Scrooby in Engeland een separatistische ge -
meente om zich heen weten te verzamelen. In 1608 leidde hij die de Noord-
zee over naar Amsterdam. Bewust hield hij zich afzijdig van de twee Engelse 
gelijkgezinde gemeenten die hij daar aantrof: de ene gemeente was die van 
Johnson, de andere was die van de in paragraaf 9.4 te behandelen John 
Smyth. Hij wenste namelijk niet in hun onenigheden betrokken te worden. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij het jaar daarop zich met zijn 
gemeente te Leiden vestigde.
 In tegenstelling tot de gang van zaken in de separatistische gemeenten 
te Middelburg en Amsterdam verliep het gemeenteleven onder leiding van 
Robinson harmonieus. De gemeente groeide dan ook van zo�n honderd per-
sonen in het begin tot het driedubbele in 1620. Vanaf dat jaar verminderde de 
omvang van de gemeente gestaag. Zo�n vijftig personen zeilden met de May-
flower naar Amerika: de Pilgrim Fathers. Bijna jaarlijks volgden anderen 
hen. Robinson bleef tot aan zijn overlijden in 1625 de inkrimpende gemeente 
te Leiden trouw. Deze heeft daarna nooit meer een predikant gehad en werd 
de laatste tijd van haar bestaan nog verscheurd door twisten.
 Debatten met Robert Parker (?-1614), Henry Jacob en William Ames18 
in de jaren 1610 en 1611 veroorzaakten een matiging in Robinsons stand-
punt. Sindsdien was hij niet langer gekant tegen contacten met godzalige 
niet-separatistische puriteinen. Robinson, die uitgesproken wetenschap-
pelijke interesses had, benutte de mogelijkheid die zijn woonplaats hem 
verschafte en knoopte relaties aan met diverse personen uit de theologische 
faculteit van de Leidse universiteit, zoals Johannes Polyander (1568-1646), 
Festus Hommius (1576-1642) en Antonius Walaeus (1573-1639). Zelf liet 
hij een scala van wetenschappelijke lectuur waarin hij het separatistische 
standpunt bekwaam en met verve vertolkte het licht zien. Tevens benutte 
hij zijn gaven om de besluiten van de synode van Dordrecht te verdedigen. 
Dat hij door de tijd dicht bij de Nederlandse Gereformeerde Kerk uitkwam, 

17.  Zie Burgess.
18. Zie Visscher; Reuter; Sprunger, The Learned Doctor William Ames; Van �t Spijker, �Gui-

lielmus Amesius�.
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vindt bevestiging in de gegevens dat gereformeerde professoren en predi-
kanten achter zijn baar aanliepen en dat zijn familie na zijn overlijden zich 
voegde bij de gereformeerde gemeente te Leiden.19

 De Gereformeerde Kerk in ons land beschouwde zich als een zuster-
kerk van de Anglicaanse Kerk. Het is dan ook goed te begrijpen dat de 
Nederlandse gereformeerde theologen en kerkleiders negatief reageerden op 
de komst van Engelse separatisten. Zij zagen in de separatistische leer en 
praktijk een reëel gevaar voor hun eigen kerk. Tekenend voor de afwerende 
houding van de Nederlandse gereformeerden was de reactie van de Leidse 
professor in de theologie Franciscus Junius (1545-1602) en van de Noord-
Hollandse synode op de separatistische apologie Confessio Fidei Anglorum 
Quorundam in Belgia Exulantium (1598). Beoogden de Engelsen hiermee 
de gereformeerden voor zich in te winnen, Junius waarschuwde hen ronduit 
zich stil te houden en te stoppen met hun ageren tegen de Anglicaanse Kerk. 
De synode van Noord-Holland be- en veroordeelde hen zelfs openlijk als 
scheurmakers.20 In 1627 wist de eerste polemist tegen de Nadere Refor-
matie, Jacobus Burs (1589-1650), geen beter middel om de voormannen 
van deze beweging verdacht en zwart te maken, dan hen te beschuldigen 
van brownisme. Hij wees op allerlei overeenkomsten tussen geschriften van 
nadere reformatoren enerzijds en Robinson anderzijds.21 Toen zich op de 
synode van Westminster diepgaande verschillen openbaarden tussen pres-
byterianen en separatisten in de gedaante van independenten, voelde de clas-
sis Walcheren, die van ouds zeer nauwe banden met Engeland onderhield, 
zich gedrongen om de independentistische visies te bestrijden. Zij gaf de 
Middelburgse predikant Willem Apollonius (1603-1657) de opdracht om 
zo�n geschrift op te stellen, die dit tevens deed op aansporing van de Schotse 
afgevaardigde naar de synode van Westminster, Robert Baillie (1599-1662). 
Deze gebruikte hiervoor de bemiddeling van de Schotse predikant te Veere, 
zijn neef William Spang (?-1664). In oktober 1644 bereikte het product 
van Apollonius� vlijt ook werkelijk de bewuste synode, terwijl het in dat-
zelfde jaar in druk verscheen.22 Vooraanstaande Nederlandse gereformeerde 
theologen als Gisbertus Voetius (1589-1676)23 en Johannes Hoornbeeck 
(1617-1666)24 hebben in hun wetenschappelijk oeuvre het separatistische 
gevoelen eveneens afgewezen en bestreden.25 Al met al is de conclusie dat 
het separatisme geen ingang van betekenis in de Nederlanden heeft gevon-
den, gewettigd.

19.  Zie Carter, �John Robinson and the Dutch Reformed Church�.
20.  De Jonge.
21.  Op �t Hof, Voorbereiding en bestrijding, 59-161.
22.  Nauta.
23.  Zie Duker.
24.  Zie Hofmeyr.
25.  Bouwman, 46-47 en Hofmeyr, 161-177.
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 D. Nauta, die in 1936 zijn inaugurele rede aan dit onderwerp gewijd 
heeft, merkt hierin op dat het daarom niet uitgesloten is dat hier of daar som-
migen de bewuste denkbeelden wel hebben aanvaard, of er minstens sympa-
thiek tegenover hebben gestaan, maar hij weet niet meer te melden dan één 
zinsnede uit een brief van mei 1644 die de kerkenraad van de Nederlandse 
gemeente te Londen aan de toen in Middelburg vertoevende ouderling Dirck 
Hoste schreef. Hoste moest bij zijn omzien naar een geschikte kandidaat 
voor de derde predikantsplaats er met name op letten dat de desbetreffende 
niet te veel overhelde naar de independenten of brownisten.26 Sindsdien zijn 
echter diverse concrete gegevens beschikbaar gekomen die laten zien dat 
het separatisme in ons land op kleine schaal inderdaad aantrekkingskracht 
en zelfs invloed heeft uitgeoefend.
 Voordat de bijzondere invloedssporen aan de orde komen, wordt hier 
eerst de aandacht gevestigd op een zaak van algemene aard. De reeds 
genoemde apologie van de Amsterdamse separatisten verscheen in 1612 
in een Nederlandse vertaling.27 Uiteraard zal ook hiervan allereerst wel de 
bedoeling zijn geweest een ommekeer te brengen in de vijandige stemming 
onder het Nederlandse gereformeerde kerkvolk of althans een verzachting 
daarin te bewerkstelligen. Anderzijds mag men bij deze populaire versie ook 
uitgaan van een min of meer bewust propagandistisch motief.
 Nu de particuliere feiten. Eind 1582 verkondigde kistenmaker Jan Mer-
tens te Delft dat kinderen van rooms-katholieke ouders niet in de Gerefor-
meerde Kerk gedoopt behoorden te worden.28 Het valt niet te bewijzen, maar 
is dit de eerste aanwijzing van een dan wel snelle nationale doorwerking van 
de in datzelfde jaar in ons land gearriveerde brownisten?
 De volgende gegevens zijn veel duidelijker. Abraham Beeckman 
(1563-1625), de vader van de grote natuurfilosoof Isaäc Beeckman 
(1588-1637)29, was in 1563 nog wel in de Zuidelijke Nederlanden geboren, 
maar was al op driejarige leeftijd naar Londen verhuisd, omdat zijn vader om 
godsdienstige redenen daarheen de wijk had genomen. In 1586 stak Abra-
ham de Noordzee in omgekeerde richting over en vestigde hij zich in Mid-
delburg. Elf jaar later openbaarde zich een theologisch verschil tussen hem 
en de gereformeerde kerkenraad te Middelburg, dat resulteerde in een ver-
regaande verwijdering tussen beide. Beeckman werd onder censuur gezet, 
waarna hij van zijn kant niet langer in de Nederlandse gereformeerde 
gemeente in zijn woonplaats naar de kerk ging, maar zijn heil in de Engelse 
gemeente aldaar zocht. In 1607 vond een verzoening plaats, die echter kort 
standhield, want het jaar daarop brak de twist weer uit. Eerst in 1611 werd 

26.  Nauta, 28 en 64.
27.  Op �t Hof, �Een vergeten piëtistisch puriteins geschrift�.
28.  Abels en Wouters, I, 200.
29.  Zie Van Berkel.
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de vrede definitief getekend. Het punt waarover de meningen uiteenliepen, 
was de doop. Mocht de doop bediend worden aan kinderen wier ouders 
tot de Rooms-Katholieke Kerk behoorden? Het antwoord van de gerefor-
meerde predikanten hierop was overtuigd �ja�, dat van Beeckman was reso-
luut �neen�. Aangezien ook Beeckmans opvattingen over de kerkorde dicht 
bij die van de brownisten stonden, ligt het, mede gezien zijn Engelse ach-
tergrond en de brownistische invloeden in zijn woonplaats Middelburg, zeer 
voor de hand om de oorsprong van zijn ideeën in separatistische kringen 
te zoeken. Dit vindt ondersteuning in de contacten die zijn zonen Isaäc en 
Jacob (1590-1629) in 1608 met de separatisten te Amsterdam hadden. Bei-
den volgden in de zomer van dat jaar een cursus Hebreeuws bij de leraar van 
de separatistische gemeente aldaar, Ainsworth. Dit contact kan niet als een 
louter wetenschappelijke aangelegenheid worden afgedaan, want op verzoek 
van Ainsworth hield Isaäc zelfs eens een preek in die gemeente! Tenslotte 
beriep Jacob zich in 1624 in een hierna te bespreken schrijven op Robin-
son.
 Belangrijk voor ons onderwerp is het, dat Abraham in zijn standpunt en 
stellingname aanvankelijk door andere gemeenteleden gesteund werd. Een 
van hen is met name bekend: Hans de Swaef, een in 1586 vanuit Antwerpen 
overgekomen bakker en de vader van de latere nadere reformator Johannes 
de Swaef (1594-1653)30. Kennelijk koesterde een klein, maar niet onbeteke-
nend segment van de Middelburgse gereformeerde gemeente brownistische 
sympathieën. Deze gevolgtrekking strookt met het gegeven dat vele Middel-
burgers die Engels konden verstaan, in de jaren tachtig vaak de kerkdiensten 
van Browne bijwoonden.31

 Ook van de vader der Nadere Reformatie, Willem Teellinck (1579- 
1629)32, zijn uit zijn Middelburgse tijd betrekkingen met de voorman 
van de Leidse separatisten, Robinson, bekend.33 Het eerstbekende gege-
ven dateert van 1619. Van 1617 tot 1619 was te Leiden een separatisti-
sche drukkerij in bedrijf, geleid door drukker en ouderling William Brew-
ster (?-1644). De onderneming werd gefinancierd door Thomas Brewer 
(?-1640). Enkele werken die niet gevoelig lagen, zoals de Nederlandse 
vertaling van de verklaring van John Dod (?-1645) en Robert Cleaver van 
de Tien Geboden, werden gepubliceerd met vermelding van de uitgever. 
De meer controversiële uitgaven werden begrijpelijkerwijs zonder aandui-
ding van de uitgever op de boekenmarkt gebracht. Tot de laatste categorie 
behoorden twee door David Calderwood geschreven boeken, die vooral de 

30.  Zie Groenendijk, �Johannes de Swaef�.
31.  Van Berkel, 11-22 en 26. 
32.  Zie Engelberts.
33. Zie The Pilgrim Press; Op �t Hof, De Niet en Uil, Eeuwout Teellinck in handschriften, 

30-33 en 45-46.
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woede van de Engelse koning opwekten. De Engelse ambassadeur in de 
Nederlanden, Dudley Carleton, kreeg strikte orders om de drukker op te 
sporen en streng te (laten) straffen. Inderdaad gelukte het Carleton de druk-
kerij te lokaliseren. De bestraffing van de drukker was een ander verhaal. 
Brewster ontsprong namelijk de dans en nam de wijk naar Amerika. Bij 
vergissing werd Brewer opgepakt. Deze bleek achteraf toch een goede 
vangst te zijn. Omdat hij tot de universitaire gemeenschap behoorde, genoot 
hij bepaalde privileges. Hierdoor kon Carleton geen juridische aanspraak op 
hem laten gelden. Desondanks deed de ambassadeur dit toch. Het bestuur 
van de universiteit weigerde daaraan toe te geven. Het was Brewer zelf die 
de politiek gevaarlijke patstelling doorbrak door zich voor een verhoor in 
Engeland beschikbaar te stellen, op voorwaarde dat hij daar niet in persoon 
of goederen gestraft zou worden en dat hij verlof zou ontvangen om naar 
de Nederlanden terug te keren. Op doorreis naar Vlissingen, vanwaar hij de 
oversteek naar Engeland zou maken, deed hij Middelburg aan, waar hem 
een bijzonder hartelijk onthaal bereid werd door personen die door zijn 
Engelse begeleider in een brief aan Carleton als zijn vrienden getypeerd 
worden. Vier van hen worden met name genoemd: Eeuwoud Teellinck 
(1573-1629)34, Johan Teellinck (1577-1623), Willem Teellinck en Josias 
van Vosbergen, respectievelijk ontvanger-generaal van de Staten van Zee-
land, president van de rekenkamer van de Staten van Zeeland, gereformeerd 
predikant te Middelburg en rekenmeester van de Staten van Zeeland. Ken-
nelijk strekte de sympathie voor de Leidse separatisten zich te Middelburg 
uit tot in het hoogste sociale milieu.
 Aan de overkant van de Noordzee kwamen in 1621 en 1622 enkele van 
Willem Teellincks geschriften in Engelse vertaling uit.35 Van drie werken 
is het zeker dat ze verschenen zijn, van een vierde blijft het de vraag, omdat 
er nog steeds geen exemplaar van gevonden is. Deze laatste, met een van de 
eerste drie, staat op naam van de Londense uitgever John Bellamy (?-1654), 
van wie bekend is dat hij betrekkingen onderhield met de separatistische 
gemeente te Leiden. Het is derhalve aannemelijk dat Robinson achter die 
twee Engelse uitgaven van Teellinck stond.
 Deze veronderstelling wint aan waarschijnlijkheid door twee andere 
gegevens. Het eerste staat in een getuigenis van Walaeus uit 1628. Hierin 
is te lezen dat Robinson met hulp van Teellinck en Walaeus begonnen was 
in Middelburg personen te bewegen om de studie van zijn zoon te bekos-
tigen.36 Het tweede gegeven komt voor in een brief van Jacob Beeckman 
aan de Keulse predikant Justinus van Assche (1596-1650), gedateerd 31 
maart 1624. Beeckman probeert hierin Van Assche, die onder invloed van 

34.  Zie Op �t Hof, Eeuwout Teellinck.
35.  Zie voor het volgende Rostenberg, [102] en [119].
36.  Dexter en Dexter, 592.
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onorthodoxe denkers kwam te staan, ervan te overtuigen dat het omwille van 
de eenheid der kerk noodzakelijk is eventuele meningsverschillen niet in de 
openbaarheid te brengen. Hij beroept zich hiervoor op het getuigenis van 
Robinson. Mocht Van Assche er niet in slagen de slechte invloeden van zich 
af te schudden, dan wil hij wel de hulp van Teellinck inroepen. Robinson en 
Teellinck in een en hetzelfde verband!37

 De voorgaande gegevens getuigen wel van sympathie van Teellinck voor 
Robinson en zijn gematigd separatistische gemeente, maar daarmee is sepa-
ratistische invloed op hem nog niet bewezen of maar aannemelijk. Is er wel 
sprake van invloed? Teellincks bestrijder Burs beweert van wel, maar is dat 
terecht? Nauw toezien leert dat er wel degelijk overeenkomsten tussen de 
separatistische positie van Robinson en de opvattingen van de Middelburgse 
nadere reformator aantoonbaar zijn. In de eerste plaats legde Teellinck een 
veel zwaarder accent op de noodzaak van een stringente tuchtoefening dan 
zijn doorsnee medegereformeerden. In de tweede plaats prefereerde hij het 
vrije gebed boven het formuliergebed. In de derde plaats is het uiterst aan-
nemelijk dat hij grote bezwaren had tegen het dopen van roomse kinderen 
door gereformeerde predikanten. Zijn veelal puriteins gekleurde inzichten, 
die de Middelburgse gereformeerde gemeente al jaren verdeelden, werden 
in het voorjaar van 1626 op de classis Walcheren gebracht. Hoewel de strijd 
verder werd gevoerd over de sabbat, waren er aanvankelijk nog drie andere 
discussiepunten: de tucht, het dopen van paapse kinderen en het rijk der 
joden op aarde. Helaas staat op dit moment geen verdere informatie ter 
beschikking.38

 Zowel de wenselijkheid van een strenge tucht als de voorkeur voor vrije 
gebeden boven formuliergebeden treft men ook aan in de geschriften van 
Teellincks Zeeuwse medestrijder voor nadere reformatie, Godefridus Ude-
mans (1581/2-1649)39. Het is dan ook geen wonder dat Udemans de brow-
nisten positief beoordeelde.40

 Binnen de Nadere Reformatie waren in later tijd nog meer predikanten 
te vinden die problemen hadden met formuliergebeden. Te Utrecht 
betrof dit Cornelis Gentman (1617-1696) en te Sluis Jacobus Koelman41 
(1631-1695).42

 Van Ainsworth zijn in de zeventiende eeuw twee werken in Nederlandse 
vertaling uitgekomen.43 In 1628 was de Heerjansdamse predikant Josua 
Sand (1591-?) verantwoordelijk voor De ghemeynschap der heylighen. Hoe-

37.  Van Berkel, 91-92.
38.  Op �t Hof, Voorbereiding en bestrijding, 114-153.
39.  Zie Meertens.
40.  Op �t Hof, Voorbereiding en bestrijding, 123.
41.  Zie Krull.
42.  Op �t Hof, �De verschillen tussen voetianen en coccejanen�, 67.
43.  Van der Haar, From Abbadie to Young, (2).
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wel hierin ecclesiologische facetten van het separatisme niet ontbreken, kan 
men in Sand geen bevorderaar van het separatistische standpunt zien. Hij 
vertaalde namelijk ook werk van de anglicaan Hall.44 Er blijft geen andere 
conclusie over dan dat hij alleen maar geïnteresseerd was in de vroomheid 
die in de door hem overgezette werken onder woorden werd gebracht en 
dat hij vandaaruit een separatist als Ainsworth positief beoordeelde. De 
Bolswardse predikant Sibrandus Vomelius (?-1694) liet in 1690 zijn verta-
ling van een wetenschappelijk werk van Ainsworth, die een befaamd hebraï-
cus was, uitkomen: Aantekeningen Over de vijf Boeken Mosis, Psalmen 
en Hooglied. Het spreekt vanzelf dat men hierin de typisch separatistische 
opvattingen tevergeefs zoekt.
 Twee op het innerlijke geloofsleven gerichte werkjes van de felle inde-
pendent Mead zijn in de jaren tachtig in het Nederlands in omloop gebracht. 
Het eerste was De Bijna-Christen Ontdekt. Dit geschrift kent twee verschil-
lende vertalingen. De eerste versie kwam in 1682 uit van de vertalershand 
van de gereformeerde predikant te Ter Aa, Salomon Bor (1639-1705). Vijf 
jaar later verscheen de andere versie, waarvan de overzetter onbekend is. 
In 1690 zag een herdruk hiervan het licht. De invloed van dit werk van 
Mead bestond reeds in 1680, maar is pas drie eeuwen later door de toen in 
dat opzicht ijverige en succesvolle speurder L.F. Groenendijk ontdekt. Hij 
heeft aangetoond dat de Friese predikant Sixtus Brunsvelt (?-1683) voor een 
aanzienlijk deel van een van diens belangrijkste werken, Het Naukeurige 
Christendom (1680), schatplichtig is aan het Engelse origineel van Meads 
product.45

 Meads tweede vertaalde werk is het in 1687 verschenen Ontdekkinge van 
�t Profyt Der Vroege Gehoorsaamheyt; Of het Voordeel van de gene die �t 
Jok Christi bytijds dragen. Dit geschrift is overgezet door Ericus Walten 
(1663-1697), een van de roerigste pamfletschrijvers uit de tweede helft van 
de zeventiende eeuw, die uiteindelijk zelfmoord pleegde in de Gevangen-
poort te �s-Gravenhage. Ongetwijfeld heeft hij dit werk meer vertaald om 
den brode dan wegens congenialiteit. Zijn opdrachtgevers zullen de separa-
tistisch georiënteerde uitgevers geweest zijn. Dezen wilden blijkens de toe-
voeging aan de naam van de auteur op het titelblad, �Zijnde den Autheur van 
het Tractaatje, genaamd Byna een Christen�, profiteren van de hernieuwde 
belangstelling voor Mead. Hun toeleg gelukte, want reeds in 1688 rolde een 
tweede druk van de persen.
 Bij het omzien naar een geschikte kandidaat voor de vacante derde pre-
dikantsplaats in de Nederlandse gemeente te Londen werd op 6 juni 1644 
aangeraden om af te zien van de Amsterdamse predikant en nadere refor-

44.  Vgl.: Heijting, 125-126.
45.  Groenendijk, �De origine van Sixtus Brunsvelt�s ontmaskering van de �bijna-christen��.
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mator Petrus Wittewrongel (1609-1662)46, aangezien er van hem verteld 
werd dat hij naar de independenten neigde.47 Hij was afkomstig van Mid-
delburg en had heel zijn jeugd onder de prediking van Teellinck verkeerd. 
Dat de praatjes over hem niet zonder grond waren, mag blijken uit het feit 
dat hij evenals Voetius in 1655 kandidaat was voor de door Johan de Witt 
(1625-1672) aan Oliver Cromwell (1599-1658) voorgestelde commissie van 
Nederlandse theologen, die bemoeienis zou hebben met het ontwerp van een 
Engelse kerkorde die een eind moest maken aan allerlei geestdrijverij.48

 Op 27 september 1644 verzetten Johannes van Dorth (1614-1692) en 
Abraham Wilsens (1610-1660), respectievelijk gereformeerd predikant te 
Sluis en Muiden, zich als leden van de classis Walcheren tegen het voorne-
men om namens dat kerkelijk lichaam de eerder genoemde pennenvrucht 
van Apollonius naar de Westminster Synode te sturen. Zij verzetten zich 
ertegen dat �sonder seer nauwe ondersoeckinge van pregnante saken soo op 
het lichtste sich selven te canten tegen die gene, welckers leven is vol van 
Godsalicheijt, ende voor de menschen bijna onberispelick ende welckers 
leere oock, ten minsten soo veel de principaelste fundamenten der Religie 
aengaet, overeencomt met de gesonde woorden onses Heeren J. Christi, ende 
met de leere, die na de Godsalicheijt is�.49

 Het is van Koelman, die een van de hoofdrepresentanten van de Nadere 
Reformatie was, vrij algemeen bekend dat hij onder enorme invloed van 
het puritanisme stond. Even bekend is het dat hij wegens zijn weigering om 
liturgische formulieren te gebruiken en om niet op zondag vallende chris-
telijke feestdagen te onderhouden door de burgerlijke overheid � in zijn 
geval de Staten-Generaal � afgezet is als predikant te Sluis en uit deze stad 
is verbannen. Weinigen realiseren zich echter dat dit typisch separatisti-
sche punten waren. Voorts was Koelman, evenals de separatisten, een vurige 
tegenstander van welke inmenging van de overheid in kerkelijke zaken dan 
ook. Ook bij zijn geestverwanten, zijn medestrijders voor een verdere her-
vorming van kerk en maatschappij en meer algemeen zijn medeleerlingen 
van Voetius, vindt men die huiver voor overheidsbemoeienis, een voorliefde 
voor het vrije gebed en bezwaar tegen de viering van christelijke feestdagen, 
maar over het algemeen maakten zij hiervan geen gewetenszaak en schikten 
zij zich naar de bestaande orde. Men zou kunnen stellen dat ook bij hen 
de desbetreffende separatistische inzichten in aanleg aanwezig waren. Zij 
gaven er evenwel een niet-separatistische uitwerking aan, door na te laten 
de consequenties van hun opvattingen te trekken. Koelman vond dit incon-
sequent en niet-principieel. Hierin werd zijn mening slechts gedeeltelijk 

46.  Zie Groenendijk, De nadere reformatie van het gezin.
47.  Ecclesiae Londino-Batavae archivvm, III, 1930 en 1933.
48.  Grosheide, 95.
49.  Nauta, 50-53, i.h.b. 52.
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door een paar medestanders gedeeld. Het dichtst bij hem stond een andere 
voorman van de Nadere Reformatie, de Utrechtse predikant Jodocus van 
Lodenstein (1620-1677)50. Wilde deze in de lijn van Voetius van de feest-
dagen ook geen punt maken, ter zake van de formulieren stond hij schouder 
aan schouder met Koelman en hij heeft hiervan zelfs in geschrifte uiting 
gegeven. Zijn meest recente biograaf, Trimp, concludeert dat het zeer de 
vraag is of Van Lodenstein bereid zou zijn geweest zich te onderwerpen 
aan een verplichting tot het hanteren van de formulieren en eindigt met de 
opmerking dat waarschijnlijk alleen Van Lodensteins onverwacht heengaan 
heeft verhinderd dat deze zijn ambt neerlegde.51 Dit zal zeker niet voor 
Van Lodensteins plaatselijke collega Gentman opgaan, maar wel is bekend 
dat ook hij het doopformulier nooit letterlijk volgde.52 Een van de meest 
toegewijde volgelingen van J. van Lodenstein, die tevens een lijkrede op 
diens verscheiden heeft gehouden, Simon Jodocus Krüger (?-1712), maakte 
slechts een selectief gebruik van de liturgische formulieren. Ook in zijn 
geval heeft dit bijna gevolgen voor zijn ambt gehad.53

 Hoewel Koelman voor zijn separatistische inzichten zelfs zijn ambt opof-
ferde, was hij toch geen echte separatist. Wat had na zijn verbanning en 
systematische wering van alle gereformeerde kansels meer voor de hand 
gelegen dan dat hij zich van de Gereformeerde Kerk had losgemaakt en een 
eigen gemeente en eventueel kerkverband had gesticht? Principieel heeft hij 
vanuit zijn gereformeerde kerkopvatting echter altijd beslist geweigerd die 
stap te zetten. Juist op het kernpunt van het separatisme, de scheiding van de 
kerk, blijkt dat die Engelse beweging ondanks alle invloed die zij onmisken-
baar heeft uitgeoefend op een bepaald segment van het Nederlandse gere-
formeerde protestantisme, ten diepste in ons land niet is aangeslagen.
 Eén uitzondering zou hier genoemd kunnen worden: Jean de Labadie 
(1610-1674)54. Deze Fransman was oorspronkelijk rooms-katholiek, had 
een sterk zelfbewustzijn en profetisch roepingsbesef, bracht eerst lange tijd 
in een jezuïetenklooster door, maakte vervolgens als rooms rondtrekkend 
prediker in heel Frankrijk opgang en ging vervolgens over naar de Franse 
Gereformeerde Kerk. Hier rees zijn ster ook snel, zodat hij in 1659 predikant 
te Genève werd. Gedreven zette hij zich hier in voor de verdere hervorming 
van de gemeente door conventikels te organiseren en te streven naar een 
gemeente van louter wedergeborenen. Zijn faam drong zelfs door tot in ons 
land, waar Voetius hem in 1666 het beroep naar de Waalse gemeente van 
Middelburg bezorgde. Nadat hij hier in het ambt bevestigd was, zette hij 

50.  Zie C. Trimp.
51.  Trimp, 158-163.
52.  Op �t Hof, �De verschillen tussen voetianen en coccejanen�, 67.
53.  Leurdijk, �De Nadere Reformatie in Delft�, 159.
54.  Zie Saxby; W. Goeters, 139-266.
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voort wat hij in Genève begonnen was. Vanaf het begin raakte hij evenwel in 
toenemende mate verstrikt in kerkrechtelijke en dogmatische kwesties met 
de classis en de synode van de Waalse Kerk, die een extra dimensie kregen 
door allerlei persoonlijke gevoeligheden. Het uiteindelijke gevolg was dat 
hij in maart 1669 afgezet werd. In flagrante tegenstelling tot Koelman, die 
dit � zij het op een andere wijze � zes jaar later zou meemaken, richtte 
hij een eigen gemeente op, hiermede het kernpunt van het separatisme in 
praktijk brengend.
 Mag de uiteindelijke stap van De Labadie in verband met het separatisme 
gebracht worden? Het is niet gebruikelijk dit te doen. Toch wil ik hiervoor 
een voorzichtig pleidooi voeren. In de eerste plaats is het opmerkelijk dat de 
gereformeerde De Labadie in zijn Franse periode nauwe banden heeft onder-
houden met agenten van Cromwell. Die betrekkingen waren voornamelijk 
politiek van aard, maar het religieuze en kerkelijke element was daarbij 
zeker niet afwezig. Dit treedt helder in het daglicht aan het eind van 1658, 
toen hij naar een nieuw toevluchtsoord omzag. Hij wilde toen zijn schre-
den naar Engeland richten, omdat hij via Cromwells agenten diep onder de 
indruk was gekomen van het Independentisme. Hij solliciteerde bij de inde-
pendent John Dury (1596-1680)55 naar een predikantsplaats in Engeland. 
Ten gevolge hiervan ontving hij in 1659 werkelijk een beroepsbrief van 
de Franse separatistische gemeente te Londen, geschreven door niemand 
minder dan John Milton56. Hij nam het beroep aan. Onderweg naar Enge-
land deed hij Genève aan. Daar deed hij een ervaring op die enigszins te 
vergelijken is met die van Calvijn (1509-1564) ruim een eeuw eerder. De 
grote aandrang die op hem uitgeoefend werd om de herdersstaf in de stad 
van Calvijn op te nemen, bracht hem ertoe zijn aanvankelijke bedoeling op 
te geven.
 In de tweede plaats kan erop gewezen worden dat De Labadies contac-
ten en activiteiten in Genève een puriteinse, independentistische kleur ver-
tonen. Vanaf 1660 had hij congeniale contacten met de Bernse predikant 
Johann Heinrich Hummel, die daarvóór twee geschriften van de puritein 
John Hayward (?-1627) in het Duits had vertaald. De door hem in Genève 
geïntroduceerde conventikels werden onder de puriteinen sinds jaar en dag 
reeds gepraktiseerd. Engelsen die na de Restauratie de wijk uit hun vader-
land moesten nemen, zochten de bemiddeling van De Labadie om vergun-
ning te krijgen zich in Zwitserland te vestigen. In 1663 kreeg hij bezoek van 
Dury.  
 Ook in zijn Nederlandse periode zijn er sterke aanwijzingen dat hij onder 
invloed van het independentisme stond. Vanzelfsprekend moet hier aan zijn 
separatie uit de Gereformeerde Kerk gedacht worden, maar er is meer. Direct 

55.  Zie Batten.
56.  Zie Hanford.

De internationale invloed van het puritanisme



291

na zijn aankomst in ons land openbaarde hij chiliastische ideeën. Het zal 
wel niet toevallig zijn dat die juist onder independenten welig tierden. In 
dit verband trekt het tevens de aandacht dat een van zijn verdedigingen van 
het conventikeldom inclusief vrije profetie grote overeenkomst vertoont met 
wat Robinson in een van zijn werken had geschreven. In het jaar van de 
afscheiding, 1669, zocht hij contact met Engelse independenten. Toen de 
breuk een feit werd, stonden de brownisten met open armen om hem te ont-
vangen, terwijl de Schotse predikant John Brown (?-1679) hem openlijk 
toejuichte. Overigens was Middelburg, waar de brownistische gevoelens 
bepaald nog niet afgestorven waren, juist een plaats waar zijn onderdrukte 
separatistische inzichten gevoed en gesterkt konden worden. Ook in Amster-
dam had hij nauw contact met de Engelse separatistische gemeente.
 Het separatisme is niet de enige factor geweest die De Labadie tot een 
breuk met de Gereformeerde Kerk heeft gebracht � daarvoor was hij een 
te grote persoonlijkheid � toch is de stelling dat die beweging van meer 
betekenis voor hem is geweest dan gewoonlijk wordt aangenomen, wel ver-
dedigbaar.
 Mag in De Labadie het hoogtepunt van de separatistische invloed in ons 
land gezien worden, dan vormt hij tevens de bevestiging van de reeds getrok-
ken conclusie dat er van wezenlijke invloed op het punt van de kerkleer geen 
sprake is geweest. Hij is immers slechts drie jaar lid van de Gereformeerde 
Kerk in de Nederlanden geweest, hij was oorspronkelijk rooms en is in ons 
land altijd een buitenlander en buitenstaander gebleven.
 Tot slot is toch nog één gereformeerde Nederlander te noemen, op wie de 
uitwerking van het separatisme vergelijkbaar is met die op De Labadie, ook 
al is zijn invloed oneindig veel kleiner geweest dan die van de Fransman: 
Adriaan de Herder (1639-1699).57 Nadat De Herder in 1662 predikant te 
Bleiswijk was geworden, is hij onder invloed van De Labadie gekomen. Hij 
weigerde kinderen van openlijke zondaren te dopen en wenste tot het Heilig 
Avondmaal uitsluitend wedergeborenen toe te laten. Toen de classis hem 
in oktober 1670 schorste, onttrok hij zichzelf aan het ambt. Direct ging hij 
conventikels houden in zijn geboortestad Rotterdam. Hij verzamelde een 
kleine huisgemeente om zich heen. Kortstondig heeft er contact bestaan 
tussen hem en Koelman, die zich na zijn verbanning uit Sluis in 1675 
allereerst in Rotterdam ophield. Daarna is de gemeente van De Herder stil-
letjes doodgebloed. Waar het in dit verband nu op aan komt, is dat De 
Herder zich na zijn afscheiding betitelde als �Opziender der congregatio-
nale Gemeinte Christi tot Rotterdam�. In de kerkenraadsacta van de gere-
formeerde gemeente staat bovendien onder 19 januari 1671 te lezen dat De 
Herders kring poogde zich aan te sluiten bij de independenten. Kennelijk 

57. Zie Van Gent, �Reformatie of deformatie?�.
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vormde ook bij hem de puriteinse ecclesiologie een � of misschien wel: 
de � verklarende achtergrond.

4. Baptisten

Behalve Robinson was er nog een tweede separatistische predikant die in 
1607 met zijn gemeente vanuit Engeland in Amsterdam een veilig heen-
komen zocht: John Smyth58 (?-1612).59 Evenals de eerstgenoemde hield 
Smyth zich op een afstand van de oudere zustergemeente van Johnson. Dat 
dit in zijn geval ook een diepe inhoudelijke reden had, bleek een jaar na zijn 
aankomst. Hij ging toen over tot herdoop van zichzelf en van zijn gemeente-
leden. In een volgende fase betreurde hij zijn eigen herdoop en zocht hij aan-
sluiting bij de Waterlandse Doopsgezinden te Amsterdam. Dit was in 1610 
voor Thomas Helwys met een tiental andere leden reden om zich af te schei-
den en een eigen, tweede baptistische gemeente te vormen. Deze gemeente 
keerde twee jaar later naar Engeland terug. De gemeente van Smyth werd 
pas na zijn dood door de Waterlanders in 1615 toegelaten. Tot ongeveer 
1640 heeft deze Engelse baptistische gemeente te Amsterdam bestaan.
 Er is geen enkele aanwijzing dat Smyth met zijn baptisme van invloed is 
geweest op de hem omringende Nederlandse religieuze wereld. In feite is het 
precies andersom gegaan: hij kwam onder de indruk van de doopsgezinde 
positie. Positieve relaties met de gereformeerden zijn onbekend en zijn ook 
uiterst onwaarschijnlijk. Daarvoor waren de gereformeerden, zeker in dat 
tijdsgewricht, veel te anti-dopers ingesteld.
 Toch is het één baptist gelukt om een bijna niet te evenaren geestelijk 
beslag op gereformeerden in ons land te leggen: John Bunyan60. Het gees-
telijk beslag dat hij wist te leggen, had niets van doen met zijn verbonds- 
en doopopvatting, maar alles met het door hem in allegorieën meesterlijk 
uitgebeelde innerlijke geloofsleven. In het vierde kwart van de zeventiende 
eeuw begonnen de vertalingen van zijn werken hun triomfen te behalen. De 
reeks begon in 1682 met Eens christen reyse na de eeuwigheyt. Vóór 1700 
kwamen hierna maar liefst acht herdrukken uit. Dit succes vroeg om meer. 
In 1683 verscheen Het leven en sterven van Mr. Quaadt. Dit haalde vier 
herdrukken in de zeventiende eeuw. Vervolgens zagen nog het licht: Den 
heyligen oorlogh (1685) met één herdruk en Komst en welkomst tot Christus 
in combinatie met Genade verheerlijkt aan den voornaamsten der zondaren 
(1689).61

58.  Zie Bakker.
59.  Zie Sprunger, Dutch Puritanism, 76-90.
60. Zie Greaves.
61.  Alblas, Johannes Boekholt, 85-101.
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5. Militairen

In 1585 kwam koningin Elizabeth met de Staten-Generaal overeen een bij-
drage aan de Staatse legermacht te leveren in de vorm van vijfduizend sol-
daten te voet en duizend te paard.62 Als tegenprestatie moesten de Staten-
Generaal de steden Vlissingen en Den Briel in Engelse handen overleveren. 
Dit heeft geduurd tot 1616. Van nog meer gewicht was het dat vele 
dui zenden Engelsen en Schotten vrijwillig in Staatse krijgsdienst traden. 
Bij velen van hen speelden religieuze redenen een rol. Decennia lang 
hebben vier Engelse en twee Schotse regimenten dienst gedaan in 
het Nederlandse leger: in totaal zo�n dertienduizend man. Feitelijk 
vormden zij met hun eventuele gezinsleden de grootste groep Britten 
in de Republiek. Al die Engelse en Schotse legeronderdelen hadden 
hun eigen legerpredikant. Behalve in de pandsteden Vlissingen en Den 
Briel hebben � meestal kortstondig � Engelse en Schotse garnizoengemeen-
ten bestaan te Gorinchem, Gouda, Geertruidenberg, �s-Hertogenbosch, 
Heusden, Bergen op Zoom, Nijmegen, Wesel, Tiel, Doesburg, Zutphen, 
Grave, Amersfoort, Zwolle en Maastricht. Bekende veldpredikers waren 
John Paget (?-1640), William Ames, Obadiah Sedgewick (1600-1657) en 
Samuel Bachelor.
 In totaal zijn er honderden Engelse en Schotse legerpredikanten in ons 
land werkzaam geweest. Hun kerkelijke gezindheid varieerde sterk. Er 
waren echte anglicanen onder, maar de meerderheid was non-conformis-
tisch. Onder de laatsten bevonden zich personen die zich geheel of groten-
deels in het klimaat van de Gereformeerde Kerk thuisvoelden en die vaak 
ook gewoon in de gereformeerde classes opgenomen waren. Anderen waren 
meer congregationalistisch georiënteerd, terwijl ook een klein gedeelte 
separatistische sympathieën koesterde. Deze grote verscheidenheid hing 
samen met de uiteenlopende kerkelijke opvattingen van de legeroversten en 
van allerlei andere omstandigheden. Globaal bezien waren de Engelse en 
Schotse legerpredikanten echter grotendeels personen voor wie de grond van 
hun vaderland te heet onder hun voeten was geworden. Onder de officieren 
waren er velen die de non-conformistische predikanten wilden steunen, ter-
wijl ook in de lagere rangen en onder de gewone manschappen overtuigde 
puriteinen gevonden werden.
 Rond 1620 bestond in de Nederlanden een wirwar van Britse gemeenten: 
de handelsgemeente, een paar separatistische gemeenten, vluchtelingenge-
meenten waaronder een enkele van gereformeerde signatuur, diverse van 
presbyteriaanse en in toenemenende mate congregationalistische signatuur, 
en garnizoensgemeenten, die in aantal de meeste waren. Het valt te begrijpen 

62.  Zie hiervoor en voor het volgende Sprunger, Dutch Puritanism, 5, 34-40 en 262-306; 
Stearns, Congregationalism in the Dutch Netherlands.
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dat er behoefte gevoeld werd aan een samenwerkingsverband; uiteraard niet 
door de separatisten. Nadat eerder pogingen gestrand waren, lukte het in 
1621 om met behulp van de Nederlandse overheid en Carleton de Engelse 
synode officieel van de grond te krijgen. Carleton en de Engelse koning 
gaven hun medewerking omdat zij in die synode een middel zagen om de 
Britse gemeenten in ons land van allerlei onbekwame voorgangers te ont-
doen. In de beginjaren heeft de synode ook aan die verwachting voldaan. 
Aan de andere kant werd de dreiging die er van haar voor de Engelse over-
heid uitging, steeds meer werkelijkheid. Op een na bestonden de leden van 
de Engelse synode uit puriteinen en de voorzitter, Forbes, was er de man niet 
naar om zich voor welk anglicaans karretje dan ook te laten spannen. Door 
allerlei ontwikkelingen werd de stemming in de classis steeds militanter 
tegen de staatskerk. Lauds politieke optreden in 1633 betekende echter het 
begin van het einde van de classis, die voor het grootste gedeelte bemand 
werd door legerpredikanten. Overigens was de classis er vanaf het eerste 
begin al niet in geslaagd alle niet-separatistische Britse predikanten in haar 
midden op te nemen.
 Hoewel men dat niet zo zou verwachten, zijn er allerlei gegevens die erop 
wijzen dat Britse puriteinse militairen een behoorlijke geestelijke uitstraling 
op Nederlanders hebben gehad. De inhoud hiervan had niet zozeer betrek-
king op de kerkregering, als wel op de vroomheid.
 Twee Britse militairen hebben zich verdienstelijk gemaakt door het ver-
talen van piëtistische puriteinse geschriften in het Nederlands. Zoals velen 
van hun kameraden hadden zij zolang in ons land gediend dat zij in staat 
waren om de stichtelijke boodschap van landgenoten in goed Nederlands 
over te zetten. De eerste die dit deed, was Henry Hexham, een opmerkelijke 
en veelzijdige militair, die zijn carrière eindigde als kwartiermeester, met 
de rang van kapitein. Hij schreef originele werken, maar trad ook op als 
vertaler, zowel uit het Engels in het Nederlands als omgekeerd, en zelfs uit 
het Frans in het Engels. Behalve werken over oorlogvoering en geografie 
heeft hij een Engels-Nederlands en een Nederlands-Engels woordenboek 
op zijn naam staan. Op godsdienstig gebied publiceerde hij antiroomse en 
stichtelijke lectuur. Het laatste genre werd gevormd door drie vertalingen 
van werken van anglicanen. Zelf was hij ook anglicaan. Hij presteerde het 
zelfs om een fel antipuriteinse rede van de puriteinenhater-bij-uitstek, Laud, 
in het Nederlands te vertalen. De drie door hem vertaalde stichtelijke werken 
uit 1611, 1632 en 1639 laten echter zien dat hij ook een piëtistische dimen-
sie kende. Vandaar zijn vriendschap in zijn latere woonplaats Delft met de 
gereformeerde predikant en piëtist Dionysius Spranckhuysen (1587-1650)63. 
Als anglicaan met een piëtistische inslag heeft hij � zij het in zeer beschei-

63.  Leurdijk, �Dionysius Spranckhuysen�.
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den mate � meegeholpen aan de verbreiding van de Britse vroomheid onder 
Nederlanders.64

 De tweede militair was gestationeerd in Zwolle en bekleedde de rang 
van vaandeldrager: Johan Fargharson.65 Uit alles blijkt dat deze Schot niet 
anglicaansgezind is geweest. Zo was hij bijvoorbeeld intiem bevriend met de 
fel puriteinse legerpredikant Bachelor. In totaal heeft hij slechts twee wer-
ken geleverd, beide vertalingen. De eerste overzetting, uit 1618, betrof een 
geschrift van Broughton, dat bedoeld was om het verstaan van de Bijbel te 
bevorderen. Met zijn tweede vertaling liet hij het Nederlandse lezerspubliek 
met een volbloed piëtistisch traktaat kennismaken: De Stemme Johannis des 
Doopers, Dat is: Een uytnement Tractaet van de Leere ende Nutticheyt der 
Waere-Boetveerdicheyt (1627), van Richard Stock (?-1626).
 In de opdracht van een van de twee oplagen van dit geschrift geeft 
Fargharson te kennen dat twee vrouwen hem tot deze vertaling hebben 
aangespoord. Een van deze twee was Catharina van Eck, de vrouw van de 
Engelse kapitein en latere luitenant-kolonel Thomas Holles. Deze Holles 
was de centrale figuur van een groepje puriteinse officieren te Zwolle, dat 
een actieve rol speelde bij de verbreiding van de puriteinse vroomheid in de 
Nederlanden. De Zwolse gereformeerde predikant en vertaler Schuttenius 
droeg met ingang van de vijfde druk, uit 1628, Lewis Bayly�s De practycke 
ofte Oeffeninghe der Godtzaligheydt mede op aan Holles, die hij typeerde 
als een voorbeeld van de ware godzaligheid, en dankte zijn tweedelig 
nader-reformatorisch hoofdwerk, Den christelicken Ridder (1629-1638), 
aan de instigatie van officieren van het Zwolse garnizoen.66 Een van de 
gedediceerden van zijn vertaling van een deel van Contemplationes Sio-
nis (1634) van Hall was de vrouw van Holles. De eerste editie van de 
overzetting van Bayly�s geschrift had Schuttenius in 1620 opgedragen aan 
onder anderen de Schotse cavalerieluitenant Hugh Montgommeri, die hij 
uitbundig prees wegens diens godzalige levenswandel. Tenslotte is het 
waarschijnlijk dat hij als geboren Zwollenaar in zijn jeugd reeds door 
contacten met in zijn vaderstad gelegerde piëtistische Britse militairen 
gewonnen werd voor het piëtistische puritanisme en daarom ook als begin-
nend predikant de behoefte gevoelde om naar Engeland over te steken. Uit 
het voorgaande mag geconcludeerd worden dat in de eerste decennia van de 
zeventiende eeuw te Zwolle Britse officieren gelegerd waren die niet alleen 
door hun voorbeeldige vrome leefwijze sterke aantrekkingskracht hadden 
op hun Nederlandse omgeving, maar die ook bewust de doorwerking van 
het piëtistische puritanisme op nationaal niveau hebben willen bevorderen. 
Dit laatste deden zij door Fargharson en Schuttenius aan te zetten tot het 

64.  Op �t Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622, 417-422.
65.  Zie Op �t Hof, �Johan Fargharson�.
66.  Zie Op �t Hof, �Everhardus Schuttenius�.
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vervaardigen van op de vroomheid gerichte geschriften, zowel origineel 
als in vertaling.
 Van de reeds genoemde predikant Bachelor, die verbonden was aan het 
Engelse garnizoen te Gorichem, zag in 1625 een Engels traktaatje het licht, 
waarmee de auteur de heiliging van het leger en de uitbanning van de daar 
heersende zonden beoogde. Via zijn Nederlandse plaatselijke collega en 
vriend Johannes Spiljardus (1593-1658)67 deed hij zowel Willem Teellinck 
als dien Veerese collega Gerson Bucerus (?-1631) een exemplaar daarvan 
toekomen. De keuze van Teellinck lag gezien diens geestelijke ligging voor 
de hand, maar die van Bucerus? Ook deze is goed te verklaren: Bucerus had 
in 1618 met approbatie van de classis Walcheren een wetenschappelijk werk 
gepubliceerd waarin hij zich keerde tegen de episcopale kerkregering. Beide 
Zeeuwse predikanten beoordeelden Bachelors geschriftje gunstig. Bucerus 
gaf in zijn bedankbriefje aan Spiljardus te kennen dat hij graag zou zien dat 
het werkje in het Nederlands zou uitkomen. Spiljardus heeft de wenk begre-
pen en ter harte genomen, want in 1628 rolde de door hem vervaardigde 
overzetting van de pers.

6. Vluchtelingengemeenten

Het is goed de lezer er direct op te attenderen dat het woord �vluchtelingen� 
in de woordcombinatie �vluchtelingengemeenten� een specifieke betekenis 
heeft. De overtuigde puriteinen in de handelscompagnie en in de Britse regi-
menten kunnen met goed recht ook als vluchtelingen beschouwd worden. 
Van de separatisten geldt dit zonder meer. Hier wordt het woord �vluchte-
lingen� echter uit praktische overwegingen � ik weet namelijk geen beter 
alternatief � beperkt tot die niet-separatistische Britten die omwille van hun 
geloof hun vaderland de rug hadden toegekeerd en zich in de Nederlanden 
hadden gevestigd, zonder dienst te doen in het leger of in de handelscom-
pagnie. Hoewel het vaak moeilijk is om de kerkelijke opvattingen binnen 
deze gemeenten precies te etiketteren, kunnen zij het best omschreven wor-
den met de twee termen �presbyterianisme� en �congregationalisme�. Van-
zelfsprekend oefenden de leden van de vluchtelingengemeenten de meest 
uiteenlopende beroepen uit.
 In de eerste helft van de zeventiende eeuw werd de ene na de andere 
Britse vluchtelingengemeente gesticht.68 Op het hoogtepunt van deze ont-
wikkeling telden de Nederlanden in totaal wel dertig van zulke gemeenten. 
Door hun overwegend gereformeerde karakter konden zij in het algemeen de 

67.  Zie Op �t Hof, �Johannes Spiljardus�.
68.  Zie Sprunger, Dutch Puritanism, 91-232 en 378-456.
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goedkeuring van de Nederlandse burgerlijke en kerkelijke overheden weg-
dragen. In de praktijk hield dit in dat zij een kerkgebouw ter beschikking 
kregen en dat het traktement van hun predikanten door de Nederlandse over-
heid betaald werd.
 De eerste vluchtelingengemeente ontstond in Amsterdam, waar drin-
gend behoefte was aan een gereformeerd alternatief voor de separatistische 
gemeente(n).69 De geschiedenis van deze vluchtelingengemeente begint 
officieel met de komst van haar eerste predikant, Paget, daarvóór veldpredi-
ker. Paget is direct lid geworden van de gereformeerde classis en heeft zijn 
gemeente langs zuiver gereformeerde lijnen geleid. In één opzicht onder-
scheidde zijn gemeente zich van de Nederlandse gemeenten: de tucht werd 
veel strenger gehandhaafd.
 De gemeente maakte een stormachtige groei door: van 68 lidmaten in 
1607 tot 412 lidmaten in 1623. In het begin van de jaren dertig beleefde 
zij een crisis die haar aan de rand van de afgrond bracht en die laat zien 
dat het gros van de gemeente congregationalistische sympathieën koesterde. 
De kerkenraad zag om naar een tweede predikant en beriep daartoe Thomas 
Hooker70, een echte congregationalist. Hoewel Hooker veel opgang in de 
gemeente maakte, wist Paget met behulp van de gereformeerde classis en 
de Amsterdamse overheid tegen zijn eigen kerkenraad in het beroep te blok-
keren. Een tijdje later gebeurde hetzelfde met Hookers geestverwanten John 
Davenport en Samuel Eaton. Na deze turbulente periode gelukte het Paget 
zijn gemeente in rustiger vaarwater te loodsen. In 1637 ging hij met emeri-
taat. Tegen het midden van de zeventiende eeuw heerste in de gemeente 
weer de sfeer van het presbyterianisme.
 Bijna gelijktijdig met die te Amsterdam werd in 1607 te Leiden een 
vluchtelingengemeente opgericht, ook hier in competitie met een separa-
tistische gemeente. In 1610 gelukte het deze vluchtelingengemeente, die 
intussen zo�n tweehonderd gezinnen telde, Robert Dury als predikant aan 
te trekken. In 1617 werd deze opgevolgd door Hugh Goodyear (?-1661), 
die de gemeente onafgebroken tot en met 1661 zou dienen. Ook in Lei-
den onderscheidde de vluchtelingengemeente zich door een veel strengere 
tuchthandhaving van de Nederlandse Gereformeerde Kerk. Goodyear zelf 
aarzelde tussen het presbyteriaanse en het congregationalistische stand-
punt. Na de Restauratie waren het uitsluitend verdreven puriteinen die 
de gemeente als predikant dienden zoals Matthew Newcomen, Edward 
Richardson en Henry Hickman (1629-1692). Richardson kwam onder 
de bekoring van de ideeën van de sectarische chiliast Johannes Rothe 
(1628-1702). Het gevolg hiervan was dat hij in 1674 zijn ambt neer-
legde.

69.  Zie voor deze gemeente Carter, The English Reformed Church in Amsterdam.
70.  Zie Shuffelton.
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In Den Haag was met ingang van 1627 sprake van een georganiseerde 
gemeente. Daarvóór waren de Britten steeds bediend door de achtereenvol-
gende veldpredikers van Horace Vere (1565-1635), die als gouverneur van 
Den Briel veelal in Den Haag resideerde. Een van hen was Ames. De eerste 
twee jaar was John Wing predikant in de officiële gemeente, opgevolgd 
door Samuel Balmford, die het ambt hier tot en met 1650 zou bekleden. De 
gemeente was uiterst gemêleerd. Het personeel van de Engelse ambassade 
was lid, legerofficieren en de gebruikelijke kooplieden, ambachtslieden en 
bedienden waren lid. Ondanks het ambassadepersoneel, dat vanzelfsprekend 
anglicaans was, vertoonde het gemeenteleven het grootste gedeelte van haar 
bestaan een puriteins gelaat. Toen Boswell in 1632 de ambassadeurspost 
ging bezetten, kwam het puritanisme van Balmford en de gemeente onder 
zware druk te staan. Balmford deed onder die omstandigheden de beste zet 
die hij ooit kon doen: hij vroeg het lidmaatschap van de Haagse classis aan. 
Deze heeft hem sindsdien altijd gesteund in zijn verzet tegen de anglicaanse 
druk en hem gevrijwaard van onplezierige gevolgen. Na zijn vertrek naar 
Engeland geschiedde het onvermijdelijke: de gemeente werd meer angli-
caans georiënteerd.
 Nadat de handelsgemeente de stad Delft in 1635 had verlaten, kregen de 
overgebleven Engelsen in het volgende jaar van de overheid toestemming 
om een gemeente te organiseren. Een van de aanzienlijkste leden, kapitein 
Hexham, kon samenspannen met de Delftse gereformeerde kerkenraad en 
classis wat hij wilde, de eerste tien jaar voeren de predikanten een van de 
Gereformeerde Kerk onafhankelijke koers in de lijn van het congregationa-
lisme. Eerst toen Alexander Petrie (?-1683) in 1645 de herdersstaf in deze 
gemeente opnam, was het grotendeels met de congregationalistische tenden-
sen gedaan. Petrie bleef hier werkzaam tot aan zijn overlijden in 1683.
 In Rotterdam ontving de Engelse gemeenschap in 1619 toestemming om 
een eigen gemeente te stichten. De eerste predikant was Thomas Barkely. 
Onder hem vertoonde de gemeente een gereformeerd karakter. Zijn opvol-
ger Hugh Peter (1598-1660)71 reorganiseerde haar echter in congregatio-
nalistische zin, op basis van een verbondssluiting. Hij werd hierin bijge-
staan door Ames, Hooker, Davenport en Eaton. De Rotterdamse gemeente 
herbergde derhalve de keur van uitgesproken congregationalisten. In haar 
midden zijn de congregationalistische theologie en praktijk uitgekristal-
liseerd en in de praktijk beproefd. De vruchten hiervan werden in Amerika 
geproefd: Peter, Davenport en Eaton vertrokken in de periode van 1635 
tot 1637 allen naar dat werelddeel. De jaren dertig vormden een bloeitijd 
voor de Rotterdamse gemeente: het aantal lidmaten liep op tot meer dan 
duizend.

71.  Zie Stearns, The Strenuous Puritan.
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 Ten gevolge van Lauds optreden in Engeland werd de emigratiegolf 
ruimschoots gecompenseerd door een nieuwe toevloed van geloofsvluchte-
lingen uit Engeland, onder wie vele predikanten: William Bridge (?-1670), 
John Ward, Jeremiah Burroughes (1599-1646), Sydrach Simpson (?-1655) 
en Joseph Symonds. De kwestie van het profeteren op zondag, namelijk dat 
gemeenteleden na de preek vrijelijk met de prediker over de preek discussi-
eerden, gaf in 1639 een breuk binnen de gemeente. Ward werd als pre-
dikant vervangen door Burroughes en Simpson begon met Symonds een 
nieuwe gemeente. Na tussenkomst van de zustergemeente te Arnhem werd 
de afzetting van Ward ongedaan gemaakt. In 1643 werd Symonds met zijn 
gemeente weer opgenomen in de oude gemeente, die toen bediend werd 
door Robert Park (1600-1668). Wegens de veranderde situtie in Engeland 
keerden Bridge, Ward, Burroughes en Simpson in 1641 naar hun vader-
land weerom. Op een later tijdstip volgden Symonds en Park hun voorbeeld. 
De Rotterdamse gemeente heeft op deze wijze niet alleen Amerika, maar 
ook Engeland van congregationalistische leiders voorzien. Zij raakte bekend 
door de verbondssluiting en door de volledig doorgevoerde democratische 
wijze van kerkregering, waarbij enerzijds ouderlingen ontbraken en ander-
zijds vrouwen stemrecht bezaten. Verder blijkt uit geschriften van Bridge 
en Burroughes uit 1641 dat zij onder invloed van chiliastische visies waren 
gekomen. De opvolger van Park, Thomas Cawton, leidde de gemeente terug 
in de oorspronkelijke, presbyteriaanse banen. Evenwel verdwenen de inde-
pendentistische tendensen nooit volledig.
 Ondertussen had een nationalistische afsplitsing plaatsgevonden.72 Het 
Schotse zelfbewustzijn, aangewakkerd door de revolutie in Schotland, leidde 
in 1643 te Rotterdam tot de vorming van een aparte Schotse gemeente, met 
een strikt presbyteriaans karakter en een goede samenwerking met de Gere-
formeerde Kerk en de plaatselijke overheid. Bekende predikanten die haar 
dienden, waren Alexander Petrie, John Hoog, Robert MacWard (?-1681) en 
Robert Fleming (1630-1694). In overeenstemming met de ontwikkeling in 
het vaderland was de verbondssluiting van meet af een voorwaarde voor 
het lidmaatschap. De gemeente bereikte een enorme omvang. In het laatste 
decennium van de zeventiende eeuw telde zij zo�n negenhonderd kerkgan-
gers. Zij telde ook vele verdreven predikanten die in de Nederlanden als 
zodanig niet aan de slag konden komen. Wel mochten zij zo nu en dan de 
kansel beklimmen. Onder hen zijn bekende namen als John Brown, John 
Livingstone (1603-1672), John Nevay, Robert Trail en Richard Cameron 
(?-1680). 
 In 1623 ontstond te Dordrecht een Britse gemeente, die altijd bescheiden 
van omvang is gebleven. De gemeente is door verscheidene predikanten 

72.  Zie Steven en Houston.
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gediend. De bekendste van hen was Robert Paget, een neef en geestverwant 
van de Amsterdamse predikant John Paget, die van 1638 tot 1683 aan de 
gemeente leiding gaf. Kenmerkend voor haar gereformeerde positie was dat 
zij geheel deel uitmaakte van de gereformeerde classis Dordrecht.
 Twee jaar nadat de handelsgemeente naar Delft was vertrokken, werd 
in 1623 te Middelburg weer een Britse gemeente opgericht. Van Neder-
lands gereformeerde zijde was Willem Teellinck een van de grootste ijve-
raars hiervoor. Haar twee predikanten waren John Drake en Petrus Gribius 
(1602/3-1666). Aan de stichting van de gemeente lag een geschreven ver-
bond ten grondslag, een gevolg van een ingewonnen advies van Ames. Ook 
hier werd de tucht strenger gehanteerd dan in de Gereformeerde Kerk. Hoe-
wel hij zich van de gereformeerde classis verre hield, had Drake wel con-
geniale contacten met Middelburgse gereformeerde predikanten. Diverse 
malen is Teellinck voorgegaan in een dienst des Woords, soms nam hij hier 
zelfs met zijn � Engelse � vrouw deel aan het Heilig Avondmaal. Onder 
Gribius sloot de gemeente zich bij de gereformeerde classis aan. Een van 
de latere predikanten, de congregationalistisch georiënteerde John Quick, 
betreurde die stap. Toch voelde hij zich geestelijk verbonden aan zes van de 
twaalf plaatselijke gereformeerde collega�s, in het bijzonder aan Johannes 
Thilenus (1627-1692).73 Omdat het niet klikte tussen hem en zijn gemeente, 
was hij weer snel vertrokken.
 In Vlissingen gebeurde iets wat vergelijkbaar is met de gang van zaken 
in Middelburg. Vier jaar nadat de garnizoensgemeente de stad verlaten had, 
kreeg Vlissingen in 1620 weer een Engelse gemeente. De eerste predikanten 
waren John Wing, Maximiliaan Teellinck (1606-1653)74, John Roe, Thomas 
Potts junior (1622-1689) en Arnold van Laren (?-1676). Bij de bevestiging 
van Wing hield Willem Teellinck de preek. Diens zoon Maximiliaan beves-
tigde op zijn beurt Potts. De eerste drie predikanten maakten deel uit van de 
Engelse synode. Potts zorgde ervoor dat de gemeente ingelijfd werd in de 
gereformeerde classis.
 Door de aanwezigheid van de Schotse handelsstapel te Veere hadden 
de Schotten daar bij tijd en wijle kortstondig een predikant. Eerst in 1614 
werd een echte gemeente opgericht, presbyteriaans van aard. Toen in 1644 
de episcopaal georiënteerde Patrick Drummond als bestuurder van de stapel 
vervangen was door de felle presbyteriaan Thomas Cunningham, sloot de 
gemeente zich officieel aan bij de covenanters. In 1641 was zij officieel 
lid van de Kerk van Schotland geworden. Gezien de afstand kwam van de 
hieraan verbonden verplichtingen natuurlijk niet veel terecht. Zonder dit 
lidmaatschap terug te trekken sloot zij zich in 1669 bij de classis Walcheren 
aan. In 1693 kwam zij hiervan terug.

73.  Nuttall, �English Dissenters in the Netherlands�, 38.
74.  Zie Brienen, �Maximiliaen Teellinck�.
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 In de stad Utrecht kwam in 1622 een Britse gemeente van de grond, nadat 
al lang daarvóór legerpredikanten het Woord in het Engels hadden bediend. 
De eerste predikant, Thomas Scott (?-1626), was een puritein van het mili-
tante type. Hij werd dan ook op straat doodgeschoten. Ook onder zijn opvol-
gers bleef de sfeer over het algemeen uitgesproken non-conformistisch. De 
meeste � vaak �kortstondige� � predikanten hadden grote problemen met de 
gedwongen aansluiting bij de Utrechtse classis. Pas met de komst van John 
Hering verviel dit probleem. Het feit dat de gemeente een conglomeraat van 
vier componenten was, heeft tot veel spanningen en onenigheden geleid. 
In feite speelde twee tegenstellingen door elkaar heen. De eerste was die 
tussen Engelsen en Schotten en de tweede die tussen militairen en burgers. 
De tegenstellingen veroorzaakten met name tijdens de ambtsperiode van de 
Schot Walter Bowye van 1647 tot 1650 grote onenigheden. John Best heeft 
de gemeente ruim veertig jaar gediend, van 1655 tot 1696. Hij oefende 
totaal geen aantrekkingskracht uit op puriteinse studenten. Toen hij licha-
melijk verzwakte, gingen geregeld andere predikanten voor hem voor, onder 
wie vaak ook uitgesproken puriteinen zoals Mead en Cameron. Een van 
zijn gemeenteleden was de in Schotland afgezette predikant William Colvill 
(?-1675), die van 1649 tot 1652 in Utrecht verbleef. Voetius bezocht vaak 
Engelse diensten en steunde het puriteinse deel van de gemeente zoveel hij 
kon.
 De Arnhemse gemeente bestond echt volledig uit personen die in 1637 
om religieuze redenen hun vaderland ontvlucht waren en zich via Vianen 
en Utrecht in 1638 in Arnhem nestelden. De gemeente was een kort bestaan 
beschoren, maar zij is desondanks van grote betekenis geweest. Zij heeft drie 
predikanten gekend: John Archer (?-1642), Thomas Goodwin en Philip Nye. 
Alle drie waren zij fervente aanhangers van het congregationalisme. Een 
kerkelijke verbondssluiting vormde van meet af de basis van de gemeente. 
Hierbij bleef het echter niet. De gemeente kreeg een charismatische kleur. 
Allerlei nieuwigheden werden ingevoerd, zoals ziekenzalving, handopleg-
ging op zieken, sologezang, profetie en de heilige kus. Bovendien tierden 
chiliastische inzichten welig. Toen het tij in Engeland gekeerd was, keerden 
de meeste Arnhemse gemeenteleden naar Engeland terug. Na het overlijden 
van Archer bleef de gemeente herderloos en schrompelde langzaam maar 
zeker ineen. In deze periode schijnen baptistische gevoelens zich van de 
gemeente meester gemaakt te hebben.
 De Restauratie veroorzaakte opnieuw een vloedgolf van congregatio-
nalistische en presbyteriaanse geloofsvluchtelingen. Bestaande vluchtelin-
gengemeenten werd hierdoor nieuw leven ingeblazen. Het is opmerkelijk dat 
zelfs één gemeente haar ontstaan en bestaan daaraan te danken had. In 1664 
werd te Haarlem een Engelse gemeente opgericht. Haar enige bekende pre-
dikant was Richardson. Vroeger had hij de Delftse gemeente gediend, met 
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de revolutie was hij naar zijn vaderland weergekeerd, maar de Restauratie 
dwong hem voor de tweede maal de wijk naar de Nederlanden te nemen.
 Er hebben niet alleen vele contacten tussen Nederlanders en Britse vluch-
telingengemeenten bestaan, maar er zijn ook massa�s uitingen van puriteinse 
invloed van de laatste op de eersten. In het volgende zullen ze de revue 
passeren.
 In de periode van 1637 tot 1640 rolden heel wat puriteinse pamfletten in 
het Nederlands met een politieke inhoud en doelstelling van de persen. Zij 
waren welbewust ingezet in het strategiespel van de Engelse puriteinen en 
de Schotse covenanters om de algemene opinie in de Nederlanden op hun 
hand te krijgen. Er was hun veel aan gelegen om met nieuwe brandstof de 
al bestaande anti-Laud-stemming onder het Nederlandse volk verder aan 
te wakkeren. Van twee leden van de Engelse vluchtelingengemeente te 
Amsterdam is bekend dat zij zulke lectuur vernederlandst hebben: Fredrick 
Willemszoon Pennock en de notaris Joseph Steyns.
 Een jaar nadat hij overleden was, kwam van de Amsterdamse Engelse 
predikant Paget te Dordrecht uit:75 Meditatien van de Doot (1641), twintig 
jaar later gevolgd door een herdruk. Wie verantwoordelijk was voor de ver-
taling, is helaas niet bekend.
 Van alle Britse gemeenten heeft die te Arnhem tijdens de eerste helft 
van de zeventiende eeuw wel de meeste sporen in het geestelijke leven van 
de Nederlanden getrokken. Van twee van haar drie predikanten is werk ver-
taald. Van een van hen zelfs meer dan tien pennenvruchten. Maar voordat op 
die vertalingen ingegaan wordt, eerst iets over de mogelijke verklaring voor 
de keus van Arnhem als vestigingsplaats voor de eerste predikant Archer en 
de zijnen. Die ligt in het deze gemeente wel zeer typerende chiliasme.
 Te Arnhem deed sinds 1625 Daniël van Laren (1585-?)76 als Nederlands 
gereformeerd predikant dienst. Deze had zijn vorige gemeente Vlissingen 
wegens chiliastische opvattingen moeten verlaten. Sinds zijn overgang naar 
Arnhem verkondigde hij zijn inzichten nog slechts uitsluitend in de geleer-
dentaal, het Latijn. Ames had zo�n hoge achting voor Van Larens uitleg van 
het laatste bijbelboek, dat hij de Arnhemse predikant om diens beoordeling 
van het commentaar op Openbaring van Joseph Mede (1586-1638) vroeg 
en vervolgens dat schriftelijke stuk met Van Larens eigen publicatie over 
Openbaring Mede deed toekomen. Is het te boud te veronderstellen dat 
Archer op de hoogte was van de chiliastische gevoelens van de Arnhemse 
predikant en dat die van doorslaggevende betekenis zijn geweest bij de 
keuze voor de Gelderse hoofdstad? Twee zaken zullen bevestigend op die 
keus hebben ingespeeld. De eerste bestaat in Van Larens waardering voor 

75.  Zie voor de gegevens betreffende de vertalingen in het vervolg: Van der Haar, From Abba-
die to Young.

76.  Zie voor het vervolg Van den Berg.
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puriteinen. Die komt uit in zijn congeniale contact met een congregatio-
nalistische voorman als Ames en in de door hem bezorgde vertalingen 
van piëtistische werken van puriteinse auteurs als Arthur Hildersham en 
Nicholas Byfield (1579-1622). De tweede omstandigheid die op Archer 
plezierig zal zijn overgekomen, was dat een tweede Nederlandse gerefor-
meerde predikant te Arnhem, Franciscus Dibbets (1607-1672), tevoren 
twee jaar lang (1635-1637), de puriteinse Engelse gemeente te Dordrecht 
had gediend.
 Er is een uniek gegeven dat de voorgaande veronderstelling op zijn minst 
waarschijnlijk maakt. De enige keer dat een Nederlandse gereformeerde 
predikant een geschrift van een plaatselijke en gelijktijdig dienende puri-
teinse collega in het Nederlands overzette en het licht liet zien, was toen 
Van Laren in 1643 te Arnhem publiceerde: Twee God-vruchtighe Medita-
tien Allen Christenen ter saeligheyd ten hooghsten noodigh. D�eerste. Van 
t�Ghevoelen der Sonden. De tweede. Van t�Remedie tegens de Sonden. Door 
den wijsen hoogh-geleerden ende seer Godsaelighen Heer, Joan Archer 
laest Pastor in de Engelsche Kercke tot Arnhem alwaer hy is begraven. Ende 
Uyt het Engels in Nederduyts vertaelt door D. van Laren.
 De vertaling van het grote aantal werken van Archers medepredikant 
Goodwin ving aan in 1639, het jaar waarin deze in ons land arriveerde. 
Toen verscheen, overgezet door de Heerjansdamse gereformeerde predikant 
en veelvertaler Sand, De ware vrvcht des ghebedts. Dit werd tweemaal her-
drukt: 1656 en 1657. In 1643 was dezelfde overzetter verantwoordelijk voor 
De Boodtschap van Vrede, in combinatie met De Dwaesheyt der Weder-
instortinghe, herdrukt in 1658. De IJdelheit der Gedachten was in 1646 
een vertaalprodukt van N.B., terwijl Een Kindt des Lichts, wandelende in 
duysternisse in 1655 uit de pen van de piëtistische doopsgezinde Johannes 
Grindall (1616-1696)77 vloeide. Deze vertaler heeft een voor ons onderwerp 
interessante achtergrond. Zijn grootvader John Grindall werd in Engeland 
lid van de gemeente van Smyth. Hij volgde zijn predikant naar Amsterdam 
en bleef hem trouw toen deze zich in baptistische lijn ontwikkelde. Diens 
overlijden was voor hem aanleiding om zijn vaderland weer op te zoeken, 
maar zijn zoon Swithune (1593-?), de vader van Johannes, sloot zich met 
het grootste gedeelte van Smyths gemeente bij de Waterlanders aan.
 In de periode van 1658 tot 1660 kwamen niet minder dan zes werkjes 
van Goodwin in de vertaling van Koelman uit.78 De verkoop van Goodwins 
geschriften in het Nederlands verliep zo naar tevredenheid dat een Amster-
damse uitgever er in 1664 brood in zag om een door Koelman geredigeerde 
editie van Goodwins totale oeuvre op de markt te brengen: Opera Ofte alle 
de theologische werken, meest betreffende de praktijke der Godtzaligheidt/ 

77.  Zie Schoneveld, 63-112.
78.  Zie Meeuse, �Jacobus Koelman�, 68-75.
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en den Wandel van een Christen/ in de plichten nevens Godt en zijne Even-
naesten. Reeds uit de titel en de voorrede wordt duidelijk dat de vertaler 
uitsluitend geïnteresseerd was in Goodwins behandeling van het innerlijke 
geestelijke leven, die hij typeert als �zonder weer-gaa�.
 In Bolsward was tussen 1648 en 1672 de drukker en uitgever Samuel van 
Haringhouk actief.79 Zijn fonds bestaat voor het grootste deel uit stichtelijke 
lectuur, die veelal van Engelse oorsprong is. Kwalitatief en kwantitatief 
vormen de vier delen Uytgelesene Engelsche Boet-predikatien Over son-
derlinge texten, Op hun ingestelde Maendelikse Vasten Deur verscheydene 
Treffelike Godgeleerden Voor het Eerw. Parlament van Engelland Gedaen 
(1657, 1659, 1661 en 1668) daarvan het hoogtepunt. Het eerste deel werd 
in 1660 en 1666 herdrukt, het tweede in 1663. Min of meer in samenhang 
met deze serie liet Van Haringhouk in 1662 Ruyter op het fael paerd. Ofte 
Doen en bedrijf van den Koning der Verschrickingen. In Dertig uytge-
leesene Lijckpredikatien/ over welgepaste Texten/ Deur Verscheyde Ver-
maerde Godgeleerden op sonderlinge tijden en plaetsen in Engelse tael 
voorgesteld en in 1671 Koning aen syn taefel. Ofte XXXIII. Avond-maels 
predicatien; Deur verscheydene God-geleerde in de Engelse Taele beschre-
ven verschijnen. Van de tientallen Britse auteurs is een drietal in de Neder-
landen woonachtig geweest: Colvill, Newcomen en Sedgewick. In de bundel 
lijkredenen zijn twee preken van de Schotse presbyteriaan Colvill opgeno-
men. Van de Leidse Engelse predikant Newcomen staan drie predikaties in 
de serie vastenpreken: één in het eerste deel en twee in het vierde deel. De 
legerprediker Sedgewick is in het derde deel van de reeks boetpredikaties 
vertegenwoordigd met één preek.
 In de jaren vijftig en zestig zagen twee publicaties van Burroughes, eer-
tijds predikant van de Engelse gemeente te Rotterdam, in de Nederlandse 
taal het licht: Mosis Zelv�s-verzaakinge (1657) en De Bestieringe van den 
Zee-man in tijt van Storm (1663). Beide werkjes werden in 1670 herdrukt. 
De Steenwijkse gereformeerde predikant Jacobus de David (?-1672) en zijn 
Ilpendamse collega Johannes Lakeman (?-1683) waren de respectievelijke 
overzetters.
 Nederlandse lezers konden in de tweede helft van de zeventiende eeuw 
terecht in twee werken van de bekende congregationalist Hooker, die in 
1633 naar Amerika was geëmigreerd. In 1660 verscheen De arme twijf-
felende Christen, genadert tot Christus, overgezet door de verder onbekende 
H. Hidding uit Enkhuizen, en in 1678 kwam dankzij Koelmans vertaal -
inspanning beschikbaar: De waare Ziels-vernedering; en heilzame wanhoop. 
In de eeuw van verschijnen beleefde alleen het eerste werk een herdruk 
(1686), die door Koelman vermeerderd was.

79.  Zie Eggermont, �Samuel van Haringhouk�.
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 In het begin van de jaren veertig voltrok zich te Haarlem de bekering 
van de in Norwich geboren Nederlander Mattheüs du Bois80. De Haarlemse 
gereformeerde predikant Theodorus Wyckenburg (?-1655) heeft daarbij een 
grote en langdurige rol gespeeld. Was naar alle waarschijnlijkheid Du Bois 
van huis uit al vertrouwd met het piëtistische puritanisme, zijn spirituele 
contacten met Wyckenburg, die reeds enige Engelse piëtistische werkjes in 
het Nederlands had vertaald, zullen die vertrouwdheid vernieuwd en geïn-
tensiveerd hebben. Het is dan ook te begrijpen dat hij nauwe vriendschap 
sloot met de eerste en enige predikant van de Haarlemse vluchtelingenge-
meente, de congregationalist Richardson. Deze stond nog geen jaar in die 
gemeente of hij werd door Du Bois gevraagd om een voorrede te schrijven 
in diens bekeringsgeschiedenis, iets waaraan hij graag voldaan heeft.
 Jacobus Borstius (1612-1680)81 kwam tijdens zijn studietijd te Leiden in 
contact met Goodyear. De godzaligheid van deze Engelse predikant maakte 
zoveel indruk op hem dat hij hem als een tweede vader ging beschouwen. 
Van Goodyear leerde hij ook Engels, en wel zo goed, dat hij later diverse 
malen te Dordrecht, Rotterdam en Leiden in die taal heeft gepreekt. Boven-
dien liet Goodyear hem kennismaken met Engelse stichtelijke lectuur, waar-
van Borstius de smaak blijvend te pakken kreeg. Door zijn piëtistische 
puriteinse oriëntatie had hij als vanzelf nauwe geestelijke relaties met 
Britse collega�s in de plaatsen waar hij het ambt uitoefende. In zijn tweede 
gemeente, Dordrecht (1644-1654), was dit met Paget, in zijn derde en laatste 
gemeente, Rotterdam (1654-1680), betrof dat de voorgangers van zowel de 
Engelse als de Schotse gemeente, Cawton en Petrie. In deze periode van zijn 
leven kwam hij diep onder de indruk van de vroomheid van uit Schotland 
verdreven en in Rotterdam verblijvende covenanters als MacWard, Livings-
tone, Nevay, Trail en Brown. Toen hij op zijn sterfbed lag, gaf een laatste 
bezoek van MacWard hem veel vertroosting. Op alle mogelijke manieren 
is hij voor de covenanters in de bres gesprongen. Onder andere deed hij 
dit door voor hen als vertaler op te treden. Respectievelijk in 1668 en 1671 
zagen bij zijn zoon en Rotterdams uitgever Johannes Borstius het licht: His-
torie der Kerken van Schotland tot 1667 en Getuygenis en Verklaringe Van 
eenighe Predikanten uyt Schotland, woonende hier te Lande, Tegen de Opi-
nien en Practijcken van Mr. Jean de Labadie en synen aenhangh. In samen-
hang met dit laatste geschrift dient hier ook geattendeerd te worden op zijn 
in 1670 bij zijn zoon Johannes verschenen Onderwys van het Scheyden van 
de gereformeerde, en �t oprichten van een suyvere kercke. In de literatuur, 
die kennelijk afgaat op de titelpagina, wordt dit werk altijd op naam van 
Borstius zelf gezet. In zijn dedicatie aan zijn Dordtse collega Henricus Dib-
bets (1603-1673) openbaart Borstius evenwel dat het geschrift een bewerkte 

80.  Zie Alblas, �Mattheüs du Bois�.
81.  Zie Op �t Hof, �Puriteinse invloed op J. Borstius�.

De invloed van het puritanisme in de Nederlanden



306

vertaling is van gedeelten uit een werk van Samuel Rutherford en uit een 
pennenvrucht van James Durham (1622-1658).82 Livingstone had hem deze 
boeken overhandigd met het verzoek de desbetreffende gedeelten over te 
zetten in het Nederlands, met de bedoeling op deze wijze het Nederlandse 
lezerspubliek te waarschuwen voor het labadisme, waarbij dan tevens het 
verkeerde van de inzichten van het separatisme en het independentisme aan-
getoond zou worden.
 Na zijn verbanning uit Sluis heeft Koelman een tijdje in Rotterdam 
gebivakkeerd. Hier kwam hij in nauw contact met de covenanters. Hoewel 
hun geschriften hem niet echt vreemd waren, tekent zich in zijn leven toch 
een soortgelijke ontwikkeling als bij Borstius af. Hij raakte geheel onder 
hun bekoring en werd hun propagandist doordat hij geschriften van hen 
in het Nederlands overzette.83 Zo verrijkte hij reeds in 1675 zijn eigen 
werk over de reformatie van de feestdagen met een aanhangsel dat bestond 
uit een zestig pagina�s tellend vertaald gedeelte van Browns traktaat over 
de sabbat. Het jaar daarop kwam Koelmans overzetting van een ander 
geschrift van Brown uit: Christus de Wegh, de Waarheidt ende het Leven. 
Het intrigerende van deze vertaling is dat zij het licht zag voordat het 
origineel in Engeland verscheen! Deze vertaling beleefde niet minder dan 
vier herdrukken in de zeventiende eeuw. Vanaf de derde editie werd dit 
werk uitgegeven in combinatie met Koelmans overzetting van nog een 
ander geschrift van Brown: Christus, de Hoop der Heerlykheidt in de Gelo-
vigen (1679). In 1687 publiceerde hij De Staat en Genezing van een verlaten 
Ziel van Symonds. Hiervan had hij reeds in zijn studententijd een samenvat-
ting het licht doen zien: Van Geestlyke Verlaatingen (1660). Aan het eind 
van zijn Sluisse periode gaf hij in vertaling uit: De Wekker der Leeraaren 
in tijden van Verval (1674). De naam van de auteur was hem toen onbe-
kend. Later kwam hij erachter dat MacWard het origineel uit zijn pen had 
laten vloeien. In 1680 volgde een tweede druk. MacWard leidde ver-
schillende vertalingen door Koelman van andere Schotse schrijvers met 
een voorrede in en was de Nederlander ook behulpzaam bij het overzet -
ten van geschriften van de Schotten Hugh Binning (1627-1653) en James 
Durham. Heeft Koelman Josuaas zalige verkiesing van Fleming niet 
vertaald, dan zal hij in elk geval de schakel tussen auteur en uitgever 
geweest zijn. Ook dit werk is eerder in vertaling dan in de originele taal 
uitgekomen! Tenslotte nam Koelman deel aan de handoplegging bij de 
ambtsbevestiging van de Schotse proponent Cameron in de Rotterdamse 
Schotse gemeente.
 Verder is bekend dat Koelman het Woord sprak tot een groep covenan-
ters te Leeuwarden, van wie de twee legerofficieren Hamilton de leiders 

82.  Vgl.: Op �t Hof, �Rooms-katholieke doorwerking binnen de Nadere Reformatie�, 79.
83.  Vgl.: Meeuse, �De visie van Koelman op de puriteinen�.
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waren. Zij wisten het ook � waarschijnlijk via W. à Brakel (1635-1711)84 � 
te bewerkstelligen dat James Renwick in het ambt bevestigd werd door de 
gereformeerde classis Groningen.85

 Een laatste mogelijkheid van puriteinse beïnvloeding was de overgang 
van een Angelsaksische voorganger van een Britse naar een Nederlandse 
gemeente. Een mooi voorbeeld hiervan is Potts junior, de zoon van een 
vroegere Engelse legerpredikant. Hij begon als predikant van de Engelse 
gemeente te Vlissingen (1646-1651), diende vervolgens de Britse gemeente 
te Utrecht, maar werd daarna in 1654 predikant van de Nederlandse 
gemeente in de plaats waar hij als Engels prediker begonnen was. Deze post 
bezette hij tot aan zijn overlijden in 1689. Het kan niet anders of een man 
als Potts heeft bij zijn overgang de nodige puriteinse inzichten meegebracht. 
Dat die allerlei consequenties met zich mee konden brengen, blijkt uit een 
gebeurtenis uit Potts� ambtelijke leven. Vanuit zijn geestelijke achtergrond 
kon hij het niet laten om in 1684 zijn kansel beschikbaar te stellen voor 
Koelman. Het kwam hem wel te staan op een schorsing van drie maanden 
met inhouding van zijn traktement!
 Er is één voorbeeld van een Engels non-conformistisch predikant die 
na zijn immigratie zonder een Britse gemeente als tussenstation de herders-
staf in een Nederlandse gemeente opnam: Nicolaas Rushius (?-1627).86 Na 
de oversteek vestigde hij zich te Amsterdam, vanwaaruit hij in 1620 op 
diverse plaatsen zijn diensten aanbood. Zijn Engelse tongval was de reden 
waarom de gemeente Arkel bij Gorinchem hem niet wilde beroepen. Voor 
de gemeente van Ouddorp was dat accent geen probleem en Rushius werd 
in 1620 haar predikant. Het werd het begin van veel problemen. Die heb-
ben voornamelijk met zijn karakter te maken gehad, maar het is opvallend 
dat een deel van de klachten tegen hem ook betrekking had op zijn puri-
teinse ligging. Zo hadden de Ouddorpers geen waardering voor zijn puri-
teinse preekwijze, zijn afkeer van formuliergebeden en zijn puriteinse opvat-
ting over de hellevaart van Christus. De conflicten liepen al snel zo hoog, 
dat de classis Brielle zich in 1622 genoodzaakt zag om hem van Ouddorp los 
te maken. Daarop gaven de Engelsen in Brielle te kennen Rushius wel als 
predikant te willen hebben. Wellicht was dat beter gegaan, maar de classis 
gunde hem geen tweede kans in haar ressort. Gelukkig voor hem wilde de 
gemeente van Sint-Anthoniepolder hem wel hebben. Zijn er in deze para-
graaf vele voorbeelden van beïnvloeding genoemd, aan Rushius is te zien dat 
de Nederlandse Gereformeerde Kerk in haar geheel bepaald niet openstond 
voor het puritanisme. De invloed moest indirect en geleidelijk verlopen, 
anders had hij alleen maar een averechtse uitwerking.

84.  Zie Los.
85.  Howie, 530-531.
86.  Zie Van Lieburg, Profeten en hun vaderland, 246-247.
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7. Uitgevers

Onder de vele Britse geloofsimmigranten bevonden zich ook drukkers en 
uitgevers.87 Het is te begrijpen dat zij de vrijheid en de mogelijkheden die 
het land van asiel hun bood, benutten om de in het land van herkomst ver-
boden puriteinse boeken te vervaardigen. Deze lectuur was bestemd voor de 
Britten in de Nederlanden, voor het kleine aantal geïnteresseerde Nederlan-
ders dat de Engelse taal machtig was, maar vooral voor het thuisfront. Uiter-
aard waren de smokkel naar en de verspreiding in Brittannië veel lastiger 
kwesties dan de productie. Toch is het de puriteinen in ons land gelukt om 
onvoorstelbaar grote hoeveelheden puriteinse boeken niet alleen veilig Brit-
tannië binnen te loodsen, maar daar ook gedistribueerd te krijgen.
 De Britse drukkers en uitgevers waren maar in minieme mate betrokken 
bij en derhalve geïnteresseerd in de verspreiding van puriteinse geschriften 
in het Nederlands. Vóór het laatste kwart van de zeventiende eeuw is het 
aandeel dat zij daarin hadden schier te verwaarlozen. George Waters, de 
latere diaken van de Engelse gemeente te Dordrecht,88 gaf in 1611 het 
door Hexham vertaalde De Conincklicke wech tot den Hemel van Thomas 
Tuke uit (?-1657).89 De Pilgrim uitgever Brewster distribueerde in 1617 
een gedeelte van de Nederlandse vertaling van het commentaar van Dod 
en Cleaver op de Tien Geboden.90 In de periode van 1637 tot 1640 hebben 
puriteinse drukkers en uitgevers te Amsterdam wel een actief aandeel gehad 
in de productie en distributie van de in het Nederlands vertaalde puriteinse 
pamfletten met een politieke lading.
 Met de uitgeversactiviteiten van Mercy (1618-1698), de weduwe van 
Joseph Bruyning, en van Steven Swart (1641-1683) kwam in Amsterdam 
iets meer leven in de Engelse betrokkenheid bij de verspreiding van puri-
teinse ideeën in de landstaal en vooral in de Nederlandstalige anti-Engelse 
politieke propaganda.91 De Nederlander Swart was met de Engelse Abi-
gael May (1642-1727) gehuwd en ging over naar de Engelse vluchtelingen-
gemeente, waar hij zelfs tot diaken gekozen werd. Het echtpaar Bruyning 
behoorde tot de separatistische gemeente. Alle drie hebben zij hun uitge-
versactiviteiten aangewend ten einde een fel anti-Engelse stemming te kwe-
ken. Alleen Mercy Bruyning heeft zich gedurende het tijdvak van 1677 tot 
1688 samen met collega�s ingezet voor de uitgave van zowel Nederlandse 
vertalingen van Engelse piëtistische geschriften als piëtistische werken van 
Nederlandse origine: zes in totaal, waaronder de eerste drie van Koelman 

87.  Sprunger, Dutch Puritanism, 70-76, 141-142 en 306-318; Sprunger, Trumpets from the 
Tower.

88.  Briels, 543.
89.  Op �t Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622, 161.
90.  The Pilgrim Press, 174.
91.  Zie hiervoor en voor het volgende Hoftijzer.
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als auteur en vertaler afkomstig waren. Dit laatste impliceert waarschijnlijk 
dat de publicatie van dat genre geschriften meer van Koelman dan van de 
Engelse is uitgegaan.

8. Geschriften

Zoals al aangegeven werd de Engelstalige puriteinse boekproductie van in 
ons land werkende Engelse drukkers en uitgevers ook door Nederlanders 
afgenomen. Vanzelfsprekend voorzagen dezen zich ook van in Engeland 
gedrukte, voornamelijk piëtistische puritanistica. Weliswaar was het aantal 
Nederlanders dat geschriften in het Engels kon lezen en dat in puriteinse 
werken geïnteresseerd was, zeer gering, maar degenen van wie dat gold, 
bezetten vaak belangrijke posten.
 De gegevens die bekend zijn, scheppen het beeld dat er aanzienlijke aan-
tallen Engelstalige puritanistica in de Nederlanden werden gelezen, vooral 
door gereformeerde piëtisten, maar ook wel door andere calvinisten. Hierbij 
moet niet vergeten worden dat de originele taal waarin puriteinse werken 
geschreven waren, behalve Engels Latijn kon zijn. Vooraanstaande nadere 
reformatoren als Voetius en Simon Oomius (1630-1706)92 verwijzen in 
hun oeuvre veelvuldig naar dat soort uitgaven. In de veilingcatalogus van 
de bibliotheek van Voetius worden ongeveer dertig Latijnse en zo�n 270 
Engelse puritanistica genoemd, in die van de boekenverzameling van Ude-
mans respectievelijk twintig en 57.93 De advertenties voor bibliotheekauc-
ties in de Oprechte Haarlemsche Courant laten zien dat Engelstalige boeken 
als een apart bestanddeel juist in de boekenverzamelingen van piëtistische 
predikanten als Henricus Domna (?-1672), Theodorus Saskerus (?-1688), 
Petrus Codde (?-1691), Enoch Bisschop (1636-1691) en Jacobus Koelman 
voorkwamen.94 Een niet-piëtistische calvinist als Constantijn Huygens 
(1596-1687) had ook Engelstalige piëtistische puritanistica in zijn bezit, zij 
het dat het aantal beduidend minder was, namelijk drie.95

 De in Engeland uitgekomen puriteinse publicaties werden soms langs 
de meest onverwachte wegen de Republiek binnengebracht. Andries de 
Hu(y)bert (1588-?), secretaris van het Hof van Holland, die in 1630 een zus-
ter van Teellinck zou trouwen en enkele jaren daarna geschriften van Paul 
Baynes (?-1617) zou overzetten, verzocht in een brief van 27 januari 1622 
Huygens, die toen als lid van een diplomatieke missie in Londen verbleef, 

92.  Zie Exalto.
93.  Op �t Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622, 585-587.
94.  Oprechte Haarlemsche Courant: 29 mei 1674, 26 oktober 1690, 13 augustus 1693, 

22 augustus 1693 en 30 april 1695.
95.  Bachrach, 25-26.
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verscheidene puriteinse werken voor hem te kopen. Huygens voldeed aan dit 
verzoek en gaf het pakket mee aan een vriend, Philippe Burlamacchi, die deel 
uitmaakte van een Engels diplomatiek gezelschap dat via de Nederlanden 
naar de Palts ging.96 Diplomatie als kanaal voor de overdracht van devotie!
 Soms kon één boek heel wat teweegbrengen. Afgaande op wat Burs in 
zijn bestrijding van de Nadere Reformatie meedeelt, moet de Latijnstalige 
apologie van Robinson uit 1619 een enorme en door Burs betreurde invloed 
gehad hebben.97

9. Hoogleraar

Van geen puritein in de Republiek is zo�n grote aantrekkingskracht en 
invloed uitgegaan als van Ames. Begin 1610 was hij naar aanleiding van een 
felle preek tegen het kaart- en dobbelspel onder studenten aan de universiteit 
te Cambridge ontslagen en was hij vervallen verklaard van zijn universitaire 
graden. Daarop week hij uit naar de Nederlanden. Hier was hij eerst van 
1611 tot 1619 legerpredikant onder Horace Vere, de commandeur van de 
Engelse troepen in ons land en vriend van de puriteinen. Door zijn bestrij-
ding van het remonstrantisme maakte hij zoveel naam, dat hij tijdens de 
Synode van Dordrecht mocht fungeren als adviseur van de voorzitter van 
die synode, Johannes Bogerman (1576-1637). Hoewel geen synodelid in 
de eigenlijke zin des woords heeft hij een niet geringe invloed gehad. Er 
was zelfs kans dat hij door de Engelse overheid gerehabiliteerd zou worden. 
Toen echter uitkwam dat hij een van zijn geschriften op de Leidse �Pilgrim 
Press� had laten drukken, was het met die kans gedaan en bewerkte Carleton 
zelfs dat hij genoopt werd het veldpredikerschap op te geven. Bovendien 
stelde Carleton alles in het werk om te verhinderen dat Ames te Leiden de 
opvolger van de hoogleraar in de theologie Simon Episcopius (1583-1643) 
zou worden. Wel kon hij hier van 1619 tot 1622 op particuliere basis doceren 
onder Amsterdamse studenten. De kroon op zijn carrière was het hoogle-
raarschap in de theologie, dat hij van 1622 tot 1633 aan de universiteit te 
Franeker mocht uitoefenen. Hij heeft daar � voor eigen waarneming zo goed 
als tevergeefs � met inzet van alle krachten getracht de universiteit en in 
het bijzonder het studentenleven te zuiveren van heersende religieuze en 
ethische wantoestanden. Tijdens zijn rectoraat van 1626 tot 1627 heeft hij 
van zijn positie gebruikgemaakt om onder de studenten een strenge tucht in 
te voeren, waarbij veel nadruk lag op een rigoureuze sabbatviering.98

96.  Strengholt, 56-68; Op �t Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622, 
586-587.

97.  Op �t Hof, Voorbereiding en bestrijding, 73, 78 en 80.
98.  Sprunger, �William Ames and the Franeker link�.
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 Als hoogleraar in de theologie had Ames een unieke mogelijkheid om 
de puriteinse vroomheid over te brengen op Nederlandse studenten. Dat 
de provincie Friesland rond het midden van de zeventiende eeuw een bol-
werk van het gereformeerde piëtisme in de Nederlanden was, zal voor een 
groot gedeelte aan zijn invloed te danken zijn geweest. Evenmin zal hieraan 
vreemd geweest zijn dat veel Friese predikanten in diezelfde tijd Engelse 
piëtistische werken en met name preken vertaalden.99

 Overigens reikte Ames� uitstraling veel verder dan de genoemde provin-
cie. Speciaal met het oog op hem stuurde Willem Teellinck zijn zoons Maxi-
miliaan en � de tot dusver in de literatuur totaal onbekende! � Justus in 1624 
vanuit Zeeland naar Franeker om theologie te studeren.100 Voorts ondersteun-
den zij elkaars pogingen tot nadere reformatie. Juist in de periode waarin 
Ames als rector probeerde een hervorming aan de universiteit te Franeker door 
te zetten, liet Willem Teellinck drie van zijn reformatiegeschriften, waaronder 
zijn hoofdwerk, approberen door de Franeker theologische faculteit. Op deze 
wijze stelde Teellinck zich openlijk achter de zuiveringsacties van Ames. Het 
omgekeerde was ook het geval. Toen Teellinck in 1626 een voorontwerp van 
zijn hoofdwerk Ames ter beoordeling deed toekomen, zag de laatste hierin 
een mooie ondersteuning van zijn reformatiestreven. Ames liet het werk onder 
de titel Christelijke Aensprake Aen Alle opsienderen van Gods Kercke ende 
rechte liefhebberen der waerheyt bij de universiteitsdrukker verschijnen, hier-
mede zijn naam verbindende aan de Nadere Reformatie.101

 De Zuid-Nederlandse geloofsvluchteling Frederik van Schurman, die 
zich na een jarenlang verblijf in Duitsland te Utrecht had gevestigd, ver-
huisde in 1623 naar Franeker, waar hij zich samen met zijn zoon Johan 
Godschalk (1605-1664)102 als student aan de universiteit liet inschrijven, 
vooral met de bedoeling om Ames� colleges te volgen. Zij waren respectie-
velijk de vader en de broer van de veelzijdig getalenteerde en internationaal 
befaamde Anna Maria van Schurman (1607-1678)103, die eerst tot de ker-
kelijke beweging van de Nadere Reformatie behoorde, maar later overging 
tot het separatistische piëtisme van De Labadie.
 Ook anderen, zonder uitzondering piëtisten, hebben invloed van Ames 
ondergaan. Onder hen waren predikanten zoals Schuttenius, die in een van 
zijn voorreden Ames� definitie van theologie en de uitwerking hiervan 
prijst104, Guilielmus Saldenus (1627-1694)105, die zich aansloot bij Ames� 

 99.  Op �t Hof, �Puriteinse preken in Friesland�.
100.  Album Studiosorum Academiae Franekerensis, 75, nrs. 2162-2163; Postma en Van Sluis, 

696a.
101.  Op �t Hof, Engelse piëtistische geschriften in het nederlands, 1598-1622, 497-498.
102.  Zie Van Lieburg, �Johan Godschalk van Schurman�.
103.  Zie Van der Stighelen.
104.  Op �t Hof, �Everhardus Schuttenius�, 48.
105.  Zie Van den End, 54.
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visie op het geloof en diens ethiek aanprees106, en Van Lodenstein, die op 
een van zijn catechisaties Ames� dogmatiek behandelde.107 Kenmerkend 
voor het belang van de door hem uitgeoefende invloed is het dat tot hen juist 
ook professoren behoorden, zoals Voetius, die niet alleen bij zijn onderwijs 
het genoemde werk gebruikte, maar ook soms Ames� omschrijving van the-
ologie overnam108, en Matthias Nethenus (1618-1686)109, die de editie van 
al Ames� werken in 1658 bezorgde.
 De twee geschriften van Ames, die nog tijdens zijn leven in het Neder-
lands het licht hebben gezien, hadden betrekking op de remonstrantse kwes-
tie. Ze werden na zijn overlijden gevolgd door twee andere werken, waarin 
zijn puriteinse positie in alle opzichten expliciet naar voren komt. De West-
zaanse gereformeerde predikant Caspar van Wallendal (1624-1679) was in 
1653 verantwoordelijk voor Vyf Boecken van de Conscientie en haar geval-
len, Ames� ethiek, en Lodewijk Meijer (?-1681) produceerde in 1658 Mergh 
Der Ghodtgeleerdtheidt, Ames� dogmatiek. De eerste vertaling haalde vier 
drukken, de laatste twee. Van Wallendals vertaalarbeid was een kwestie 
van eensgeestesheid, die van de cartesiaan en vriend van Baruch Spinoza 
(1632-1677) Meijer voornamelijk van opdracht, met de opbrengst waarvan 
hij als student onder meer in zijn levensonderhoud kon voorzien, ook al 
zal hij zich goed in Ames� anti-scholastieke opzet hebben kunnen vinden. 
Hoezeer Ames gewaardeerd werd door Nederlandse theologen en ingang 
onder hen had gevonden, blijkbaar was er onder hen toch weinig animo om 
hun naam te verbinden aan de verbreiding van de congregationalistische 
gedachten onder het volk.

10. Nederlanders in Engeland

In het derde kwart van de zestiende eeuw hebben vele duizenden Zuid-
Nederlanders omwille van hun � voornamelijk calvinistisch � geloof hun 
toevlucht in Engeland gezocht. Ten gevolge hiervan ontstonden in een 
behoorlijk aantal Engelse plaatsen Nederlandse vluchtelingengemeenten. 
Recent onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat de godsdienstige overtui-
ging van veel gereformeerde Zuid-Nederlandse immigranten grote openin-
gen en wellicht zelfs sterke aanzetten tot piëtisme bezat.110

 Het was voorspelbaar dat piëtistisch georiënteerde Zuid-Nederlanders, 
toen zij in Engeland via persoonlijke contacten en lectuur het puritanisme 

106.  Op �t Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622, 632.
107.  Trimp, 66 en 124.
108.  Graafland, �Voetius als gereformeerd theoloog�, 18 en 21.
109.  Zie Schneemelcher.
110. Vgl. Op �t Hof, �Piety in the wake of trade�, 250-252.
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in zijn volle omvang leerden kennen, vooral onder de bekoring van de puri-
teinse vroomheid zouden komen en dat ze daarvan beïnvloeding zouden 
ondergaan. Deze invloed is op diverse wijzen zichtbaar. De twee belangrijk-
ste Nederlandse vertalers van piëtistische puriteinse geschriften uit de eerste 
decennia van de zeventiende eeuw hebben beiden hun jeugd in een vluch-
telingengemeente in Engeland doorgebracht. Vincent Meusevoet (?-1624), 
die nog in het Vlaamse Eeklo het levenslicht had aanschouwd, werd te Nor-
wich opgevoed. Zelf getuigt hij in de opdracht van de door hem overge-
zette preken van Theodorus Beza (1519-1605) over het Hooglied, dat hij 
in die vluchtelingengemeente het kostelijke Woord des Heeren als het zaad 
van de nieuwe generatie heeft ontvangen. Wanneer hij precies de oversteek 
van Engeland naar de Noordelijke Nederlanden heeft gemaakt, is onbekend, 
maar op 1 september 1586 werd hij als letterenstudent te Leiden ingeschre-
ven. In 1590 werd hij predikant in het Zuid-Hollandse Zevenhoven. Acht 
jaar later verwisselde hij deze plaats voor het Noord-Hollandse Schagen. 
Hier overleed hij in 1624. Hij schreef zelf geen enkel werk. Des te meer 
vertaalde hij echter: in totaal veertig geschriften. Van dit aantal waren er 31 
met een uitgesproken piëtistische puriteinse aard.111

 Johannes Lamotius (?-1627) werd rond 1570 te Londen uit Zuid-Neder-
landse ouders geboren. Van 1582 tot 1584 was hij leerling op de Latijnse 
school te Gent. Te Heidelberg studeerde hij van 1588 tot 1591. Vervolgens 
diende hij als predikant de gereformeerde gemeente van Giessen-Nieuw-
kerk (1592-1593), �s-Gravenzande (1593-1595), Kampen (1595-1604) en 
Den Haag (1604-1627). In totaal zette hij 24 piëtistische puritanistica in 
het Nederlands over. Hij had de moed om zich als Zuid-Hollands predikant 
op het punt van de sabbatbeschouwing en -praktijk, tegen de strekking van 
diverse Zuid-Hollandse synoden in, openlijk aan de zijde van de � toenter-
tijd uitsluitend � Zeeuwse verdedigers van de puriteinse visie en praktijk te 
scharen.112

 Timotheüs van Vleteren (?-1641), die te Sandwich uit Zuid-Nederlandse 
ouders geboren was, deed als predikant van de Nederlandse gemeente te 
Londen in 1628 diversen van zijn vroegere collega�s in de Nederlanden 
exemplaren van Arthur Hildersams puriteinse uitleg van Johannes 4 toeko-
men en liet deze uit naam van hen smeken om andere geschriften het licht 
te doen zien.113

 De laatste in Engeland geboren vertaler wiens voorgeslacht uit de Zui-
delijke Nederlanden kwam, was Mattheüs du Bois. Rond 1620 werd hij te 
Norwich geboren. Vóór zijn twintigste is hij met zijn vader overgekomen 
naar Haarlem. In 1680 kwam van hem een bloemlezing van merendeels aan 

111.  Op �t Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622, 441-455.
112.  Ibidem, 423-437.
113.  Grell, Dutch Calvinists, 60.
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Engelse puriteinen ontleende en door hem vertaalde gezegden uit: Annota-
tien. Er volgden twee herdrukken: 1686 en 1691.114

 Het toppunt van beïnvloeding vond plaats tijdens het langdurige verblijf 
van Willem Teellinck in Engeland, namelijk van 1603 tot 1606.115 Nadat 
Teellinck op 28 september 1603 te Poitiers tot doctor in de beide rechten 
gepromoveerd was, is hij huiswaarts gekeerd. Lang heeft hij niet in zijn 
ouderlijke woning vertoefd, want in datzelfde jaar stak hij de Noordzee over. 
Of dat zijn opzet was, valt niet uit te maken, maar direct of vrij snel na 
zijn aankomst in Engeland kwam hij terecht in de onmiddellijke omgeving 
van Hildersam, een van de meest vooraanstaande leiders der puriteinen, die 
in die tijd het predikambt te Ashby de la Zouch vervulde. Tijdens een geza-
menlijke biddag, waarop Hildersam en in zijn gevolg Teellinck, John Dod en 
andere puriteinen vergaderd waren, maakte de Nederlander een bekerings-
belevenis mee, die zijn hele verdere leven bepaald heeft. L.F. Groenendijk 
heeft de zeer aannemelijke suggestie gedaan om bij die bewuste biddag te 
denken aan een van de bijeenkomsten die door zo�n dertig puriteinse predi-
kanten � onder wie Hildersam en Dod � in januari 1604 werden gehouden 
ter voorbereiding van de Hampton Court-conferentie, waarop aan koning 
Jacobus I werd gevraagd om verdere zuivering van de Anglicaanse Kerk.116 
Dit verzoek staat bekend als de Millenary Petition, omdat zo�n duizend gees-
telijken een scala van concrete voorstellen tot kerkelijke hervorming aan de 
koning deden.
 In de puriteinse kring om Hildersam zal Teellinck Martha Greendon heb-
ben leren kennen. Die kennismaking zal al heel snel uitgegroeid zijn tot 
echte en diepe liefde, want op 26 september 1604 ging hij met haar te Zierik-
zee in ondertrouw. Daar de huwelijksvoltrekking zelf niet hier plaatsvond, 
is het uiterst waarschijnlijk dat het paar in Engeland is getrouwd.
 De Millenary Petition had een averechtse uitwerking. Niet alleen ging 
de koning niet op de voorstellen in, maar hij liet de standvastige onderteke-
naars uit hun ambt zetten. Voor Hildersam viel die fatale datum op 24 april 
1605. Had Teellinck tot op dat moment deel uitgemaakt van Hildersams 
gemeente, diens afzetting was voor hem reden om naar elders te vertrekken. 
Zeer waarschijnlijk was hij toen reeds in contact gekomen met de puriteinse 
student in de theologie William Whately (1583-1639) en heeft die hem uit-
genodigd om in diens ouderlijke woning te Banbury te komen logeren. Hoe 
het ook zij, Teellinck heeft bijna driekwart jaar te Banbury vertoefd. Deze 
plaats117 was een broeinest van puritanisme, dat in standgehouden en ver-

114.  Alblas, �Mattheüs du Bois�.
115.  Zie over Teellinck Op �t Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 
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116.  Groenendijk, �De oorsprong van de uitdrukking �nadere reformatie��.
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sterkt werd door het in door-de-weekse kerkdiensten voorgaan van door 
particulieren bezoldigde lecturers. Vier van die lecturers, met wie Teellinck 
nauw contact heeft gehad, waren Whately, Dod, Cleaver en John Lancaster. 
De eerste, die uit Banbury afkomstig was, functioneerde direct na zijn stu-
dietijd al vanaf 1605 in zijn vaderstad als lecturer. De andere drie deden 
dit in datzelfde jaar na hun afzetting als gewoon predikant van omliggende 
plaatsen.
 Was Teellinck door al het gebeurde in Engeland al geheel ingewonnen 
voor het puritanisme, aan zijn verblijf te Banbury heeft hij nog twee zaken 
in het bijzonder te danken. In de eerste plaats maakte de gezinsgodsdienst 
die hij daar aantrof en van nabij meemaakte, zo�n indruk op hem dat hij 
sindsdien een bezield propagandist daarvan was. In de tweede plaats was er 
de nog veel belangrijker zaak dat hij toen begeerte tot het predikambt kreeg. 
Aangezien hij zelf met deze roepingsgevoelens niet in het reine kon komen, 
heeft hij ze voorgelegd aan het oordeel van de genoemde puriteinse predi-
kers. Nadat zij hiervoor een vasten- en biddag gehouden hadden, maakten 
zij hem als hun gevoelen bekend dat de roeping van de Heere was en dat 
Hij hem tot een zegenrijke ambtsbediening zou brengen. Daarop is Teel-
linck begin 1606 huiswaarts gekeerd en theologie in Leiden gaan studeren. 
Zijn kennis van de theologie was al zo groot, dat hij slechts drie maanden 
over die studie gedaan heeft. Eind 1606 werd hij gereformeerd predikant te 
Haamstede en Burgh en in 1613 in de Zeeuwse hoofdstad Middelburg.
 Teellinck was tijdens zijn verblijf in Engeland zo�n vurige aanhanger 
van het piëtistische puritanisme geworden, dat hij zijn hele verdere leven 
en derhalve ook zijn hele predikantschap gegeven heeft aan de bevordering 
van de puriteinse vroomheid in eigen land. Dankzij hem is bijvoorbeeld 
zijn oudste broer Eeuwout compleet voor de Engelse vroomheid ingewon-
nen118 en is ook de spil van de Nadere Reformatie, Voetius, sterk op het 
puritanisme georiënteerd geraakt en gebleven.119 Onder invloed van Willem 
Teellinck hebben Udemans en De Swaef puriteinse inzichten gekregen.120 In 
het geval van Eeuwout Teellinck, Udemans en De Swaef waren persoonlijke 
contacten het middel. Bij Voetius speelden de pennevruchten � de vertalin-
gen in het bijzonder � van Willem Teellinck de beslissende rol.
 Het is kenmerkend voor zijn geestelijke levensgang en ligging dat de 
eerste en de vierde publicatie die van Willem Teellinck het licht zagen, door 
hem vertaalde piëtistische puriteinse werken betroffen. In 1607 verscheen 
Een Dialogue, Oft t�samen-sprekinghe vanden Staet van een Christen men-
sche. Vergadert door M. Perkins, uyt de lieflicke ende wel-smakende Schrif-

118.  Op �t Hof, Eeuwout Teellinck, 70-76.
119.  Op �t Hof, �Gisbertus Voetius�.
120.  Op �t Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622, resp. 620 en 
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ten van M. Tindal, ende Bradfort van de vader van het piëtistische purita-
nisme, William Perkins121. Teellincks eersteling werd direct een succes. 
Zij werd vier keer herdrukt: 1617, 1619, 1655 en 1657. Teellincks tweede 
overzetting betrof een manuscript van Whately, dat nooit in de originele 
taal gepubliceerd is: een unicum! Het kwam in 1609 uit onder de titel Corte 
Verhandelinghe van de voornaemste Christelicke oeffeninghen en werd in 
1649 en 1658 herdrukt. Uit de voorrede van dit werkje blijkt dat Teellinck 
via briefwisseling in nauw contact met Whately gebleven is en dat hij 
behalve dit manuscript nog meer (manuscripten of publicaties) van zijn 
Engelse hartsvriend heeft ontvangen. Als deze vertaling een boekhandels-
succes werd, wilde hij die andere stukken ook laten uitkomen. Aangezien 
het tijdens zijn leven bij één druk bleef, zijn de Whately-stukken blijven 
liggen. Vier jaar na zijn overlijden in 1629 kwamen ze alsnog het Neder-
landse lezerspubliek onder ogen: Cana Galileæ, oete Houwelijckx Predica-
tie ... noch Een Gulden Cleynoot/ behelsende twaelf Christelijcke Plichten 
om de ziele van een Christen in wendich te vercieren. Het bleef bij één 
druk.122

 Whately was niet de enige persoon in Engeland met wie Teellinck in 
zijn predikantenperiode contact bleef houden. Tijdens zijn eerder vermelde 
verblijf in Engeland was hij geestelijk bevriend geraakt met de in Londen 
woonachtige Zuid-Nederlander Jacob Cole (1563-1628), die van 1624 tot 
1628 ouderling van de Nederlandse gemeente daar zou zijn.123 Aan deze 
droeg hij in 1623 een van zijn belangrijkste werken op: Sleutel der devotie.
 In de jaren twintig heeft Teellinck minstens één keer het Woord in de 
Londense gemeente bediend. Deze preek is in 1626 uitgegeven en heeft 
een uitgesproken piëtistische inhoud: Christi Waerschouwinge, Om voor te 
comen Het weeren van onsen Candelaer uyt zyne plaetse. Uit Teellincks 
dedicatie aan de ambtsdragers van die gemeente komt naar voren dat hij 
deze gemeente zeer hoogschat. Hij ziet in haar een middel voor een nadere 
reformatie van de Nederlandse kerk. Omgekeerd stond Teellinck in hoog 
aanzien bij de kerkenraad van de Londense gemeente.124 Met het oog op een 
vacature vroeg deze in 1627 Teellinck om advies en dacht zij er zelfs � tever-
geefs � aan om hem te beroepen. Zij beriep twee door Teellinck aanbevolen 
predikanten, die geestverwanten van hem waren. Dankzij intensieve bemid-
deling van Willem en zijn zoon � tevens collega � Maximiliaan gelukte het 
de Londense beroepingscommissie om de tweede kandidaat, Van Vleteren, 
het beroep te laten aannemen.

121.  Zie Breward.
122.  Op �t Hof, Bibliografische lijst, 27-29, 31-32 en 118.
123.  Grell, Dutch Calvinists, 259.
124.  Zie voor het volgende Ecclesiae Londino-Batavae archivvm, III, 1333-1349 en 
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 Na het overlijden van Willem in 1629 nam Maximiliaan de plaats van 
zijn vader als vertrouweling van de Londense kerkenraad in.125 Bij een vaca-
ture in 1631 gingen de gedachten van de laatste allereerst naar Maximiliaan 
uit. Toen deze eind 1644 of begin 1645 in Londen was, beloofde hij de ker-
kenraad ervoor te zorgen dat een student de vacatures van de gemeenten te 
Canvey Island en Maidstone zou vervullen. Ten gevolge hiervan bezette zijn 
broer Johannes (?-1674)126 de laatste predikantsplaats van 1645 tot 1646. 
Dat de Londense kerkenraad Maximiliaan als een waardige opvolger van 
zijn vader zag, is niet verwonderlijk. Deze oudste zoon van Willem was 
congeniaal met hem en evenzeer puriteins beïnvloed als hij. Maximiliaan 
studeerde onder Ames. Dat dit niet zonder gevolg bleef, blijkt uit de eerste 
gemeente van Maximiliaan: de Engelse gemeente van Vlissingen. Zijn broer 
Johannes lag in dezelfde lijn. Na zijn ambtsbediening te Maidstone, werd hij 
voor een jaar predikant van de Engelse gemeente te Middelburg.
 De latere professor in de theologie te Aberdeen, John Forbes, kwam in 
1619 te Middelburg onder invloed van Willem Teellinck, terwijl een jaar 
later de bekende puritein Thomas Gataker (1574-1654) in het kader van zijn 
van 13 juli tot 14 augustus durende rondreis door de Nederlanden Teellinck 
in Middelburg opgezocht heeft. De gevolgen van deze vluchtige ontmoe-
ting zijn indicatief voor de wederzijdse nauwe betrekkingen. Gataker droeg 
in 1621 en 1622 zorg voor de uitgave van Engelse vertalingen van twee 
geschriften van Teellinck, terwijl hij zonder een hiervan een eigen werk niet 
persklaar zou hebben gemaakt en zou hebben laten uitkomen. Waarschijnlijk 
heeft Teellinck op zijn beurt er weer voor gezorgd dat dit geschrift van 
Gataker door zijn Gorinchemse collega Spiljardus in het Nederlands werd 
overgezet.127

 Het gebeurde regelmatig dat Nederlandse studenten in de theologie hun 
studie afsloten met een reis naar Engeland met de bedoeling het puriteinse 
klimaat van nabij mee te maken. Mannen als Schuttenius en Sand, die elk 
tientallen puriteinse overzettingen produceerden, hebben tijdens zo�n reis 
hun vertaalinspiratie opgedaan. Voordat Schuttenius als predikant van Olde-
markt, IJsselham en Paaslo begin 1620 bevestigd werd, maakte hij een reis 
naar Engeland. Volgens eigen zeggen is hij direct na weerkomst begonnen 
aan zijn vertaling van Bayly�s geschrift: De practycke ofte Oeffeninghe der 
Godtzaligheydt/ Leerende een Christen Mensche/ hoe hy in sijn wandel van 
sijn gantsche leven Godt behagen mach (1620). Dit werk is de meest ver-
kochte en gelezen vertaling in de zeventiende eeuw geweeest. Er kwamen 
niet minder dan zo�n vijftig edities uit.128 Een absoluut record!

125.  Ibidem, 1502, 1941, 1975-1976 en 2008.
126.  Zie Brienen, �Johannes Teellinck�.
127.  Op �t Hof, �Johannes Spiljardus�, 40.
128.  Op �t Hof, �Everhardus Schuttenius�, 41.
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Min of meer gelijktijdig met Schuttenius bezocht Sand Engeland. Deze had 
zijn studie achter de rug en was nog niet aan een gemeente verbonden. Tij-
dens zijn verblijf te Engeland had hij te Londen predikant John Denison 
(?-1629) leren kennen, wiens godsvrucht en voorbeeldige ambtsbediening 
een onuitwisbare indruk op hem maakten. Die indruk prikkelde hem om, 
in de Nederlanden teruggekomen, een van �s mans geschriften in het Neder-
lands te vertalen. Zo kwam in 1623 op de markt: Eene Drie-voudige 
Resolutie/ seer nootwendich ter Salicheydt. Beschrijvende Der Aerden Ydel-
heyt Der Hellen Schricklijcheyt Des Hemels gelucksalicheyt. Hoewel deze 
publicatie niet zo succesvol was als Schuttenius� eersteling, werd zij toch 
nog vijfmaal herdrukt.129

 Andere theologische studenten vertrokken naar Engeland met de bedoe-
ling daar een tijd lang ten huize van godzalige puriteinse predikanten te 
worden ingewijd in de geheimen van de pastorale theologie. Samuel Clarke 
(1599-1683) noemt in zijn biografie van Gataker de namen van tien buiten-
landers die van Gataker zulk onderwijs hebben genoten. Onder hen bevin-
den zich ook diverse Nederlanders. Het is J. van der Haar geweest die in 
een artikel de aandacht op dit opmerkelijke en uiterst interessante gegeven 
heeft gevestigd.130 De namen zoals ze bij Clarke voorkomen, zijn fonetisch 
gespeld. Het vereist enige inventiviteit om achter de identiteit te komen.
 De eerste naam luidt �Thylein�. Van hem wordt verteld dat hij de latere 
predikant van de Nederlandse gemeente te Londen was. Dit maakt het abso-
luut zeker dat die naam staat voor Willem Thilenus (?-1638), die van 1624 
tot 1638 in de bedoelde gemeente het Woord bediende. Verder wordt bericht 
dat zijn weduwe een van hun kinderen met hetzelfde doel naar Gataker 
bracht, slechts veertien dagen vóór diens heengaan op 27 juli 1654. In de 
literatuur wordt deze zoon vereenzelvigd met de latere predikant te Mid-
delburg, Johannes Thilenus, met wie de puritein Quick zo�n geestelijke band 
had. Dit is evenwel onmogelijk, omdat Johannes reeds in 1652 predikant te 
Koudekerke was geworden. Toch zal ook Johannes onderricht van Gataker 
hebben ontvangen, want Quick bericht van hem dat hij, die in 1627 te Lon-
den het levenslicht had aanschouwd, na zijn studie onder Voetius voor een 
periode van één à twee jaar naar zijn vaderland terugkeerde, ten einde daar 
van veel toonaangevende puriteinen het preken te leren.131

 De derde naam is �And. Demetrius� en heeft betrekking op Andreas 
Demetrius (1619-1687), die in 1648 te Hontenisse in het ambt bevestigd 
werd. Bij de vierde naam, �Hornbeck�, wil Van der Haar aan de latere 
bekende professor Johannes Hoornbeeck denken. Dit lijkt mij echter te 
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mooi om waar te zijn. Naar mijn mening gaat het hierbij om zijn gelijk-
namige neef (?-1668), die in 1635 te Grijpskerke in het ambt bevestigd 
werd en van 1645 tot aan zijn overlijden in 1668 de Vlissingse gemeente 
diende. Achter de vijfde naam, �Rich�, zit volgens mij Arnoldus de Rijcke 
(?-1665), die in 1638 te Aagtekerke zijn ambtelijke loopbaan begon en 
die met zijn overlijden als Middelburgs predikant afsloot. In de zesde 
naam, �Swerd�, lees ik Jacobus Sweerd (1610-1646), die in 1633 predi-
kant te Hoek werd. De zevende naam, �Wittefrangel�, identificeert Van 
der Haar terecht met de bekende latere Amsterdamse predikant en nader-
reformatorische gezinsethicus Petrus Wittewrongel. Zijn aanwezigheid bij 
Gataker verklaart waarom zijn imponerend werk Oeconomia christiana 
grotendeels op puriteinse bronnen steunt.132 De negende naam spreekt voor 
zichzelf: �George de Mey�. Na zijn theologische studie te Leiden ging 
George de Mey (1630-1712) in het gevolg van het gezantschap van Jacob 
Cats (1577-1660), Gerard Schaap en Paulus van de Perre (?-1653) naar 
Engeland. Deze reis duurde van december 1651 tot juli 1652. In 1657 werd 
hij predikant te Leidschendam.
 Gataker was niet de enige puritein die privé toekomstige dienaren des 
Woords opleidde. Richard Blakerby en John Cotton (zie ook Ziff) deden 
evenzo. Ook zij hebben Nederlandse studenten onder hun pupillen gehad. 
Van Willem Thilenus is bekend dat hij niet alleen van Gataker, maar ook 
van Blackerby onderwijs heeft ontvangen.133 Dit geldt tevens van Jonas 
Proost.134 Hij diende eerst de Engelse staatskerk, was daarna predikant 
van de Nederlandse gemeente te Colchester en stond vervolgens van 1655 
tot 1667 in die van Londen. Als studenten van Cotton komen twee andere 
personen in aanmerking. De eerste is Petrus Gribius. Na zijn studie onder 
Ames te Franeker, waar hij een jaargenoot van Maximiliaan Teellinck was, 
vertrok hij naar Engeland, waar hij enige tijd bij Cotton verbleef.135 In 
1633 trad hij in het huwelijk met Maximiliaans zuster Johanna. In 1642 
werd hij predikant van de Engelse gemeente te Middelburg. De tweede 
persoon is Timotheüs van Vleteren, die in 1628 bleek te corresponderen 
met Cotton.136

 Nog in het laatste kwart van de zeventiende eeuw was zo�n reis naar 
Engeland in gebruik. De Vlissingse apotheker Bartholomeüs Reyniersen 
(1626-?)137 was geheel onder het beslag van het piëtistische puritanisme. 
Uit deze sfeer vertaalde hij in het tijdvak tussen 1659 en 1665 drie werken. 
Toen zijn zoon Petrus (1660-1724) theologie wilde gaan studeren, stuurde 
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hij hem in de tweede helft van de jaren zeventig niet aan het eind, maar zelfs 
aan het begin van de studie naar Engeland.138

 Johan Vermuyden (1595-1669) is een voorbeeld van een niet-theoloog 
die in Engeland onder de bekoring van het puritanisme kwam en die, terug 
in eigen land, de inzichten hiervan uitdroeg. In 1621 was hij met zijn oom 
Cornelis Vermuyden (?-1656) de Noordzee overgetrokken om de laatst-
genoemde bij te staan bij diens inpolderingswerkzaamheden in Engeland. 
Hier heeft Johan vele jaren gewoond. Dat dit verblijf hem geestelijk niet 
onberoerd heeft gelaten, wijzen zijn pennenvruchten uit. In 1657 kwam 
van zijn hand een verbeterde versie van het door Lamotius vertaalde Een 
Spieghel der Barmhertigheydt van William Cowper (1568-1619) uit, in 1670 
gevolgd door een herdruk. In 1658 liet hij een compilatie uit werken van 
puriteinse auteurs, voornamelijk Daniel Dyke (?-1614), verschijnen.139

 Een veel bekendere voorganger van Vermuyden was Cats. In de zomer 
van 1602 bezocht deze de universiteiten van Oxford en Cambridge. In deze 
tijd leerde hij de Engelse taal en zat hij onder het gehoor van de vader 
van het Engelse piëtistische puritanisme, Perkins. Hoewel hij niets onder-
nomen heeft om de puriteinse inzichten in ons land uit te dragen, heeft de 
puriteinse vroomheid hem nooit meer losgelaten. Op bepaalde onderdelen 
van zijn huwelijksethiek blijkt hij afhankelijk te zijn van William Gouge 
(1578-1653), Henry Smith (?-1591, zie ook Jenkins) en Thomas Gataker. 
Aan het eind van zijn leven las hij op zondag bij voorkeur werken van onder 
anderen Hall en Cowper.140

11. Vertalingen

Hoe belangrijk de persoonlijke contacten zowel in Engeland als in de Neder-
landen en puriteinse werken in de originele taal als puriteinse beïnvloedings-
kanalen voor de Nederlanden ook waren, ze werden verreweg in de schaduw 
gesteld door de vertalingen. Uiteraard is het in veel gevallen slechts bij één 
editie gebleven, maar het is toch opmerkelijk en tekenend voor de langs deze 
weg uitgeoefende invloed, dat het merendeel van de overzettingen herdrukt 
werd. De absolute topper is Bayly�s geschrift met zo�n vijftig edities.
 Er bestaan bibliografische lijsten waardoor het mogelijk is om bij bena-
dering het totale aantal vertalingen, zowel eerste drukken als heruitgaven, te 
schatten. Van der Haar heeft de wetenschap zeer aan zich verplicht door een 
lijst van in het Nederlands vertaalde Engelse theologische werken samen 
te stellen.141 Helaas ontbreekt hierin een chronologisch register. Dit manco 
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is enigermate ondervangen door F.A. van Lieburg, die de daarin vermelde 
boekproductie per 25 jaar heeft geteld en het resultaat hiervan � uitgesplitst 
naar eerste edities en herdrukken � in een tabel en een grafiek heeft onder-
gebracht.142 Volgens zijn telling zouden er tot aan de achttiende eeuw 524 
eerste drukken en 537 heruitgaven het licht hebben gezien. C.W. Schoneveld 
levert overzichten van alle mogelijke uit het Engels vertaalde geschriften 
uit de zeventiende eeuw, onder andere een chronologisch.143 Een prettige 
omstandigheid daarbij is dat hij de vertalingen rubriceert, zodat een ver-
gelijking met de gegevens van J. van der Haar en van F.A. van Lieburg 
mogelijk is. Hij komt tot 425 eerste drukken en 364 heruitgaven.144 De vier 
gevonden totalen zijn enigszins geflatteerd. Van der Haar en Schoneveld 
hebben beiden immers alle theologische werken in hun lijst opgenomen, dus 
niet uitsluitend de stichtelijke. Aan de andere kant is de grote meerderheid 
van de overzettingen piëtistisch van aard, zodat de verschillen niet al te 
groot zijn.
 Er bestaat nog een andere onderzoeksbron. In het kader van de Stich-
ting Studie der Nadere Reformatie wordt onder de bezielende leiding van 
F.W. Huisman hard gewerkt aan het vullen van het digitale bibliografische 
bestand Pietas. Hiermee wordt beoogd het leveren van een zo compleet 
mogelijke bibliografische en inhoudelijke beschrijving van alle drukken van 
alle Nederlandstalige piëtistica zoals die zowel in openbare als in parti-
culiere bibliotheken worden aangetroffen. Een van de onderdelen daarvan 
betreft de Nederlandse vertalingen van puriteinse werken. De meerwaarde 
van Pietas is dat hierin (drukken van) puritanistica in het Nederlands wor-
den beschreven die men in de genoemde bibliografische bronnen tevergeefs 
zoekt en dat hierin alle mogelijke uitgebreide registers zullen voorkomen.
 Het initiële karakter van Pietas stond het op het moment van het pers-
klaar maken van deze tekst niet toe dat bestand hier echt te verwerken. De 
gestage uitbreiding en verdere vulling daarvan staan er evenwel borg voor 
dat het na het verschijnen van deze tekst voor iedere serieuze onderzoeker 
raadzaam is Pietas als onderzoeksbron te consulteren.145

 De plezierige omstandigheid doet zich voor dat er diepgaand onderzoek 
is gedaan naar het precieze aantal vertaalde puritanistica tot en met 1632.146 
Vergelijking van de totalen uit dit onderzoek met de reeds genoemde getal-

142.  Van Lieburg, �Piëtistische lectuur�.
143.  Schoneveld, 163-264.
144. Deze getallen zijn resultaat van mijn eigen telwerk: Op �t Hof, �Geïmporteerde vroom-

heid?�, 105.
145.  Wie dit wil doen, dient zich met Huisman in verbinding te stellen: Drs. F.W. 

Huisman, Universiteitsbibliotheek Leiden, Postbus 9501, 2300 RA Leiden; E-mail: 
f.w.huisman@ssnr.nl

146.  Op �t Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622 en 1623-1632; 
Op �t Hof, �Een vergeten piëtistisch puriteins geschrift�.
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len resulteert in een factor waarmee de cijfers van J. van der Haar en Scho-
neveld omgerekend kunnen worden. De getallen die hieruit tevoorschijn 
komen, zullen een zo nauwkeurig mogelijke benadering van de historische 
aantallen zijn. Vóór 1633 zijn er welgeteld 92 eerste edities en 70 herdruk-
ken van puritanistica in het Nederlands verschenen, waarvoor 21 vertalers 
verantwoordelijk waren. De boekaantallen over dezelfde periode bij Van 
Lieburg � de periode van 1625 tot1632 is naar rato berekend � zijn 122 en 93 
en bij Schoneveld 109 en 69. De laatste is derhalve betrouwbaarder dan de 
eerste. Ter zake van de eerste categorie bedraagt het negatieve verschil bij 
Van Lieburg 24,59% en bij Schoneveld 15,60% en ter zake van de tweede 
categorie respectievelijk 24,73% en 1,45%, waarvan het laatste zelfs positief 
is. Omgerekend zouden volgens Van Lieburg in totaal 395 eerste drukken 
en 404 heruitgaven verschenen zijn en volgens Schoneveld respectievelijk 
359 en 369. Gezien de grotere betrouwbaarheid van de laatste kunnen diens 
omgerekende aantallen aangehouden worden. Het totale aantal in het Neder-
lands vertaalde puriteinse edities tot 1700 komt hiermee op 728.
 De omvang van de invloed werd niet alleen bepaald door het aantal edi-
ties, maar evenzeer door de hoogte van de oplagen. In hoeveel exemplaren 
werd een boek uitgegeven? De oplagen van het soort lectuur waartoe de 
bedoelde vertalingen behoren, schommelden in de zeventiende eeuw gemid-
deld tussen de 1000 en 1500 exemplaren. Wordt de ondergrens aangehou-
den, dan leert een eenvoudig rekensommetje dat er in totaal 728.000 exem-
plaren zijn gedrukt. Gezien het aantal heruitgaven hoeft men niet te rekenen 
met een groot percentage onverkochte boeken. Dit impliceert dat er in het 
ongunstigste geval heel wat meer dan een half miljoen exemplaren in de 
circulatie zijn geweest en gezien de aard van het koperspubliek ook gelezen 
zijn. Dat totaal mag tegenwoordig niet zo opzienbarend zijn, voor de zeven-
tiende eeuw is het spectaculair.
 Het zou wel uitzonderlijk zijn als de frequentie van uitgave gedurende 
de hele eeuw gelijk zou zijn gebleven. Dit is dan ook niet geval. Schone-
veld heeft het zeventiende-eeuwse materiaal van J. van der Haar per jaar 
uitgesplitst naar eerste drukken en herdrukken, met het volgende resultaat. 
Tot en met 1648 verschenen gemiddeld drie à vier eerste drukken en twee 
herdrukken per jaar. In de periode van 1649 tot 1654 stegen deze aantallen 
tot zeven à acht nieuwe vertalingen en vijf à zes herdrukken, terwijl zij in 
het tijdvak van 1655 tot 1661 de top bereikten met jaarlijks vijftien eerste 
drukken en twaalf herdrukken. Gedurende de rest van de eeuw waren dat 
drie à vier eerste edities en twee à drie herdrukken, behalve in de periode 
van 1662 tot 1671, toen er jaarlijks zes à zeven herdrukken verschenen. 
Het is voor iedereen die iets van geschiedenis afweet duidelijk dat de forse 
toename in het tijdvak tussen 1649 en 1661 alles te maken heeft met de 
regering van Cromwell in Engeland. Toen bloeide het puritanisme als nooit 
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tevoren en nooit daarna. De terugval van de nieuwe vertalingen na 1661 is 
het gevolg van officiële Engelse maatregelen, zoals de Licencing Act van 
1663, waarbij de publicatie van puritanistica in Engeland onmogelijk werd 
gemaakt. Tevens speelde het stadhouderloze tijdperk in ons land een rol van 
betekenis. De opbloei van de herdrukken gedurende de jaren 1662 tot 1671 
toont aan dat de vraag naar dit soort lectuur gedurende het eerste decen-
nium na 1661 zich niet door politieke gebeurtenissen en omstandigheden 
liet onderdrukken.
 Het genoemde onderzoek naar de periode tot 1633 stelt in staat om het 
beeld over de eerste decennia te corrigeren en te preciseren. Het jaargemid-
delde van de eerste edities blijkt 2,6 te zijn en dat van de herdrukken precies 
twee. Het overzicht van de jaartotalen laat zien dat het jaargemiddelde van 
de nieuwe vertalingen tot en met het jaar 1617 twee bedraagt. Voor wat de 
herdrukken in dit tijdperk betreft vallen twee dingen op. Het jaar 1604 kent 
het record-aantal van acht. Dit heeft wellicht te maken met de troonsbestij-
ging van Jacobus I in 1603 en met de Hampton Court-conferentie in 1604. 
In de tweede plaats bezetten de jaren 1607 en 1608 de tweede plaats met 
ieder vijf herdrukken. Bij de nieuwe edities geeft het jaar 1618 het record 
van 6 te zien. Het luidt een periode van een hoge verschijningsfrequentie in, 
die elf jaar duurt. Het jaargemiddelde is dan niet minder dan precies vier. 
Onmiskenbaar is deze ontwikkeling het gevolg van de openlijke keuze die 
Maurits in 1617 voor de contra-remonstranten deed en van de daaruit voort-
vloeiende Synode van Dordrecht. Evenals bij de Nederlandse gereformeerde 
piëtistica blijkt hier dat de remonstrantse twisten een grote belemmering 
voor de uitgave van stichtelijke lectuur vormden. De predikanten hadden 
hun handen vol aan die controverse. Toen echter de strijd in het voordeel 
van de contra-remonstranten beslist was, konden de piëtisten onder hen de 
vrijgekomen tijd en energie besteden aan de productie van stichtelijke lec-
tuur, hetzij in vertaling, hetzij in origineel. De hoge verschijningsfrequentie 
van nieuwe overzettingen ging ten koste van die van herdrukken. Over de 
periode van 1618 tot 1632 is het jaargemiddelde slechts 1,6.
 In de periode tussen 1598 en 1632 zijn 21 vertalers actief geweest. Dit 
geeft een jaargemiddelde van 0,6. Omgerekend over de periode van 1598 
tot 1699 brengt dat het totale aantal vertalers op 61. Zoals te verwachten 
waren vertalers voor het overgrote merendeel predikant of theoloog. Van de 
genoemde 21 behoorden zestien tot deze categorie. Onder de overige vijf 
zitten twee militairen, twee schoolmeesters en één koopman. Ruwweg is 
de verhouding 3:1. Gemeten naar de vertaalproductie is het verschil tussen 
beide groepen veel groter. De vijf �leken� hebben slechts zeven van de in 
totaal 92 overzettingen geleverd. De verhouding tussen beide categorieën in 
het licht van het aantal edities loopt nog veel verder weg: van de in totaal 
162 slechts acht! Voor wat de rest van de eeuw betreft ziet het ernaar uit dat 

De invloed van het puritanisme in de Nederlanden



324

de eerste verhouding ongewijzigd blijft, dat het verschil in vertalingen iets 
minder is en dat het verschil in edities behoorlijk minder is. De beroepen 
van de overige vertalers vertonen dan ook een gevarieerder beeld.
 Vanzelfsprekend varieert de productiviteit van de vertalers sterk. Er zijn 
personen die slechts één overzetting op hun naam hebben staan, maar er 
zijn ook vertalers die tientallen geschriften bewerkt hebben. De topproductie 
staat op naam van Meusevoet: in totaal 31 geschriften met een uitgesproken 
piëtistische puriteinse aard. Op enkele traktaatjes na maakte hij het hele 
oeuvre van de puritein Perkins, die toentertijd een van de meest invloedrijke 
theologen uit Europa was, toegankelijk voor het Nederlandse lezerspubliek. 
Als vertaler van puritanistica was hij erg succesvol. Op dit moment zijn 
er niet minder dan 91 edities bekend. Het is voor een belangrijk deel aan 
hem te danken dat het piëtistische puritanisme in al zijn onderdelen in de 
Nederlanden inburgerde.
 Tweede op de kwantitatieve ranglijst staat Koelman. Hij heeft slechts 
een paar werken minder dan Meusevoet vertaald.147 Maar het totale aantal 
drukken hiervan bedraagt net iets meer dan de helft van die van Meuse-
voet. Hierbij dient wel bedacht te worden dat een vergelijking tussen de 
omvang van beider vertalingen over het algemeen in het voordeel van Koel-
man uitvalt. Nummer drie op de lijst is Lamotius, die 24 piëtistische purita-
nistica in het Nederlands overzette, waaronder bijna het gehele oeuvre van 
de Schot Cowper. Ook van zijn vertalingen zijn vele herdrukken versche-
nen. Op Lamotius volgt Sand. Hij heeft zestien vertalingen geproduceerd. In 
doorsnee waren zijn overzettingen erg succesvol. Ze kennen althans vijftig 
edities.
 Sommige vertalers kenden een auteursgerichtheid: De Huybert op Bay-
nes; Koelman op Binning, Goodwin en Christopher Love (1618-1651)148; 
Lamotius op Cowper en Daniel Dyke; Meusevoet op Perkins. Andere over-
zetters worden gekenmerkt door een motiefsgerichtheid: Gillis van Breen 
(1585-1662) op het Heilig Avondmaal; Michiel Panneel (?-1604) op Open-
baring; Sand op het gebed, de heilszekerheid en het hiernamaals.
 Tijdens het eerste kwart van de zeventiende eeuw wordt het auteursbeeld 
oppermachtig gedomineerd door Perkins. Hij neemt op twee na de helft van 
de vertalingen en ruim zestig procent van het totale aantal edities voor zijn 
rekening. Cowper volgt op de tweede plaats. Op zijn naam staat eenzesde 
deel van beide categorieën. Met ingang van het tweede kwart van de eeuw 
treedt zoveel variatie op, dat niet meer van duidelijke winnaars gesproken 
kan worden.
 Het eeuwbeeld van de kerkelijke gezindheid der oorspronkelijke auteurs 
loopt parallel aan de ontwikkelingen binnen het puritanisme, zij het op 

147.  Zie voor Koelmans vertalingen Meeuse, �De visie van Koelman op de puriteinen�.
148.  Zie Houtekamer.
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enige tijdsafstand. In de eerste helft van de eeuw overheersen zij die in de 
staatskerk van Engeland en Schotland bleven. Onder hen zijn echte bis-
schoppen zoals John Abernethy (?-1639), Bayly, Cowper, George Downame 
(?-1634) en Hall en conformistische anglicanen als Byfield, Preston en John 
Sprint (?-1623). In meerderheid zijn ze echter non-conformist. Beroemdhe-
den onder hen zijn Perkins, Baynes, Dod en de gebroeders Daniel en Jere-
miah Dyke (?-1620). In de tweede helft van de eeuw slaat de schaal door in 
het voordeel van de felle tegenstanders van de staatskerk: presbyterianen en 
independenten. Hier passen namen als Richard Baxter149, Goodwin, Love 
en John Owen150. Aan het eind van de eeuw verscheen zelfs een aantal suc-
cesvolle overzettingen van geschriften van de wereldberoemde baptistische 
ketellapper Bunyan. Wie de vertaler van deze werken was, is ondanks alle 
nasporingen nog steeds een open vraag.
 Wel is bekend dat de echt gereformeerde uitgever Johannes Boekholt 
(1656-1693)151 verantwoordelijk is voor de introductie van de baptist in ons 
land en voor de meeste van de betreffende edities. Hoe kwam hij ertoe om de 
promotor van baptistische lectuur te worden? Bij deze vraag ligt het er maar 
net aan wat bedoeld wordt met woord �baptistisch�. In het geval van Bunyan 
kan men beter spreken van �lectuur geschreven door iemand die baptist was� 
dan van �baptistische lectuur�. In de genoemde werken van Bunyan staat 
het innerlijk geestelijke leven centraal en ontbreken verwijzingen naar de 
specifiek baptistische opvattingen over het verbond, de doop en de kerk 
zo goed als geheel. Op Boekholt, die zelf uiterst piëtistisch aangelegd en 
georiënteerd was, hadden Bunyans geschriften daarom een enorme aantrek-
kingskracht. Als vakbekwaam uitgever was hij er tevens goed van op de 
hoogte dat het lezerspubliek zich absoluut niet bekommerde om de kerke-
lijke ligging van auteurs, als het maar door hun geschriften gesticht werd. 
In de woningen van Nederlandse gereformeerde liefhebbers van stichtelijke 
lectuur stonden dan ook vertaalde puritanistica met uiteenlopende kerkelijke 
achtergrond broederlijk naast elkaar in de boekenkast.
 Dat het gereformeerde kerkvolk in het algemeen niet zo nauw in zijn 
ingewand was, valt te begrijpen. Dat heeft nu eenmaal niet zo veel met dog-
matiek en ecclesiologie op als theologen. Dat gereformeerde uitgevers hun 
kas wilden spekken met goedlopende en geen aanstoot gevende uitgaven 
van auteurs uit een afwijkend kerkelijk en theologisch klimaat, ligt voor de 
hand. Maar hoe staat het met de vertalers? Zoals reeds eerder naar voren is 
gekomen, moet bij de beantwoording van deze vraag onderscheid gemaakt 
worden tussen overzetters om den brode en vertalers uit principe. Voor de 
eerste categorie zullen de verschillen die bij dit genre werken in het geding 

149.  Zie Nuttall, Richard Baxter.
150.  Zie De Vries.
151.  Zie Alblas, Johannes Boekholt.
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waren, niet gespeeld hebben. Maar voor de tweede groep? Het is uiterst 
intrigerend te constateren dat de vertalers over het algemeen meer keken 
naar de piëtistische inhoud dan naar de kerkelijke achtergrond van de auteur 
van een geschrift. Natuurlijk waren er overzetters die zich strikt beperkten 
tot één herkomst. Meestal betrof het dan de Anglicaanse Kerk. Voorbeelden 
van vertalers die alleen geschriften van anglicanen vernederlandsten, zijn 
Hexham, Meusevoet, Sand en Schuttenius. Van hen is Hexham de enige die 
zich daarbij uitsluitend beperkte tot conformistische anglicanen. Zij vormen 
evenwel een minderheid in vergelijking met die overzetters die van kerke-
lijke verschillen geen punt maakten. In het vertalersfonds van Lamotius zit-
ten bisschoppen, non-conformistische anglicanen en zelfs presbyterianen. 
Meusevoet zette zowel van een bisschop als van een non-conformistische 
anglicaan een werk over. Bij Sand is het gezelschap nog gemêleerder: het 
varieert van een bisschop tot een separatistisch voorman. Koelman vertaalde 
werken van parlementsgezinde independenten als Goodwin en Hooker, maar 
evengoed geschriften van Love, die tijdens het bewind van Cromwell om 
zijn royalisme op het schavot ter dood werd gebracht.
 De vertalingen hebben een veel bredere verspreiding en zelfs invloed 
gehad dan altijd gedacht wordt. Het ligt immers voor de hand ervan uit te 
gaan dat de invloedssfeer van de Nederlandse overzettingen beperkt is geble-
ven tot het Nederlandse taalgebied in geografisch opzicht en tot de calvinis-
tische gebieden in religieus opzicht. De feiten spreken evenwel een andere 
taal. In 1612 kwam te Antwerpen van de jezuïet en polemicus Johannes de 
Gouda (1571-1630) het volgende fel antiprotestantse traktaat over de rooms-
katholieke heiligenverering uit: Den katholiicken heyligen-dienst Ioannis de 
Govda, prister der societeyt Iesv, Teghens Henricvm Boxhornivm, Ioannem 
Bogaert, Wilhelmvm Perkinsvm, Vincentivm Mevsevoet sijnen vertaelder, 
Ketters/ leughenaers/ In Brabant/ Enghelant/ Hollant. Klaarblijkelijk wer-
den de Nederlandse vertalingen van de geschriften van Perkins in de rooms-
katholieke Zuidelijke Nederlanden op zo�n schaal gelezen, dat De Gouda 
het nodig achtte om met zoveel woorden daartegen te velde te trekken. Dit 
voor wat het godsdienstige aspect betreft.
 Maar ook het aardrijkskundige facet zorgt voor verrassingen. Het is in 
ons land nog vrijwel onbekend dat de Nederlandse vertalingen van purita-
nistica ook in Duitsland verslonden werden en dat ze � wat nog veel belang-
rijker is � daar ontelbare keren gebruikt zijn als basistekst voor de Duitse of 
soms de Latijnse overzetting. In het volgende hoofdstuk zullen enige voor-
beelden hiervan aan de orde komen. De Duitse onderzoeker U. Sträter houdt 
het erop dat meer dan de helft van alle in het Duits vertaalde puritanistica 
teruggaat op een Nederlandse brontekst.152 Hierbij moet overigens wel in 

152.  Sträter, 29-31.
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rekening worden gebracht dat de meest succesvolle puriteinse overzettin-
gen in Duitsland geen Nederlandse voorganger kennen. In de tweede plaats 
werden de Nederlandse vertalingen van puriteinse geschriften in de Neder-
landstalige kolonies van Amerika gretig gelezen.153

 Tenslotte wordt hier nog aandacht gevraagd voor het intrigerende ver-
schijnsel van verborgen vertalingen. Deze bestonden zowel in gedrukte als 
in geschreven en gepredikte vorm. Ongezochte vondsten hebben aan het 
licht gebracht dat Nederlandse piëtisten gedeelten van hun publicaties voor 
wat de hoofdlijnen betreft en soms zelfs in de uitwerking ontleenden aan 
puriteinse lectuur, zonder dit te vermelden. Er is reeds op gewezen dat 
de Fries Brunsvelt op deze wijze schatplichtig is aan Mead. Maar in Zee-
land kon men er ook iets van. Van de Middelburger Eeuwout Teellinck 
kwam in 1618 Christelicke Clachte van Eenige Godsalighe luyden over hare 
onvruchtbaerheydt in het ware Christelicke leven uit. Stilzwijgend nam hij 
hierin bijna woordelijk twee gedeelten over uit Whately�s Corte Verhan-
delinghe van de voornaemste Christelicke oeffeninghen, vertaald door zijn 
broer Willem. Het eerste stuk werd door hem ook geïntegreerd in zijn hoofd-
werk Vyer ende Wolck-Calomne uit 1622.154 In 1621 verscheen van de Mid-
delburgse schoolmeester De Swaef het pedagogisch traktaat De Geestelycke 
Queeckerye. Volgens Groenendijk is op welhaast iedere bladzij hiervan puri-
teinse invloed speurbaar en lijkt De Swaef een acht pagina�s tellende instruc-
tie in de praktijk van de gezinscatechese ontleend te hebben aan een uit 1613 
daterende tekst van de piëtistische puritein Richard Bernard (1568-1628), 
zonder dat De Swaef ook maar één puriteinse naam noemt.155 Recentelijk is 
overtuigend aangetoond dat Eeuwout Teellincks postuum uitgekomen laat-
steling Voorbereydinghe Tot de doodt uit 1649 in feite niet anders is dan 
een bewerking van Meusevoets vertaling van Perkins Salve voor een sieck 
Mensch, waarvan tientallen pagina�s woordelijk overeenstemmen.156 Verder 
deed Van der Haar de ontdekking dat de Vlissingse predikant Joos van Laren 
(1586-1653) in zijn op 27 maart 1639 gehouden preek over 2 Timotheüs 
4:17 � soms woordelijk � een preek van Richard Sibbes (1577-1635) over 
dezelfde tekst op de voet volgde.157 Vrij lang na zijn dood is de preek in druk 
verschenen als onderdeel van de op zijn naam staande Twee-en-vijftigh Pre-
dicatien (1670), uitgegeven door zijn zoon Abraham van Laren (1633-1679). 
Vijf jaar geleden heeft C.A. de Niet kunnen aantonen dat hele gedeelten 
uit Voetius� TA AΣKHTIKA (1664) inhoudelijk vrijwel identiek zijn aan 

153.  Tanis, Dutch Calvinistic Pietism in the Middle Colonies, 45; Tanis, �Reformed Pietism 
in Colonial America�, 35 en 43.

154.  Op �t Hof, Eeuwout Teellinck, 105-111.
155.  Groenendijk, �Het puritanisme en het gezinsagogisch offensief van de Nadere Reforma-

tie�, 172-173.
156.  Op �t Hof, Eeuwout Teellinck, 115-149.
157.  Van der Haar, �Puriteinse invloed uit Engeland�.
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stukken uit Bayly�s Practijcke, zonder dat de Nederlander de naam van de 
Engelsman vermeldt.158

 De stilzwijgende overname kon ook nog andere en grotere vormen aan-
nemen. Voor een voorbeeld hiervan kunnen wij weer in Friesland terecht. 
Daar sloten de predikanten Gerhardus Velsen (1627-1673) en Franciscus 
Elgersma (1625-1712) in 1662 het volgende contract. Tegen betaling van 
honderd gulden kocht Elgersma Engelse prekenbundels en excerpeerde de 
inhoud hiervan in vertaalde preekschetsen die Van Velsen uitwerkte tot pre-
ken. In totaal ontving deze meer dan tweehonderd van zulke preekschetsen, 
die hij tot preken omwerkte. En zijn gemeente maar denken dat hij zo goed 
preken kon!159

12. Gereformeerd piëtisme en Nadere Reformatie

De wervende werking die er van in de Nederlanden verblijvende puriteinen 
uitging en de propagandistische activiteit van de vertalers van puritanistica 
bleven niet zonder gevolgen. Het enorme aantal overzettingen is op zichzelf 
al een bewijs van de immense puriteinse inwerking. Het nog grotere aantal 
herdrukken geeft aan dat het piëtistische puritanisme in de Republiek zijn 
tienduizenden versloeg. De absolute aantallen vertaalde puriteinse werken 
krijgen nog meer betekenis wanneer ze afgezet worden tegen alle andere 
soorten Nederlandstalige stichtelijke werken van gereformeerde signatuur. 
Ook in dit opzicht is de bibliometrie een onmisbaar hulpmiddel.160

 De gereformeerde vroomheid manifesteerde zich in de zestiende- en 
zeventiende-eeuwse Nederlanden in de gestalte van de stroming van het 
gereformeerde piëtisme. De uitingen hiervan in druk kunnen onderscheiden 
worden in origineel Nederlandse piëtistica en in vertalingen van piëtisti-
sche werken uit het Frans, Duits en Engels. Het begin van het Nederlandse 
gereformeerde piëtisme kan op 1588 worden gesteld, aangezien met ingang 
van dat jaar werken van volledig piëtistische aard jaarlijks het licht gingen 
zien, waaronder de veelvuldig herdrukte en invloedrijke vertalingen van de 
geschriften van de Franstalige hofprediker van prins Willem van Oranje Jean 
Taffin (1528-1602).161 In het eerste decennium van dit piëtisme vormde het 
Nederlandse aandeel in de publicaties eenderde deel. Het merendeel bestond 
uit vertalingen van Franse werken.

158.  De Niet, I, lxv-lxvii.
159.  Op �t Hof, �Puriteinse preken in Friesland�.
160.  Zie voor het volgende Op �t Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 

1598-1622, 534-635; Op �t Hof, �Geïmporteerde vroomheid?�, 84-90 en 104-105; Op �t 
Hof, �Piety in the wake of trade�, 257-260.
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 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. Reeds in 
1599 veroverde deze puriteinse inbreng de eerste plaats binnen het Neder-
landse piëtisme, die zij tot 1620 niet meer prijsgaf. Met ingang van dit jaar 
namen de Nederlandse piëtistica de eerste plaats blijvend over. De vertalin-
gen uit het Engels zijn gedurende de rest van de eeuw de tweede plaats 
blijven bezetten en overvleugelden vele malen het totaal van de overzet-
tingen naar het Frans en het Duits.
 Binnen de stroming van het Nederlandse gereformeerde piëtisme is de 
beweging van de Nadere Reformatie162 ontstaan. Deze onderscheidde zich 
van het piëtisme hierin dat zij het vroomheidsstreven vertaalde in program-
matische activiteit. Zonder de innerlijke belevingskant te verwaarlozen zette 
zij de piëtistische woorden en klachten om in daden, door niet alleen uitge-
werkte programma�s te ontwikkelen waarin aangegeven werd welke zaken 
in kerk, politiek, maatschappij en gezin op welke wijzen gereformeerd moes-
ten worden, maar ook door deze programma�s als concrete hervormings-
voorstellen bij de desbetreffende kerkelijke, politieke en maatschappelijke 
instanties in te dienen. Hoewel de grenzen met het piëtisme soms vloeiend 
verliepen, is het juist de Nadere Reformatie geweest die de gereformeerde 
vroomheid in de zeventiende-eeuwse Republiek heeft gestempeld.
 Als er één historisch fenomeen in de zeventiende-eeuwse Nederlanden 
met het puritanisme vergroeid is, dan de Nadere Reformatie. Naar alle waar-
schijnlijkheid is de term �nadere reformatie� oorspronkelijk de vertaling van 
het Engelse puriteinse begrip further reformation. Dit hangt samen met de 
levensloop van de vader der Nadere Reformatie, Willem Teellinck. Zoals 
eerder vermeld heeft hij zijn bekering in de middellijke weg te danken aan 
een biddag die gehouden werd met het oog op de Millenary Petition. In dit 
verzoekschrift deden zo�n duizend geestelijken een scala van concrete voor-
stellen tot verdere zuivering en hervorming van de Engelse Staatskerk.163 
Dit typisch staaltje van puriteinse reformatieprogrammering heeft Teellinck 
blijvend geïnspireerd toen hij, in ons land teruggekeerd, trachtte hier een 
uiterst puriteins gekleurde reformatie der zeden te ontketenen. Hij was dan 
ook de eerste Nederlander die een alomvattend program van concrete her-
vormingen op kerkelijk, maatschappelijk en politiek vlak heeft opgesteld 
en gepubliceerd: Noodwendigh vertoogh aengaende den tegenwoordighen 
bedroefden staet van Gods volck. Dit geschrift, tevens zijn hoofdwerk, zag 
in 1627 het licht. Maar ook daarvóór had hij al in zijn talrijke geschriften 
niet slechts de noodzaak van zo�n program uiteengezet, maar ook aanzetten 
daartoe geleverd. Hij had dit voor het eerst gedaan in Philopatris uit 1608. 

162.  Graafland, Op �t Hof en Van Lieburg.
163.  Groenendijk, �De oorsprong van de uitdrukking �nadere reformatie��.
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Hierin had hij een dringende oproep aan het adres van de overheden gedaan 
om de reformatie der zeden ter hand te nemen en hun daarbij in grote lijnen 
een inhoudelijk program gepresenteerd. In datzelfde jaar 1608 stelde hij met 
zijn collega en geestverwant Udemans in opdracht van de classis Schou-
wen-Duiveland een rekwest over de sabbatheiliging op, dat overhandigd 
werd aan de magistraat van Zierikzee. Deze feiten wettigen het om 1608 
als het geboortejaar van de beweging der Nadere Reformatie te beschou-
wen. De slotsom van dit alles is dat de Nadere Reformatie niet slechts haar 
naam, maar ook de haar bepalende eigenaardigheden aan het puritanisme 
ontleende.
 Zoals in het voorgaande bleek, is Teellinck als de vader van de Nadere 
Reformatie de rest van zijn leven sterk op het puritanisme georiënteerd 
gebleven en heeft hij anderen ook enthousiast voor deze buitenlandse bewe-
ging kunnen maken. Het gevolg hiervan was dat er niet één vertegenwoordi-
ger van de Nadere Reformatie uit haar begintijd te vinden is die niet de puri-
teinse invloed onderging. Maar ook in het vervolg waren de meeste nadere 
reformatoren sterk door het puritanisme beïnvloed. In het voorgaande zijn 
als zodanig al naar voren gekomen Borstius, Koelman, Schuttenius en Wit-
tewrongel.
 Welhaast ten overvloede kan nog op het volgende worden gewezen. 
De centrale figuur van de Nadere Reformatie, Voetius, vond de puriteinse 
vroomheid zo belangrijk dat het door hem ontwikkelde theologische studie-
programma voor eenderde 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!164 Toch was het niet alleen de puriteinse 
vroomheid die genade in de ogen van de Utrechtse hoogleraar kon vinden. 
Ook ecclesiologische opvattingen van gematigde independenten hebben op 
hem hun uitwerking niet gemist.165 Zijn opvattingen dat de kerkelijke verga-
deringen slechts in oneigenlijke zin �kerk� genoemd kunnen worden, dat de 
macht der gezamenlijke gemeenten die hun afgevaardigden naar een synode 
zenden, groter is dan die van de gezamenlijke afgevaardigden die op die 
synode samenkomen, dat de gemeenschap van een plaatselijke gemeente en 
die van een kerkverband een vrijwillig karakter dragen, dat de beroeping van 
predikanten en de excommunicatie niet behoren tot de bevoegdheden van 
de meerdere vergaderingen en dat gemeenteleden een bepaalde mate van 
zelfstandigheid ten opzichte van ambtsdragers bezitten, ontleende hij aan 
die ecclesiologische puriteinen. Op de genoemde punten is Voetius� directe 
afhankelijkheid van Parkers De Politeia Ecclesiastica Christi (1616) en van 
Cottons The Keyes of the Kingdom of Heaven and Power thereof (1646) aan 
te tonen. De eerlijkheid gebiedt echter te erkennen dat het telkens punten 

164.  Van den End, 218.
165.  Zie voor het volgende Bouwman, 49-62, 407-426 en 435-441.
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van ondergeschikte betekenis betreft, terwijl in de loop der jaren de kloof 
die Voetius van het independentisme scheidde, hoe langer hoe groter werd 
en hij zich in toenemende mate bij de presbyterianen aansloot.
 Via zijn buurman, de Schotse predikant van de Utrechtse Britse gemeente 
Bowye, kwam Voetius in contact met diens collega Baillie. Deze heeft in 
1649 Voetius ook opgezocht en waardeerde hem meer dan welke godge-
leerde uit die tijd ook. In 1653 zond hij Voetius via de Britse predikant te 
Veere, Spang, enige traktaten toe en drong hij bij de Utrechtenaar aan op 
een heruitgave van diens Bibliotheca. Voetius op zijn beurt beijverde zich, 
om een geschrift van Baillie tegen het episcopalisme in het Nederlands te 
doen uitkomen. Het was in 1649 te Delft verschenen onder de titel A review 
of Doctor Bramhall en zag in 1661 te Utrecht in vertaling het licht.
 Ook van de belangrijkste nadere reformator bij de overgang van de 
zeventiende naar de achttiende eeuw, de hoogleraar in de theologie achter-
eenvolgens te Franeker, Utrecht en Leiden, Herman Witsius (1636-1708)166, 
is bekend dat hij zowel in stichtelijk als in wetenschappelijk opzicht sterk 
onder puriteinse inwerking stond.167

 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 sig-
nificant. Enerzijds laat dit de hoge mate van afhankelijkheid zien en ander-
zijds impliceert dit een indirecte intensivering van de reeds sterke puritani-
sering.

13. Kerkelijke vergaderingen

De belangrijkste kerkelijke vergadering die in de zeventiende eeuw in de 
Nederlanden gehouden werd, was zonder enige twijfel de Synode van Dor-
drecht. Vaak wordt deze een nationale synode genoemd, maar in feite maakt 
deze vergadering � als enige uit die tijd � aanspraak op de titel �internatio-
nale synode�. Alle gereformeerde buitenlandse kerken, tot zelfs de Angli-
caanse Kerk toe � op de Franse Gereformeerde Kerk na � hebben afgevaar-
digden naar deze synode gestuurd. De acta van de Dordtse Synode laten zien 
hoezeer zij allen hun partij bij de beraadslagingen en in het bijzonder bij 
de weging van de in het geding zijnde vijf artikelen tegen de remonstranten 
hebben meegeblazen. Diezelfde acta boekstaafden ook enkele piëtistische 
puriteinse accenten die het oordeel van de Engelse afgevaardigden eigen 
waren en waarmee zij zich onderscheidden van de andere buitenlandse gede-

166.  Zie Van Genderen.
167.  Van Genderen, 175-176, 186 en 207; Graafland, �De toekomstverwachting der Puritei-

nen�, 77-78.
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legeerden.168 Bij hun beoordeling van het derde en vierde artikel stelden de 
Engelsen dat de toepassing van de rechtvaardigmaking voorafgegaan wordt 
door verscheidene inwendige werkingen, die door de kracht van het Woord 
en de Geest worden verwekt in de harten dergenen die nog niet wedergebo-
ren zijn. Deze werkingen zijn: het gevoel van zonde, de vrees voor de straf, 
een droefheid, de begeerte naar verlossing en enige hoop op vergeving. Voor 
de predikant betekent dit dat eerst de wet en vervolgens het evangelie moet 
worden verkondigd. Deze voorafgaande inwendige werkingen kunnen door 
de schuld van de oproerige wil des mensen worden verstikt en ten enenmale 
worden tenietgedaan. In hun oordeel over het vijfde artikel accentueren de 
Engelse afgevaardigden dat de tekenen van het geloof, die door de ervaring 
worden bevonden en door de eigen consciëntie van de mens in het bijzonder 
worden overwogen, soms in twijfel worden getrokken. Het getuigenis van 
de Geest vergaat nimmermeer, maar de vrucht en het gevoel daarvan wijken 
soms wel.
 Puriteinse invloed weerspiegelt zich ook in de besluiten van de Synode 
van Dordrecht. Op de zeventiende zitting werd uitgesproken dat de catechi-
satie van de jeugd op drie manieren moest plaatsvinden. De eerste hiervan 
was de gezinscatechese. Hoewel de puriteinse opvatting van de gezinsgods-
dienst in het algemeen en van de gezinscatechese in het bijzonder zeker niet 
het totaal van de verklarende achtergrond van dit besluit omvat, vormt zij er 
wel een wezenlijk bestanddeel van. Op de achttiende tot en met de twintigste 
zitting kwam de opleiding van de studenten in de theologie aan de orde. 
Van doorslaggevend gewicht bleek hierbij het advies van de Zeeuwen, dat 
een puriteins stempel draagt. Het dringt aan op toezicht op de levenswandel 
van de toekomstige dienaren des Woords en wijst op het nut van pastorale 
ervaring, die onder leiding van predikanten opgedaan moet worden. Tevens 
vraagt het om inpassing van de leer van de praktijk der godzaligheid in het 
universitaire lesprogramma.
 Als laatste kan gewezen worden op de Engelse klacht over de verregaande 
verwaarlozing van de dag des Heeren te Dordrecht.169 De Engelsen vroegen 
de synode bij de Dordtse magistraat erop aan te dringen niet toe te laten dat 
op Gods dag op de markt verkocht werd en de winkels open waren.
 Met het oog op de Dordtse Synode was in oktober 1618 te Zierikzee 
een provinciale synode gehouden.170 Van de daarop vastgestelde gravamina 
waren er drie die een min of meer puriteins karakter hadden: de verwerke-
lijking van de christelijke roeping om de joden tot bekering te brengen,171 de 

168.  Zie voor het volgende Op �t Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 
1598-1622, 595-597.

169.  Zie voor alles wat in deze paragraaf met de sabbat te maken heeft: Visser, 50-101.
170.  Zie voor het volgende Op �t Hof, �De Nadere Reformatie in Zeeland�, 49-50; Op �t Hof, 

Voorbereiding en bestrijding, 124-125.
171.  Op �t Hof, De visie op de Joden in de Nadere Reformatie, 84-85.
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bevordering van de bedrevenheid der aanstaande predikanten in de praktijk 
der godzaligheid en de onderhouding van de sabbat. De formulering van 
het laatste gravamen wijst uit dat de Zeeuwen zich ervan bewust waren dat 
zij inzichten over de sabbat koesterden die afweken van die van de overige 
gewesten. Op de Zeeuwse synode die na de Synode van Dordrecht werd 
gehouden, kwam dit weer openbaar. Te Dordrecht was een conflict uitge-
broken over de sabbatviering, dat eindigde in een voorlopig compromis. 
De meeste provinciale synoden hebben zich in 1620 hiermee beziggehou-
den. Alleen de Zeeuwse, waarop Udemans en vooral Willlem Teellinck een 
vooraanstaande rol hebben vervuld, kwam tot uitspraken die heel duidelijk 
veel puriteinser van inhoud waren dan de Dordtse compromisartikelen.
 Toch heeft de puriteinse sabbatvisie op de Zuid-Hollandse synode van 
1626 een triomfje gevierd, ook al moest een Zeeuws predikant daarvoor van 
Middelburg naar IJsselstein reizen.172 Deze IJsselsteinse synode moest zich 
uitspreken over een aantal gravamina tegen een stringente sabbatviering, 
in welk verband met zoveel woorden werken van Willem Teellinck en een 
geschrift van Eeuwout Teellinck genoemd werden. Toen bleek dat Teel-
linck zich juist ter zelfder tijd � en echt niet onopzettelijk! � in de stad 
ophield, vaardigde de synode enkele personen af om hem te onderhouden 
over aanstootgevende passages uit zijn werken. Het uiteindelijke resultaat 
was niet meer dan een formeel verzoek, namelijk om voortaan geen geschrift 
zonder kerkelijke approbatie het licht te doen zien en om aan anderen dit ver-
zoek door te geven � bedoeld zal zijn zijn broer Eeuwout. Teellinck beloofde 
dat en daarmee was de kous af. Athans voor Teellinck, maar niet voor de 
synode. Want Voetius in eigen persoon kwam zich beklagen over verdacht-
makingen aan zijn adres dat hij ter zake van de sabbatsonderhouding een 
inzicht erop na zou houden dat afweek van het algemeen gevoelen van de 
kerk. Na diepgaand onderzoek oordeelde de synode dat er geen redenen 
waren om hem voor verdacht te houden. Tegelijkertijd had Spiljardus een 
identieke klacht persoonlijk aan de synode schriftelijk overhandigd. Het is 
niet toevallig dat alle drie optredende personen bekend staan om hun voor-
liefde voor het puritanisme.
 Sympathie met de geestelijke ligging van het Engelse parlement, dat 
in conflict met de Engelse koning was gekomen, bracht de Zeeuwse kerk 
er in 1643 toe het gezag van de Staten van Zeeland niet slechts te tarten, 
maar zelfs te weerstaan. In juni van dat jaar besloten de vier Zeeuwse 
classes � tegen de zin van de Staten in � troostbrieven te schrijven aan 
de kerken van Engeland, Schotland en Zwitserland. In de brief aan de 
Schotse kerk werd erop aangedrongen niet lijdzaam toe te zien, dat het 
bisschoppelijke systeem met al zijn ceremoniën en attributen in de Engelse 

172.  Op �t Hof, �Gisbertus Voetius�, 89-99; Op �t Hof, Voorbereiding en bestrijding, 
131-133.
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kerk weer ingevoerd werd. Volgens de Zeeuwse kerk zou dit een eerste 
stap terug naar het Rooms-katholicisme betekenen. Toen het schrijven van 
deze brieven de Staten ter ore kwam, eisten deze de brieven ter inzage. 
Ook na herhaalde sommatie bleef de kerk dit weigeren en gaf zij evenmin 
genoegdoening over de ongeoorloofde bijeenkomst van de vier classes. 
Uiteindelijk haalde de politiek bakzeil door de hele zaak in de doofpot 
te stoppen.173

 Op krachtige aandrang van vooral Koelman ging de classis Walcheren, 
onder de indruk van het toenmalige tijdsgewricht (het rampjaar 1672), over 
tot het vastleggen van een lijst van gebreken die in de Gereformeerde Kerk 
verbeterd dienden te worden en tot het opstellen van een formulier om een 
verbond met de Heere te sluiten. Tevens werd besloten dat die reformatie-
artikelen jaarlijks in de classis niet alleen voorgelezen, maar ook bepreekt 
zouden worden. In datzelfde jaar concipieerde de classis Zuid-Beveland een 
ontwerp van politieke en kerkelijke reformatie en bracht de classis Schou-
wen-Duiveland een concept van de reformatie der zeden op haar naam. 
Tien jaar later ontwierpen de gedeputeerden van de classis Zuid-Beveland 
een Concept van nader reformatie, In de Leer, Ordre, en Zeden. Hierin 
wordt opvallend veel gewicht aan de gezinsgodsdienst toegekend. De her-
vormingsprogramma�s op zichzelf en de genoemde elementen daaruit zijn 
zonder het puritanisme ondenkbaar.174

 Ook in Friesland was sprake van een reformatieprogram. Waarschijnlijk 
in nauwe samenhang met de gebeurtenissen in Zeeland stelden in 1672 
enige leden van de classis Franeker zo�n lijst van concrete hervormings-
voorstellen op. Het stuk werd evenwel slechts door tien leden van de clas-
sis ondertekend, terwijl de overige Friese classes weigerden het over te 
nemen. Daarentegen werd het jaar daarop een soortgelijk gravamen van de 
genoemde classis wel bij meerderheid der stemmen door de Friese synode 
aanvaard.175

 In Utrecht waren de diverse reformatieprogramma�s uitsluitend het resul-
taat van lokale kerkelijke inspanningen.176

14. Doopsgezinden

De puriteinse invloed beperkte zich in de Nederlanden niet tot de gerefor-
meerden. In het voorgaande werd reeds gesignaleerd dat vertalingen van 
werken van Perkins tijdens het Twaalfjarig Bestand ook in de roomse Zui-

173.  Kluiver, 46-48.
174.  Op �t Hof, �De Nadere Reformatie in Zeeland�, 50-51.
175.  Kalma; Cuperus, I, 11.
176.  Van Lieburg, De Nadere Reformatie in Utrecht.
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delijke Nederlanden circuleerden. Maar er is meer. Een doopsgezinde leider 
blijkt zich op Perkins beroepen te hebben.177

 Uke Walles was sinds de jaren twintig voorganger bij de doopsgezin-
den te Noordbroek. Hij sloot zich aan bij de Groninger Oude Vlamingen en 
volgde in 1637 Jan Luies als hun leider op. Fundamenteel is hun gedachte 
dat met Christus� kruisdood ook het uiterlijke onderscheid tussen goed en 
kwaad � de wet � is vervallen. Enerzijds is alle vlees aangetast door het 
verval, omgekeerd is voor iedereen � dus ook voor Judas � geestelijke red-
ding mogelijk. De mens mag zich Gods oordeel niet toe-eigenen. Zelfs het 
verraad van Judas heeft een plaats in Gods heilsplan. Deze gedachtegang 
leidde tot vervolging door regenten en zowel gereformeerde als lutherse 
predikanten, omdat naar hun mening op deze wijze de basis voor iedere 
moraal verviel. Uiteindelijk werd Walles in 1637 uit Groningen verbannen. 
Hij vestigde zich toen in Oost-Friesland, vanwaaruit hij onvermoeibaar al 
zijn gemeenten overal in de Nederlanden bezocht. Bij zijn sterven liet hij 
zo�n vijftig gemeenten na, geleid door zeker een honderdtal lekenpredikers 
en verenigd in de Groninger Sociëteit der Oude Vlamingen.
 Van Walles kwam in 1645 een apologie uit onder de titel: Een Weemoe-
dige klaghende Supplicatie aen alle Heeren/ Rechteren/ Officieren/ ende 
aen alle menschen/ so hooghe als nederige standes: Tot ontlastinghe ende 
verantwoordinghe van veele onware beschuldingen over mijn Persone ... 
Met noch eenige verklaringe van �t Lyden Christi, uyt Wilhelmo Perkinsio, 
aengewezen. Voor het forum van de gereformeerde overheid verweert hij 
zich bijna uitsluitend tegen de beschuldigingen zoals die door zijn geest-
verwant Juriaan Thomas in druk zijn uitgegeven. In deze intern doperse 
polemiek poogt hij de rechtzinnigheid van zijn gevoelens te adstrueren met 
vele pagina�s citaten uit de Nederlandse vertaling � in de editie 1604 � van 
een geschriftje van Perkins: Verclaringe van de rechte maniere om te kennen 
Christum den ghecruysten. De bijzondere opvattingen op grond waarvan hij 
veroordeeld was, zijn daarin uiteraard niet te vinden, maar hij leest ze erin. 
Aan de keuze van dit � gereformeerde � boekje zal de godsdienst van het 
forum dat hij beoogde te bereiken, niet vreemd zijn geweest. Toch mag deze 
handelwijze niet enkel als tactiek gekwalificeerd worden, want hij werpt zijn 
gereformeerde tegenstanders voor de voeten dat zij allerlei zonden bedrijven 
en toelaten. En dit is allerminst tactisch.

177.  Op �t Hof, �Gereformeerde piëtisten. Opposanten èn geestverwanten van de doopsgezin-
den�, 109-110.
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15. Inhoud

Inhoudelijk kan de puriteinse inbreng178 globaal met twee woorden worden 
omschreven: �descriptie� en �prescriptie�, ofwel beschrijving en voorschrift. 
In navolging van de puriteinen gingen de gereformeerde piëtisten de gees-
telijke zielsprocessen en bevindingen uitvoerig, analytisch en psychologisch 
beschrijven. De aandacht richtte zich op de hoogte- en de dieptepunten van 
het innerlijke geloofs- en gevoelsleven, waarbij het onderwerp van de gees-
telijke verlatingen typisch puriteins was. In feite was er sprake van psycho-
analyse-avant-la-lettre. In dit verband kunnen predikanten als Saldenus,179 
Oomius, Simon Simonides (1629-1675) en Koelman en hoogleraren als 
Voetius en Hoornbeeck worden genoemd.
 In samenhang met het vorige ging de prediking een puriteinse structuur 
vertonen, waarbij het hoofdaccent op de toepassing viel. In het kader hiervan 
werden de diverse geestelijke groepen in de gemeenten afzonderlijk aange-
sproken, veelal nog weer onderscheiden in allerlei standen.
 Uit vrees voor geestelijk zelfbedrog werden de kenmerken van de ware 
gelovige en die van de schijngelovige tegenover elkaar gezet, waarbij de 
lezers aangespoord werden om aan de hand van die kenmerken te onder-
zoeken in welke geestelijke staat zij verkeerden.180 Tevens werden met het 
oog op dat zelfonderzoek zondenregisters samengesteld.181 Rond 1620 ver-
scheen van de nadere reformator Josias van den Houte (1582-1623)182 een 
catechisatiewerkje, getiteld Korten Wegh ofte Catechismus. In 1637 liet 
Voetius het door hem geredigeerde zondenregister Biecht-boecxken uitko-
men. De kern hiervan bestond uit een gedeelte van Korten Wegh, aangevuld 
met zondenregisters van Byfield en Willem Teellinck. In 1690 bezorgde 
Koelman een vermeerde editie onder de nieuwe titel Spiegel der wet. De 
uitbreiding bestond uit fragmenten uit het oeuvre van Byfield en Durham. 
De aanvullingen zijn kenmerkend voor de oorsprong van dit genre. Dit blijkt 
ook bij Willem Teellinck. In zijn werken komen twee zondenregisters voor, 
waarvan de eerste door hem overgenomen is van Perkins. Het hoogtepunt 
van dit fenomeen vormt het in 1679 gepubliceerde Swart register van duij-
sent sonden van de piëtistische predikant Jacobus Hondius (1629-1691), ook 
al is dit in tegenstelling tot de voorafgaande registers niet geordend volgens 
de Tien Geboden.
 De Nederlandse piëtisten begonnen in navolging van de Engelse met 
het vastleggen van bekeringsgeschiedenissen, spirituele (auto)biografieën 

178.  Op �t Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622, 581-597 en 
627-635; Graafland, �De invloed van het puritanisme�.

179.  Van den End, 117.
180.  Groenendijk, �De origine van Sixtus Brunsvelt�s ontmaskering van de �bijna-christen��.
181.  Van Gent, �Zondenregisters�.
182.  Op �t Hof, �Josias van den Houte�.
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en geestelijke dagboeken. Slechts weinigen zijn ervan op de hoogte dat het 
eerste en derde genre reeds door Willem Teellinck beoefend zijn, namelijk 
met respectievelijk Soliloqvivm (1628) en het driedelige Tydt-winninghe 
(1629). Vervolgens kwam Du Bois met zijn reeds genoemde autobiografie. 
Ten slotte voegde Koelman aan het door hem vertaalde Het groote Interest 
Van een christen van William Guthrie (1620-1665) in totaal drie aanhangsels 
toe, alle bestaande uit geestelijke biografieën, overwegend van puriteinen. 
Het eerste aanhangsel is reeds in de eerste editie van 1669 te vinden, het 
tweede en derde aanhangsel zijn eerst aan de vierde editie toegevoegd.183

 Ook voor wat de uiterlijke kant van het geloofsleven betreft kwamen 
Nederlandse gereformeerde vromen onder het beslag van het puritanisme. 
Zo ontstond een 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, zowel voor 
het persoonlijk leven als voor het gezinsleven.184 Voetius� TA AΣKHTIKA 
vormt het academische hoogtepunt van dit soort prescriptieve literatuur. 
De aanhalingen hierin zijn in een drietal hoofdcategorieën onder te bren-
gen: kerkvaders, rooms-katholieke en protestantse auteurs. Binnen de laat-
ste groep nemen de puriteinen verreweg de belangrijkste plaats in.185 Wit-
tewrongels eerdergenoemde hoofdwerk, dat zelf grotendeels op puriteinse 
bronnen teruggaat, laat zien dat met name het gezinsleven en de opvoeding 
in het brandpunt van de belangstelling stonden.186

 Gedurende de hele zeventiende eeuw hebben de puriteinse toekomstver-
wachtingen sterk tot de verbeelding van de Nederlandse gereformeerde vro-
men gesproken.187 Dezen koesterden dan ook positieve verwachtingen voor 
de � naaste � toekomst: Rome en het Turkse rijk zullen vernietigd worden, 
de volheid der heidenen zal ingaan en vervolgens zal Israel tot bekering 
komen. Met name dit laatste thema heeft uitvoerige aandacht ontvangen. De 
Openbaringcommentaren van Thomas Brightman (1562-1607) en Durham 
waren de voornaamste inspiratiebronnen. Van chiliastische beïnvloeding is 
geen enkele sprake. Koelman is op dit punt karakteristiek. Hoewel hij vele 
traktaten van de chiliastische piëtist Goodwin overgezet heeft, vindt men 
daarin, evenals in zijn andere vertaalwerk, geen chiliastische trekken.
 Zoals in paragraaf 9.12 duidelijk is geworden zijn de reformatiepro-
gramma�s die het eigene van de Nadere Reformatie als beweging typeren, 

183.  Groenendijk, �Guthrie�s vademecum�.
184.  Van den End, 149.
185.  De Niet, I, lix-lxi.
186.  Groenendijk, De nadere reformatie van het gezin; Groenendijk, �Het puritanisme en het 

gezinsagogisch offensief van de Nadere Reformatie�.
187.  Graafland, �De toekomstverwachting der Puriteinen�; Op �t Hof, De visie op de Joden in 

de Nadere Reformatie; Op �t Hof, �Een pamflet uit 1623�; Op �t Hof, �De visie op de Joden 
bij Eeuwout Teellinck�; Meeuse, De toekomstverwachting van de Nadere Reformatie; 
Van den End, 223-224; Op �t Hof, �William Perkins over het wereldeinde�.
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de Nederlandse aanpassingen van wat nadere reformatoren in de Engelse 
vroomheidsbeweging aantroffen. Het is in dit verband uiterst veelzeggend 
dat de twee hoofdprogrammeurs van de Nadere Reformatie, Willem Teel-
linck en Koelman, beiden even sterk door het puritanisme zijn gestempeld.
 Tenslotte waren de persoonlijke en collectieve verbondssluitingen en de 
afwijzing van formuliergebeden, van liturgische formulieren in het algemeen 
en van christelijke feestdagen ook typisch puriteinse eigenaardigheden. Met 
betrekking tot de laatste twee onderwerpen heeft Koelman het een en ander 
uit zijn pen laten vloeien.
 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 theologie. 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.188

 Overname moet wel onderscheiden worden van kopiëring. De Neder-
landse vromen integreerden de puriteinse ideeën en idealen in hun eigen 
situatie. Zo transponeerden zij bijvoorbeeld de overzeese vroomheid, die in 
ecclesiologisch opzicht erg divers was, in hun eigen kerkelijke kader, dat 
van de Gereformeerde Kerk. De bewuste acceptatie ging bovendien gepaard 
met een zelfstandige verwerking, die kritische momenten niet uitsloot. Dit 
kan geïllustreerd worden met drie voorbeelden.
 In 1642 bezorgde Voetius een editie van Bayly�s handboek voor de 
vroomheid in het Nederlands, waarvan de tekst opnieuw bewerkt was. Hij 
was er derhalve een vurige voorstander van dat dit geschrift nog meer ingang 
onder het Nederlandse volk zou vinden dan het al gedaan had. Tegelijkertijd 
plaatste hij evenwel bij sommige passages in de tekst aantekeningen, die 
niet slechts dienden tot nader onderricht, maar soms ook tot waarschuwing. 
Zijn kritische op- of beter: aanmerkingen hebben betrekking op uitlatingen 
die als remonstrants opgevat kunnen worden. In één geval zag hij zich zelfs 
genoodzaakt de toevlucht te nemen tot het uiterste middel, namelijk dat van 
weglating. In de desbetreffende zinsnede schrijft Bayly dat Christus bij het 
laatste oordeel de verworpenen zal herinneren aan de pijnen die Hij voor hen 
geleden heeft. Voetius verwijst in zijn aantekening hierop naar het tweede 
artikel van de Dordtse Leerregels.189

 De eigen werken van de gereformeerde predikant, piëtist en veelschrijver 
Oomius weerspiegelen de betekenis van het puritanisme voor hem. Zijn De 
heerlickheyt Van een kindt Gods (1658) vermeldt op de titelpagina �Uyt een 

188.  Visser; Op �t Hof, Voorbereiding en bestrijding, 59-155.
189.  Op �t Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622, 176-177.
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Tractaet, in �t Engels geschreven vanden Hoogh-geleerden Jeremias Dycke, 
Versamelt, op een bequame order gebraght, ende veel vermeerdert�. In 1660 
kwam De bestieringe Der gedachten uit, waarin stof van Engelse puriteinen, 
met name van Bolton en Symonds, betreffende de geestelijke verlatingen is 
verwerkt. Elders uit hij evenwel kritiek op de puriteinen. Hij vindt dat zij 
veel herhalen, dat zij te uitvoerig zijn, dat zij te weinig doen aan tekstver-
klaring en dat zij leringen in een tekst indragen die er niet in zitten.190

 Maar zelfs op het gebied van de bevinding wensten de Nederlandse 
bewonderaars van de puriteinen hun lichtende voorbeelden niet slaafs te 
volgen. Toen in 1678 van Hooker Zielsvernedering en Heylsame Wanhoop 
in de vertaling van Koelman op de Nederlandse boekenmarkt verscheen, was 
dit werk vergezeld van een uitvoerige voorrede, waarin de vertaler een eva-
luatie geeft van de theologie van Baxter, Hooker en diens schoonzoon Tho-
mas Shepard die in 1635 naar Amerika was uitgeweken. Naar zijn mening 
koestert Baxter, wiens geschriften bij sommige Nederlanders zeer geliefd 
zijn, verschillende verkeerde en schadelijke opvattingen, die hij in theorie en 
praktijk verbreidt. Hooker en Shepard valt Koelman op één punt af, name-
lijk dat zij zo�n hoge trap in de rechte zelfverloochening vereisen, dat de 
zondaar het er mee eens is dat hij voor eeuwig verloren gaat. Hij wijst op de 
overeenkomst hiervan met de gedachtegang van De Labadie die hij aanvan-
kelijk bewonderde om diens vurige reformatiearbeid, maar die hij na diens 
separatie van de Gereformeerde Kerk is gaan bestrijden.191

.

190.  Exalto, 167-169.
191.  Van Gent, �Koelman�s kommentaar op enkele Engelse schrijvers�.
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De invloed van het puritanisme op Europa

1. Inleiding

Door de geografische ligging is het begrijpelijk dat van alle Europese 
continentale landen de Nederlanden de meeste contacten met het puri-

tanisme hebben gehad en de meeste invloed daarvan hebben ondergaan. 
Dit betekent echter niet dat die Engelse geestelijke stroming uitsluitend 
zeggingskracht voor het buurland aan de overzijde van de Noordzee heeft 
gehad. Ook in andere landen van Europa heeft de puriteinse uitwerking zich 
doen gelden, zelfs tot in Midden- en Zuid-Europese naties toe. Bovendien 
wist ze de toch wel sterke barrière van het verschil in confessie te doorbre-
ken en zich in het lutheranisme te nestelen. Op deze wijze is het puritanisme 
zelfs tot in een Noord-Europees en luthers land als Zweden doorgedron-
gen.
 In dit hoofdstuk zal worden nagegaan langs welke wegen en op welke 
schaal het puritanisme zich verspreid heeft over Europa. Onder Europa 
wordt hier verstaan alle Europese landen behalve Brittannië en ons land.

2. Duitsland

Zo goed als wij geïnformeerd zijn over de invloed van het puritanisme in 
ons land, zo slecht zijn wij dat over de uitwerking die deze stroming in 
Duitsland heeft gehad.1 Dit komt niet omdat het puritanisme niet veel voor 
ons oostelijk buurland betekend heeft. Bepaald niet, want zoals uit het vol-
gende duidelijk zal worden, is in zeker opzicht de puriteinse uitstraling in 
Duitsland even krachtig geweest als in de Nederlanden. Het grote verschil zit 
echter in de onderzoekers. Bij Nederlandse onderzoekers bestaat een grote 
openheid en derhalve ook bereidheid om historische buitenlandse beïnvloe-
ding serieus te nemen en te erkennen. Bij hun Duitse collega�s ontbreken die 
maar al te vaak. Het is alsof zij een pathologisch aandoende allergie voor 
externe invloed bezitten. Zelfs in geval deze laatste onomstotelijk vaststaat 
en wetenschappelijk gezien niet ontkend kan worden, doen zij er gewoonlijk 

1. Zie voor deze paragraaf: Op �t Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 
1598-1622, 35-37; Op �t Hof, �Studie der Nadere Reformatie: verleden en toekomst�, i.h.b. 
24-33.
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van alles aan om de betekenis daarvan te relativeren. Als Nederlanders ont-
komen wij er niet aan om dit fenomeen te verbinden met de Duitse lands-
aard, waarin de plaats van het superioriteitsgevoel beslist niet marginaal is. 
Of deze evaluatie helemaal terecht is, moeten wij maar aan onpartijdige der-
den overlaten, maar het opzienbarende verschil in dat opzicht tussen Neder-
landse en Duitse onderzoekers blijft een onbetwistbaar feit.
 Overigens hebben wij Nederlanders geen reden om ons op dat punt boven 
onze oosterburen te verheffen. De tijd dat ook de Nederlandse kerk- en dog-
menhistorici van zwaarwegende puriteinse invloed op het geestelijke kli-
maat van de Nederlanden niet wilden weten, ligt nog niet zover achter ons. 
Eerst door het baanbrekende werk van J. van der Haar en L.F. Groenendijk 
is daarin � radicaal � verandering gekomen. Nu terug naar het eigenlijke 
onderwerp van deze paragraaf: Duitsland.

2.1 Handelsgemeente
Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, verliet de Engelse handelscom-
pagnie in 1582 Antwerpen als vestigingsplaats en werd de hoofdvestiging 
verplaatst naar Middelburg. Tevens werd toen een nevenvestiging in Noord-
west-Duitsland opgericht, en wel in Emden. Al vrij snel, in 1587, verwis-
selden de Engelse handelaars deze plaats voor Stade, terwijl zij zich in 1611 
uiteindelijk in Hamburg vestigden. Ook in de Duitse stapelplaats hadden de 
Engelse handelaars een eigen gemeente met een eigen predikant. Evenals in 
de Nederlanden waren de meesten van die predikanten aanhangers van het 
presbyterianisme van Cartwright. Enige namen zijn: John Wing, Thomas 
Young en Jeremiah Elborough. In tegenstelling tot de zustergemeente in de 
Nederlanden, zijn hier weinig sympathieën voor de congregationalistische 
theologie bekend. Elborough wist tijdens zijn lange ambtsperiode van 1629 
tot 1665 zowel de anglicaanse aanvallen van Laud als de congregationalis-
tische druk van het Cromwellbewind te weerstaan. Pas na de Restauratie, 
in 1665, werd hij ontslagen wegens zijn weigering de anglicaanse liturgie 
te gebruiken.2

 Een van de Engelse handelaars in Duitsland, die zich in zijn woon-
plaats Stade wegens zijn uitgesproken presbyteriaanse opvattingen niet bij 
de Engelse, maar bij de Waalse gemeente had aangesloten, heeft gezorgd 
voor een uiterst opzienbarend succes van een puriteins geschrift.3 De type-
ring �puriteins� zegt bepaald niet alles, want oorspronkelijk was het een 
rooms-katholiek en nog wel jezuïtisch werk. Het begon allemaal in het zes-
tiende-eeuwse Italië, waar de jezuïet Gaspar Loarte (?-1578) een devotio-
neel handboek ontwierp, dat onder de titel Essercitio della vita Christiana 

2.  Sprunger, Dutch Puritanism, 256-261.
3.  Zie voor het volgende van deze paragraaf Op �t Hof, �Piety in the wake of trade�, 260-262; 

Op �t Hof, �Eén boek binnen drie confessies�; Sträter, 60-76.
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uitkwam. Het geschrift maakte zoveel opgang dat het zelfs in het Engels 
werd vertaald: The exercise of a christian life (1579). In totaal zag het niet 
minder dan vijf keer in die taal het licht. De vanuit Frankrijk zijn vaderland 
bestokende Engelsman Robert Parsons (1546-1610), die zich van anglicaans 
geestelijke bekeerd had tot jezuïet en een brandende zendingsijver aan de 
dag legde, werkte Loartes geschrift om en breidde het fors uit: The first 
booke of the christian exercise, appertayning to resolution (1582). Met dit 
werk wilde Parsons naamchristenen leren hoe zij via de bekering van het 
hart en het leven oprechte daadchristenen konden worden. Zijn publicatie 
ademt geheel de sfeer van de devotie van Ignatius van Loyola (1491-1556) 
en Luis de Granada (1504-1588). Aan een werk van de laatste ontleende 
hij trouwens bijzonder veel. Het is onvoorstelbaar � zeker in de zestiende 
eeuw, waarin de confessionele en kerkelijke tegenstellingen altijd op de noe-
mer van ketterij werden gezet � maar waar: in 1584 kwam een protestantse 
bewerking van Parsons� boek in het Engels uit: A booke of christian exer-
cise, appertaining to resolution. Bovendien was de hiervoor verantwoor-
delijke persoon, Edmund Bunny (1540-1619), nog puritein ook. Hoewel 
deze openlijk voor de rooms-katholieke oorsprong ervan uitkwam, kreeg 
zijn versie een uiterst enthousiast onthaal. De bibliografieën vermelden niet 
minder dan 32 drukken!
 De eerste vertaling die van Bunny�s werk uitkwam, was in het Duits. 
Toen de sinds 1597 in Stade zetelende Engelse koopman Emanuel Thomson 
zich voor zaken een tijdlang in Danzig moest ophouden en niet veel om 
handen had, vertaalde hij uit tijdverdrijf Bunny�s werk. Hij gaf zijn verta-
ling een geheel nieuwe titel mee: Güldenes Kleinot der Kinder Gottes/ Das 
ist/ Der wahre Weg zum Christenthumb. Verder verschool hij zich achter de 
naam Emanuel Sonthom. Het zou tot de jaren tachtig van de vorige eeuw 
duren voordat een Duitse en een Schotse onderzoeker de ware identiteit van 
deze naam onafhankelijk van elkaar ontdekten.4 De Duitse vertaling werd 
in 1612 te Frankfurt uitgegeven. In de Gereformeerde Kerk van Duitsland 
bleef het bij deze ene editie.
 Toch is hiermee het verhaal allerminst uit. Want voor de tweede keer 
in de geschiedenis slechtte dit boek een confessionele scheidsmuur. Een 
onbekend Duits luthers theoloog paste Thomsons gereformeerde overzet-
ting grondig aan de lutherse inzichten aan en voegde er nog een deel aan 
toe. Geen versie heeft zoveel uitgaven gekend als deze lutherse: ten minste 
48 drukken, waarvan de laatste uit 1751. Zij werd derhalve een klaterend 
financieel succes, terwijl zij ook internationale erkenning vond. In 1640 
zag een Nederlandse vertaling het licht: Het Gulden Kleynood der Kinderen 
Godes, in 1655 gevolgd door een herdruk. In 1615 was reeds een Neder-
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landse vertaling van Bunny�s versie verschenen: De Bekeeringhe/ Om te 
worden Een goet Christen inder daet. In totaal is dit puriteinse geschrift dus 
driemaal in onze taal uitgekomen. Güldenes Kleinot werd nog in een andere 
taal overgezet. Maar die vertaling komt in 10.6 ter sprake.
 Nog is hiermee het laatste woord over Bunny�s traktaat niet gezegd. 
In 1682 kwam te Frankfurt nog een aparte Duitse lutherse vertaling uit: 
E. Bunny, Wahres Christenthumb, vertaald door de latere hoogleraar te 
Tübingen, Johann Nicolai, die er kennelijk niet van op de hoogte was dat 
het werk al tientallen keren van een lutherse pers was gerold!
 Er bestonden directe verbindingslijnen tussen puriteinen in Duitsland 
en de Nederlanden. Wing verwisselde in 1619 de handelsgemeente te Ham-
burg voor de Engelse gemeente te Vlissingen. Elborough kwam in 1629 
vanuit de Britse gemeente van Utrecht naar Hamburg. Ook in een ander 
opzicht bestond er een nauwe vroomheidsverbinding tussen Engeland, de 
noordwesthoek van Duitsland en de Nederlanden. Die had alles te maken 
met de cryptocalvinistische rector van het gymnasium te Stade, Ottho Cas-
mannus (1562-1607), die dit in 1595 was geworden en hiernaast in 1601 
het ambt van predikant had aanvaard. Sinds de laatste gebeurtenis publi-
ceerde hij vele stichtelijke compilaties, die internationaal gewaardeerd wer-
den. Vergelijking tussen deze werken van Casmannus en die van Perkins 
brengt zeer vele en soms precieze overeenkomsten in motief, argumentatie 
en betoogtrant aan het licht. Het wekt dan ook geen verwondering dat in 
1615 te Breda in de Nederlanden een uittreksel dat gebaseerd was op de 
combinatie van de in het Nederlands vertaalde geschriften van beide pië-
tisten gepubliceerd werd: Sommighe Regulen, welcke aenwijsen, hoe men 
een Christelick ende Godsalich leven leyden sal. Dit alles laat geen andere 
conclusie toe dan dat de Duitse piëtist door de theologie van de puritein 
diepgaand is beïnvloed. Het feit dat Casmannus aan het eind van zijn leven 
de zwenking van de katheder naar de kansel heeft gemaakt, zou daarvan best 
wel eens een gevolg kunnen zijn. Hoe dan ook, de onloochenbare puriteinse 
inwerking op de Stadese rector is ondenkbaar zonder de aanwezigheid en 
de uitstraling van de aldaar verblijvende Engelse kooplui. De in de litera-
tuur gedane suggestie dat hij een bemiddelende rol tussen Thomson en de 
uitgever van diens vertaling heeft gespeeld, is in dit licht erg aannemelijk.5

 Bij Casmannus is ook de omgekeerde richting zichtbaar. Het zal wel aan 
diezelfde Engelse kooplieden te danken zijn geweest dat een van zijn meest 
piëtistische werken in het Engels verscheen. Voorts is het opmerkelijk dat er 
door puriteinen werken uitgegeven werden waarin medische terminologieën 
en methodieken toegepast werden op het geestelijke leven, nadat Casmannus 
hiermee � in het Latijn � een begin had gemaakt.

5.  Op �t Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622, 191.
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 Hoewel hij hier eigenlijk niet thuishoort, wordt tenslotte de aandacht 
gevestigd op Thomas Herwie, een Engels koopman te Koningsbergen. Hij 
trad in 1682 als vertaler en uitgever van een bloemlezing van honderd brie-
ven van Rutherford op.6

2.2 Duitsers in Engeland
De eerste persoon met wie wij hier kennismaken, is Bernhardus Nicaeus 
Ancumanus (1614-1666).7 Hij was een zoon van Jodocus Ancumanus 
(?-1613), gereformeerd predikant in het Oost-Friese Rorichum. Bernhar-
dus studeerde van 1605 tot 1610 in Engeland theologie. Hoe kwam hij 
daar verzeild? Hij had dit aan zijn vader te danken. Deze was omstreeks 
1565 door George Talbot, die tot de hoogste Engelse adel behoorde, uit 
Emden naar Engeland gehaald om als leermeester van zijn zoon Gilbert 
(1553-1616) dienst te doen. Samen met Gilbert ondernam Ancumanus een 
langdurige buitenlandse studiereis. Nadat hij zijn taak volbracht had, keerde 
hij naar het vasteland terug. Gilbert bleef zijn hele leven zijn leermeester 
dankbaar. Hij concretiseerde deze dank onder andere door aan te bieden 
Ancumanus� zoon Bernhardus op zijn kosten in Engeland te laten studeren. 
Uiteraard werd dit aanbod in grote dank aanvaard. Bernhardus volgde col-
lege op de universiteit van Cambridge, waar de theologische faculteit nog 
doortrokken was van het onderwijs van Perkins. Pas tientallen jaren later 
zouden de indrukken die hij toen opgedaan had, tot leven komen en zijn 
verdere bestaan bepalen. In Engeland bouwde hij tevens een vriendschap-
pelijke relatie met de grote geleerde en theoloog John Bois (1561-1644) 
op. Na zijn studie in Engeland bleef hij nog drie jaar onder zijn eigen 
vader oosterse talen studeren. Na diens overlijden in 1613 nam hij een jaar 
later de herdersstaf in het Oost-Friese Tergast op. Hij bleef hier tot aan 
zijn dood in 1666.
 Van de dertien geschriften die Bernhardus Ancumanus op zijn naam 
bracht, hebben vijfeneenhalf betrekking op puriteinse auteurs, waarvan vie-
reneenhalf op Perkins. Omstreeks 1641 heeft een ernstige ziekte Ancumanus 
getroffen. Deze gebeurtenis bracht een ommekeer in zijn geestelijke gesteld-
heid teweeg. De puriteinse indrukken, te Cambridge opgedaan, kwamen naar 
boven en legden beslag op zijn geest. Na deze diepingrijpende ommekeer 
voelde hij zich gedrongen om zijn landgenoten met het puriteinse gedach-
tegoed bekend te maken, in de hoop dat anderen er evenveel aan zouden 
mogen hebben als hijzelf. Het ene werk dat niet Perkins, maar Hall betreft, 
bestaat uit aantekeningen van Ancumanus op enige geschriften van Hall in 
Nederlandse vertaling.

6.  MacKenzie, British devotional Literature, I, 255.
7.  Zie over Ancumanus Hollweg, 13-57.
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 Theodorus Haak (1605-1690)8, die in zijn naaste familiekring in de per-
sonen van Daniël Tossanus (1541-1602), Friedrich Spanheim (1600-1649) 
en diens gelijknamige zoon (1632-1701) drie professoren in de theologie 
had, werd in 1605 in de Palts geboren en bezocht na zijn universitaire studie 
gedurende een jaar (1625/6) de twee universiteiten in Engeland. Zoals zove-
len is ook hij onder de bekoring van het piëtistische puritanisme gekomen. 
Ten gevolge hiervan liet hij zich � samen met zijn landgenoten Sleer, Fisher 
en Hopff � in 1626 door John White (1574-1648)9 te Dorchester onderrich-
ten in de puriteinse pastorale theologie. Eenmaal in Duitsland weergekeerd 
vestigde hij zich voor één à twee jaar in Keulen. Hier sloot hij zich aan 
bij een ondergrondse protestantse huisgemeente. Omdat die gemeente van 
iedere vorm van geestelijke leiding verstoken was, besloot hij om het door 
hem uit Engeland meegenomen exemplaar van Daniel Dyke�s Mystery of 
Selfs-Deceiving in het Duits te vertalen. Dagelijks las hij de groep het 
stuk dat hij die dag had afgekregen voor. In 1636 verscheen zijn werkstuk 
compleet in druk te Frankfurt onder de titel Nosce te ipsum. Het jaar 
daarop kwam ter zelfder plaatse Haaks overzetting van een tweede werk van 
Dyke uit: Eine Sehr nothwendige vnd vberauß nützliche Betrachtung vnd 
Beschreibung Der Wahren Buße. Daarna zagen de werken steeds in combi-
natie het licht. Zij behoorden tot de meest verkochte puriteinse vertalingen 
in Duitsland.
 In 1628 streek Haak voor de tweede keer in Engeland neer. Eerst ver-
bleef hij bijna drie jaar te Oxford, waar hij theologische en wiskundige 
colleges volgde. Hij werd door Hall tot diaken geordineerd. In elk geval 
in januari 1632 verbleef hij weer te Dorchester bij White. Zijn plannen om 
naar de Nederlanden over te steken, werden doorkruist door het verzoek om 
zich in te zetten voor collecten in Engeland ten behoeve van de verdreven 
predikanten uit Haaks geboorteland.10 Pas eind 1633 had hij gelegenheid 
om naar Duitsland terug te gaan. Hij vestigde zich te Heidelberg, maar 
werd al vrij snel door de gewijzigde militaire situatie gedwongen de wijk te 
nemen. Via Duitsland vluchtte hij naar ons land. Hier zou hij tot de zomer 
van 1638 blijven. Toch had hij in Duitsland iets achtergelaten, want in 1635 
verscheen in Frankfurt zijn vertaling van een werk van de puritein Henry 
Scudder (?-1652): Eines wahren Christen Tägliche Wallfahrt. Datzelfde 
deed hij in ons land, want in 1638 verscheen te Amsterdam zijn overzet-
ting van een geschrift van een andere puritein, Henry Whitfeld: Ermun-
ter dich/ Das ist: Kurtze vnd einfältige Handleitung.11 De rest van zijn 
leven heeft hij grotendeels in Engeland doorgebracht. Hier stond hij in 

 8.  Zie Barnett.
 9.  Zie Rose-Troup, i.h.b. 43-44.
10.  Vgl.: Ecclesiae Londino-Batavae archivvm, III, 1538.
11.  Zie voor deze twee vertalingen Sträter, 103-104.
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nauw contact met Samuel Hartlib (?-1662), John Dury en Johann Amos 
Comenius (1592-1670) en was hij een van de oprichters van de Royal 
Society. Bovendien heeft hij op verzoek van het parlement de Nederlandse 
Statenvertaling met inbegrip van de kanttekeningen in het Engels vertaald. 
Hij maakte hiermee een begin in 1645 of 1646. Het eindresultaat verscheen 
in 1657 in druk. Tenslotte vertaalde hij Paradise Lost van John Milton 
(1608-1674), maar deze overzetting is niet uitgegeven. Wel was van hem 
in 1639 te Bazel nog een vertaling uit het Engels van een onbekende 
puriteinse brontekst verschenen: Bätt-Kunst.
 Haaks vertaling Ermunter dich had nog een uniek gevolg: naar aanlei-
ding van deze Duitse overzetting verscheen in 1655 ook te Amsterdam 
de Nederlandstalige versie: Opweckingh Ter Godtsaligheyt. Het is de enig 
bekende puriteinse vertaling die via een Duitse tekst in het Nederlands 
uitkwam!12 De Nederlandse vertaler Niclaas van Turenout verklaart in 
zijn opdracht dat Johannes Ru(y)litius (1602-1666) hem het werk heeft 
aanbevolen. Deze Rulitius was een landgenoot van Haak en was evenals 
deze in Engeland beland. Hier fungeerde hij van 1627 tot 1631 als assistent 
van White te Dorchester. Nadat hij predikant in Heidelberg was geweest, 
werd hij in 1634 door de Heidelbergse kerkenraad naar Engeland gestuurd 
om geld in te zamelen voor de opnieuw op te richten universiteit. Vanuit 
Engeland trok hij naar de Nederlanden, waar hij van 1636 tot 1639 de 
Engelse gemeente en van 1639 tot 1652 de Duitse gemeente in Amsterdam 
diende. Van 1652-1654 was hij weer te Heidelberg werkzaam en daarna is 
hij tot aan zijn overlijden aan de Nederlandse gereformeerde gemeente te 
Amsterdam verbonden geweest. Hij had zowel met Engeland als met Haak 
connecties. Als hij de laatste al niet vanuit hun beider vaderland kende, 
zal hij hem in Engeland hebben leren kennen. In Amsterdam onderhield 
hij evenals Haak druk contact met Dury en de hele kring om Comenius. Al 
met al is het dus geen wonder dat hij een vertaling van Haak in Amsterdam 
aanbeval. Hij is nog minstens één keer meer naar Engeland overgesto-
ken. Dat was in 1637, toen hij daar een opvolger voor zijn collega Paget 
zocht.13

 Als diens hofprediker begeleidde Petrus Streithagen (1591-1653) drie 
keer de prins van de Palts, Karl Ludwig, die in Den Haag resideerde, naar 
Engeland, en wel van 1635 tot 1637, van 1641 tot 1642 en van 1645 tot 
1649. In 1650 volgde hij zijn vorst naar Heidelberg. Ook hij heeft tijdens 
zijn Engelse perioden sterke invloeden van het piëtistische puritanisme 
ondergaan. Postuum verscheen in 1658 zijn puriteins compilatiewerk: Homo 
Novus das ist: Ein neu/ gelehrt und Gottseliges Tractätlein/ von deß Men-
schen Wieder-Geburt/ Auß unterschiedtlichen der berümbsten Englischen 

12.  Op �t Hof, �Geïmporteerde vroomheid?�, 102.
13.  Sprunger, Dutch Puritanism, 120.
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Theologen. Vier jaar later zou zijn Cotton-vertaling Weg des Lebens nog het 
licht zien.14

 Een andere Duitse Engelandganger die als vertaler ging optreden, was 
Martin von Kempen (1642-1683).15 Voordat hij geschiedschrijver aan het 
Brandenburgse hof werd, had hij theologie gestudeerd. Na zijn studie onder-
nam hij in het begin van de jaren zeventig een reis naar Engeland, waar hij 
bevriend raakte met Haak.16 Daarvandaan keerde hij terug met een aanzien-
lijke boekenschat in zijn bagage, waaronder puriteinse stichtelijke lectuur. 
Teruggekeerd in zijn vaderland ging hij als vertaler optreden. Zo verschenen 
in 1677 te Frankfurt Der gefallene doch wieder auffgerichtete Petrus und 
verzweifflender Judas van Charles Richardson, Zween erbauliche Tractät-
lein en Geistliches Kleeblat/ von Der Sünden van Goodwin en Gewissens 
Rath van Hall. In datzelfde jaar verscheen van zijn hand te Koningsbergen 
een systematische en becommentarieerde bibliografie van Engelse theolo-
gische literatuur.
 De Nurenberger Christoph Arnold (1627-1685) sloot zijn universitaire 
studie in 1649 af met een driejarige reis door de Nederlanden en Engeland.17 
Slechts een klein half jaar verkeerde hij in Engeland. Het verdere van zijn 
leven bracht hij in onderwijs en onderzoek door. Een van zijn pupillen was 
zijn begaafde zoon Andreas (1656-1694), die hij onder andere Nederlands 
en Engels bijbracht! Ook Andreas ondernam na zijn studie een buitenlandse 
studiereis. De zijne nam zelfs vijf jaar in beslag. Hij bracht een jaar in Hol-
land en anderhalf jaar in Engeland door. In het laatste land onderhield hij 
nauwe vriendschap met Haak. In Nurenberg volgde hij zijn vader op. In 
beider bibliotheek bevond zich een enorm aantal puritanistica, zowel in ori-
gineel als in vertaling. Hierover volgt in paragraaf 10.2.4 meer.

2.3 Vertalingen
De invloed van het puritanisme bleef in Duitsland allerminst beperkt tot 
de noordwestkust. Overal in Duitsland kwamen, evenals in de Nederlan-
den, vertalingen van puriteinse werken uit. Deze vertalingen zijn het enige 
facet van de puriteinse invloed in ons buurland waaraan enige echte aan-
dacht door een Duitse kerkhistoricus geschonken is. In 1987 kwam het fra-
giele proefschrift van Sträter uit, waarin hij in zeer grove lijnen een beeld 
van de geschiedenis van dat verschijnsel gedurende de hele zeventiende 
eeuw ontwerpt.18 Toch blijft het opmerkelijk dat een buitenlander, namelijk 
de Schot E.C. McKenzie, drie jaar daarvóór de weg gebaand had met een 

14.  J.F.G. Goeters, 242-244.
15.  Zie Sträter, 13-14.
16.  Barnett, 15.
17.  Zie Blom.
18.  Sträter.
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zeer omvangrijke, ongepubliceerde dissertatie in twee delen. In het eerste 
deel beschrijft hij de betekenis van de vertalingen voor het ontstaan van het 
Duitse piëtisme, terwijl hij in het tweede deel een bibliografie geeft van de 
Duitse overzettingen van Britse stichtelijke boeken.19 Dit tweede deel is vier 
jaar geleden verschenen.20 Even hiervóór had reeds een andere bibliografie 
van Duitse overzettingen van Engelse puriteinse piëtistica het licht gezien, 
eveneens van een niet-Duitser, namelijk de Nederlander Van der Haar.21 
Combinatie van al de desbetreffende gegevens uit deze bibliografische lijs-
ten leidt tot de volgende aantallen. Gedurende de zeventiende eeuw zijn in 
Duitsland zo�n 160 puriteinse werken in circa 340 edities in het Duits ver-
schenen, de vele Latijnse uitgaven niet meegerekend. Aan de Duitse overzet-
tingen hadden minstens 65 vertalers hun aandeel. In werkelijkheid zijn meer 
vertalingen en zeker meer drukken verschenen dan de bibliografieën vermel-
den. Van Ancumanus worden in de literatuur zes overzettingen opgegeven.22 
Van slechts zegge en schrijve een daarvan is een uniek exemplaar bekend. 
Ongetwijfeld vormt Ancumanus in dit opzicht een uitzondering, maar zijn 
geval geeft aan dat de echte totalen wel eens behoorlijk hoger kunnen liggen 
dan die nu voorhanden zijn.
 De eerste puriteinse vertaling die in Duitsland � in 1601 bij Wilhelm 
Antonius te Hanau � het licht zag, was niet in het Duits, maar in het Latijn: 
Catholicus Reformatus.23 Aangezien het Latijn de geleerdentaal van die tijd 
was, hadden vertaler en uitgever de theologische wereld op het oog. In 1602 
kwam het genoemde werk in een Duitse overzetting bij een andere uitgever 
te Herborn uit. Bij Antonius rolden meer dan twintig puriteinse geschriften 
� hetzij in het Latijn, hetzij in het Duits � van de persen, op een enkele uit-
zondering na allen van Perkins. Deze auteur beheerste trouwens gedurende 
de eerste drie decennia in verregaande mate het beeld van de puriteinse 
uitgaven en vertalingen in Duitsland, precies zoals in de Nederlanden. In 
aansluiting hierop is het nuttig erop te attenderen dat de Nederlanden een 
onmiskenbare rol op de achtergrond van Antonius� uitgaven speelden.24

 Isaäc Genius (?-1644) droeg zorg voor de overzetting van een werk van 
Broughton en van koning Jacobus I uit het Engels in het Latijn. Deze Genius 
is een interessante figuur. Evenals in het geval van de Nederlandse vertaler 
Lamotius waren zijn ouders om religieuze redenen uit de Zuidelijke Neder-
landen naar Londen gevlucht, waar hij het levenslicht aanschouwde. Lamo-
tius en hij werden op dezelfde dag aan de universiteit te Heidelberg als 

19.  McKenzie, British devotional Literature.
20.  McKenzie, A Catalog of British devotional and religious Books.
21.  Van der Haar, Internationale ökumenische Beziehungen, 1-148.
22.  Hollweg, 49-51.
23.  Zie voor Antonius en zijn fonds: Benzing, �Die Hanauer Erstdrucker�.
24.  Op �t Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622, 444-449 en 

564-565.
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student ingeschreven en voltooiden hier hun theologische studie. Daarna was 
hij eerst predikant van de Duitse gemeente van Keulen, van 1600 tot 1610 
bediende hij de Nederlandse gemeente te Frankfurt, vervolgens werd hij 
Duits predikant te Oppenheim, van 1625 tot 1627 diende hij de Nederlandse 
en Franse gemeente te Keulen, daarna was hij in de Franse gemeente te Aken 
werkzaam en tenslotte was hij van 1629 tot 1644 herder en leraar van de 
gemeente Asch bij Buren in de Nederlanden.
 Een tweede Nederlander die voor Antonius werkte, was Christopho-
rus Berbandus. Hij was uit Nederlandse ouders te Koningsbergen gebo-
ren, studeerde op kosten van de Arnhemse gemeente theologie in Genève, 
trouwde met een Nederlandse vrouw en is gedurende enige tijd predikant 
te Arnhem geweest. Behalve van Duitse gemeenten was hij van 1600 tot 
1605 predikant van de Nederlandse gemeente van Hanau. In deze periode 
vertaalde hij een werk van Perkins uit het Nederlands in het Latijn. De 
Duitse predikant Johann Heupel zette diverse geschriften van Perkins uit 
het Nederlands in het Duits over. In een van deze uitgaven geeft hij, evenals 
een andere Duitse overzetter, aan dat hij daartoe gekomen is op aandrang 
van de uitgever.
 Antonius is derhalve te beschouwen als de verantwoordelijke man voor 
de introductie van Perkins� geschriften in Duitsland. Eerst gaf hij Latijnse 
versies uit, in tweede instantie richtte hij zich ook op het gewone Duitse 
lezerspubliek. Beide categorieën werken steunden voor een behoorlijk deel 
op Nederlanders en Nederlandse vertalingen.
 Een uitgeverij die al snel het voorbeeld van Antonius volgde, was die 
van de weduwe Levinus Hulsius en van haar drukker Hieronymus Galler te 
Oppenheim. In de periode tussen 1610 en 1618 verschenen hier vele puri-
teinse werken, zowel in het Latijn als in het Duits. Hoewel ook hier Perkins 
de eerste plaats als auteur bezet, wordt het auteursbeeld in Oppenheim al 
gedifferentieerder.25

 Het tijdvak van 1630 tot 1660 wordt door drie ontwikkelingen geken-
merkt.26 In de eerste plaats gingen toen de in Duitsland meest succesrijke 
vertalingen, namelijk Bayly�s Praxis Pietatis, Sonthoms Güldenes Kleinot 
en Daniel Dykes Nosce te ipsum, druk na druk van de pers rollen. Van-
zelfsprekend werd de puriteinse auteurslijst in deze tijd steeds uitgebrei-
der, maar zoals Perkins vóór 1630 het auteursbeeld sterk domineerde, zo 
deden de drie genoemde puriteinen het gedurende de periode daarna. In de 
tweede plaats werden na 1630 puriteinse vertalingen in lutherse bewerking 
met officieel kerkelijke approbatie uitgegeven. In de laatste plaats ontdekte 
de Nurenbergse kring om Georg Philipp Harsdörffer (1607-1658) en Johann 
Michael Dilherr (1604-1669), die theologische aan literaire interesse paarde, 

25.  Benzing, �Johann Theodor de Bry, Levinus Hulsius Witwe und Hieronymus Galler�.
26.  Sträter, 8-18.
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de aan hun smaak beantwoordende werken van Hall. Die ontdekking liep 
uit op een uitgebreide vertaalwerkzaamheid.
 In de gereformeerde wereld na 1660 en in de lutherse wereld na 1670 
kwam een ware stortvloed van puriteinse overzettingen op gang. De auteurs-
lijst werd met meer dan honderd nieuwe namen uitgebreid. Het succes van 
de vertalingen had tot gevolg dat zowel gereformeerde als lutherse uitgeve-
rijen zich voor het eerst op dit genre gingen toeleggen. Waren tot 1670 de 
lutherse edities bewerkingen van gereformeerde versies, daarna gingen de 
lutherse uitgevers nieuwe titels in hun fondsen opnemen die geen gerefor-
meerde voorganger hadden. De explosie van puriteinse overzettingen had 
tot gevolg dat er diverse keren van één boek twee, drie en eenmaal zelfs vier 
overzettingen verschenen.
 In de tweede helft van de eeuw springen er vier vertalers kwantitatief 
uit: Johann Lange en de gereformeerde predikant Johann Christoph Salbach 
(?-1706) spannen de kroon met twaalf vertalingen, gevolgd door Johann 
Deusing met een productie van elf overzettingen � waaronder acht Baxteri-
ana � en ten slotte de Helmstedtse lutherse predikant Henning Koch, die zelf 
vijf Hallvertalingen op zijn naam bracht en wiens zoon Balthasar Gerhard 
Koch er nog eens twee produceerde. Salbach vervaardigde vertalingen naar 
eigen keus, maar eveneens in opdracht. Het bijzondere van dit laatste is dat 
zijn opdrachtgever geen uitgever, maar Wilhelm Ludwig, de vorst van de 
Palts was. Deze had een aantal stichtelijke werken uit de Nederlanden mee-
gebracht en liet ze vervolgens overzetten. Die vertalingen hadden derhalve 
een in het Nederlands vertaalde brontekst.
 De vertalers waren niet allen theoloog. Behalve op Von Kempen kan in 
dit verband op de musicus Andreas Volprecht en op de medisch kandidaat 
Johann Lange worden gewezen. In plaats van praktiserend medicus werd de 
laatste beroepsvertaler. Hij was het die als eerste het wereldberoemde boek 
van Bunyan voor het Duitse publiek toegankelijk maakte, ook al zou het tot 
in de achttiende en vooral de negentiende eeuw duren voordat de ketellapper 
in Duitsland echt populair werd.27

 Wie de bibliografische lijsten er op onderzoekt, komt tot de ontdekking 
dat in de onderhavige periode achttien vertalingen met in totaal 25 edities 
teruggaan op een Nederlandse brontekst. De conclusie dat de rol die Neder-
landse vertalingen hebben gespeeld, een zeer bescheiden is geweest, ligt 
voor de hand. Het is evenwel de grote verdienste van Sträter dat hij aantoont 
dat � zonder dat dit aangegeven wordt � aan verschillende Duitse overzet-
tingen een Nederlandse en geen Engelse basistekst ten grondslag ligt.28 Op 
grond hiervan maakt hij de gevolgtrekking dat minstens de helft van alle 

27.  Sann; Van �t Veld, 440-451.
28.  Op �t Hof, �Die Nähere Reformation und der niederländische reformierte Pietismus�, 

180-181.
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Duitse vertalingen uit de zeventiende eeuw via een Nederlandse voorgan-
ger tot stand is gekomen.29 Deze conclusie lijkt schromelijk overdreven. 
Zelf moet ik ook bekennen dat het voor mij nog de vraag is of deze boude 
bewering wel echt de historische werkelijkheid weerspiegelt. Toch moet 
het Sträter worden toegegeven dat het aantal vertalers dat betrokken is bij 
de nu bekende Duitse vertalingen via het Nederlands opvallend groot is: 
twaalf in totaal. En dit niet alleen, maar wat minstens evenveel gewicht in 
de schaal legt, is dat onder hen de drie meest productieve vertalers zitten. Er 
is evenwel nog niet bewezen dat alle vertalingen die deze overzetters onder 
handen hebben gehad, op een Nederlandse tekst steunen. Aangenomen dat 
dit zo zou zijn, dan komt het totaal van de door hen overgezette teksten op 
51. Het eindtotaal van de laatste beloopt 160. Omdat er geen systematisch 
onderzoek naar de brontekst van de meeste vertalingen is gedaan, mag met 
Sträter worden aangenomen dat er nog diverse aan een Nederlandse tekst 
ontleend zijn. Al met al komt het mij voor dat Sträters schatting iets te opti-
mistisch is en dat het wetenschappelijk verantwoorder is om te stellen dat 
het om een derde tot � in het gunstigste geval � de helft van het totaal gaat.
 Dankzij het bibliografische speurwerk van J. van der Haar30 zijn wij 
ervan op de hoogte dat drie van het genoemde twaalftal ook origineel Neder-
landse gereformeerde piëtistica overgezet hebben.31 Johann Christoph Mül-
ler vertaalde één werkje en Salbach twee geschriftjes van Borstius, terwijl 
Deusing één werk van Spranckhuysen en drie pennenvruchten van Willem 
Teellinck in zijn moedertaal overzette. Hoe zijn deze Duitsers aan hun ken-
nis van de Nederlandse taal gekomen? Het kan haast niet anders of zij heb-
ben die opgedaan tijdens een studieverblijf in ons land. In elk geval is met 
zekerheid bekend dat Salbach met ingang van 20 juni 1659 te Franeker 
theologische colleges heeft gevolgd32, terwijl Müller hier op 23 april 1641 
en 4 oktober 1644 als student werd ingeschreven.33

 Dat de Nederlanden van grote betekenis voor de puritanistica in het Duits 
zijn geweest, komt behalve in de reeds genoemde feiten nog in drie opzich-
ten naar voren. Allereerst zijn zes edities van een Nederlandse pers gerold.34 
In de tweede plaats bestaan twee overzettingen in een combinatie van een 
oorspronkelijk Nederlands en een origineel Engels geschrift. De volgorde 
spreekt boekdelen. In het ene geval is een geschriftje van Borstius gecombi-
neerd met een werkje van Gataker: Jacob Borsts Esau: Oder Unersättlicher 
Geitzhals. Vnd Thomas Gatakers Jacob: Oder Waarer vergnügter Christ 

29.  Sträter, 31.
30.  Van der Haar, Internationale ökumenische Beziehungen, 149-195.
31.  Vgl. Op �t Hof, �Die Nähere Reformation und der niederländische reformierte Pietismus�, 

181.
32.  Album Studiosorum Academiae Franekerensis, 177 nr. 6041.
33. Ibidem, 119 nr. 3800 en 132 nr. 4270; Postma en Van Sluis, 678a.
34.  Van der Haar, Internationale ökumenische Beziehungen, 137.
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(1671).35 In het andere geval betreft het een compilatie uit de werken van 
Simonides en William Pemble (1591-1623): Gottselige Seelen-Übung, oder 
Andächtige Betrachtungen über das H. Abendmahl des Herren. (...) Samt 
einbrünstigen Gebätten und Soliloquiis darbey sehr dienstlich. Auß den 
hochberühmten und geistreichen Niderländischen und Englischen Schrifften 
Simonis Simonides und William Pemble (1671).36 Tenslotte is er de Duitse 
vertaler Simon Jodocus Krüger.37 Deze trok na de voltooiing van zijn studie 
naar Utrecht. Hij wilde niet alleen genieten van de colleges van Voetius, 
maar evenzeer van de preken van J. van Lodenstein. De waardering was 
wederzijds, want toen Van Lodenstein ziek werd, verzocht hij Krüger om als 
zijn vervanger op te treden. Dit heeft de Duitser gedaan tot aan het overlijden 
van de Nederlander. Tevens heeft hij een lijkrede op diens heengaan gehou-
den. Daarna heeft hij zijn hele ambtsleven als predikant te Berkel doorge-
bracht. Van zijn hand verschenen in het Nederlands twee preken en een 
stichtelijk werk. Het laatste haalde zelfs vijf drukken.38 Toch heeft hij ook 
nog enige betekenis voor het piëtisme in Duitsland, want tijdens zijn verblijf 
in Utrecht vervaardigde hij aan de hand van de Nederlandse vertaling de 
Duitse overzetting van een puriteins geschrift: Jeremy Taylor (1613-1667), 
Ein Mensch in Christo, oder eine neue Creatur, Bremen 1676.39

 Wie de origineel Duitse stichtelijke literatuur in ogenschouw neemt, 
komt tot de ontdekking dat die op een klein segment na geheel luthers is. 
Hadden de Duitse gereformeerden dan geen eigen devotionalia? Ja toch, 
maar dan in de vorm van vertalingen van Britse en in aanzienlijk mindere 
mate van Nederlandse piëtistische geschriften.40 Deze constatering van 
Sträter kan op grond van het vorige hoofdstuk nog nader gepreciseerd wor-
den. Zoals daar is aangetoond, was het gereformeerde piëtisme in de Neder-
landen sterk puriteins gekleurd. Dit impliceert dat de gereformeerde vroom-
heid in Duitsland nog puriteinser was dan Sträter al dacht.
 In het geval van de puriteinse vertalingen is tenslotte een scherpe schei-
ding tussen een gereformeerde en lutherse lezerskring niet mogelijk, want 
niet overeenkomstig de historische werkelijkheid. Lang vóór de jaren dertig 
circuleerden gereformeerde versies onder lutheranen. In zekere zin vormden 
de twee lutherse bewerkingen van de Duitse gereformeerde vertalingen van 
Bayly en Sonthom een reactie daarop: lutherse voormannen dachten op deze 
wijze de dreiging van een gereformeerde infectie af te wenden. Toch staat het 
vast dat lutheranen gereformeerde vertalingen van puriteinse werken waar-

35.  Sträter, 42.
36.  Van der Haar, Internationale ökumenische Beziehungen, 91.
37.  Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland, V, 280; Leur-

dijk, �De Nadere Reformatie in Delft�, 159.
38.  Van der Haar, Schatkamer, 252.
39.  Van der Haar, Internationale ökumenische Beziehungen, 112.
40.  Sträter, 41.
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van geen lutherse overzetting voorhanden was, bleven lezen.41 Omgekeerd 
hebben na 1670 gereformeerde Duitsers lutherse vertalingen aangeschaft. 
Omstreeks 1700 was de situatie zo dat de uitkomende puriteinse uitgaven in 
het Duits gelijkelijk over gereformeerden en luthersen verdeeld waren.42

2.4 Boekenbezit
De in paragraaf 10.2.2 besproken vader en zoon Arnold hebben een omvang-
rijke bibliotheek aangelegd. Gezien hun levensloop is het te begrijpen dat 
de afdeling Engelse geschriften 320 nummers telde. Hiervan waren 140 van 
stichtelijke, voornamelijk puriteinse aard. Terwijl zoon Christoph in Enge-
land verbleef, schafte hij niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen 
puritanistica aan. Zo weten we dat de Nurenbergse genealoog Jakob Wil-
helm Imhoff (1651-1728) een puriteins werk bestelde. Het is weer kenmer-
kend voor de Nederlandse inbreng dat de Arnoldbibliotheek ook een groot 
aantal Nederlandse vertalingen kende, terwijl tenslotte de Duitse overzet-
tingen ook een bestanddeel vormden.43

 Het waren bepaald niet alleen Engelandgangers die een rijk voorziene 
afdeling puritanistica in hun boekenverzameling bezaten. Ook bibliotheken 
van vorsten waren soms in dit opzicht welvoorzien. Zo weten wij op grond 
van de opdracht van de beide predikanten Martin Floccenius en Paul Würtz 
in het door Streithagen verduitste Weg des Lebens (1662) van Cotton dat de 
vorstinnen Charlotte en Elisabeth van de Palts een bibliotheek van de beste 
Engelse auteurs verzameld hadden.44

2.5 Inhoud
Centrale aandachtspunten in de puriteinse vertalingen zijn de bekering, de 
heiliging, de meditatie, de geestelijke structurering van het dagelijkse leven, 
de sabbatviering, de aanvechtingen, het zelfonderzoek en de kenmerken. Het 
meest intrigerende is de middeleeuwse sfeer die dit genre kenmerkt. Drie 
van de vier meest verkochte vertalingen zijn daarmee doortrokken. Voor 
Sonthoms werk is in dit verband de ontstaansgeschiedenis typerend. Bayly�s 
traktaat heeft een sterk middeleeuws mystieke inslag, die wordt versterkt 
door het tweede aanhangsel, dat teruggaat op een werk over de meditatie van 
de Spaanse mysticus Luis de Granada. De derde vertaling, die gekoppeld 
was aan Bayly�s geschrift, was Halls werk over de meditatie. Het is niet 
zonder reden dat het onderzoek lijnen van dit werk terug ziet lopen naar het 
hoofdwerk van Ignatius de Loyola.45

41.  Sträter, 44-46.
42.  McKenzie, British devotional Literature, I, 320.
43.  Blom.
44.  Sträter, 40-41
45.  Sträter; McKenzie, British devotional Literature, I, 295-315.
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2.6 Betekenis
Wanneer we willen trachten de omvang van de puriteinse invloed in Duits-
land te definiëren, doen we er goed aan hierbij te onderscheiden tussen het 
Duitse gereformeerde protestantisme en het Duitse lutheranisme.46 Anders 
gezegd: in Duitsland bestonden twee gestalten van protestantse vroomheid, 
namelijk het lutherse en het gereformeerde piëtisme. Aangezien het purita-
nisme gereformeerd van aard was, valt bij voorbaat te verwachten dat de 
uitwerking daarvan op beide verschil in intensiteit en in tijd vertoont. Voorts 
moet nog een tweede aspect bij de evaluatie betrokken worden. Het is de 
rijke verworvenheid van het Duitse piëtismeonderzoek van de laatste decen-
nia dat er steeds meer oog is gekomen voor het gegeven dat het Duitse pië-
tisme allerminst eerst bij Philipp Jakob Spener (1635-1705) begonnen is. 
Algemeen wordt het Duitse piëtisme tegenwoordig onderscheiden in dat van 
Arndt en dat van Spener. Het heeft dan ook goede zin om bij het nagaan 
van de betekenis der puriteinse uitstraling in Duitsland die onderscheiding 
te verdisconteren.
 Het lutherse piëtisme zoals Johann Arndt dat had vormgegeven, miste het 
element waarin de puriteinen zo sterk waren, namelijk de religieuze struc-
turering en de devotionele casuïstiek van het dagelijkse leven. Deze lacune 
vormt de verklaring voor de opgang die de puriteinse lectuur onder de luther-
sen maakte.
 Concreet valt deze invloed af te lezen aan de levensgang van Spener die 
gewoonlijk als de vader van het Duitse piëtisme wordt beschouwd. Deze 
las in zijn jonge jaren de geschriften van Bayly, Sonthom, Dyke en Hall 
in het Duits. In zijn latere leven heeft hij zich verdiept in de lectuur van 
Baxters traktaat over de zelfverloochening, dat voor hem toegankelijk was 
in de Duitse vertaling die door zijn vriend Johann Fischer opgesteld was.47 
Zelf zou hij zelfs Henochismus, sive Tractatus de Modo Ambulandi cum 
Deo (Henochisme, of een traktaat over de manier om met God te wandelen) 
van Hall in de volkstaal hebben overgezet, ware het niet dat Johann Ludwig 
Hartmann hem voor was geweest. Toen Spener te Frankfurt met zijn gezel-
schap begon, was een van de drie werken die daar besproken werden het 
boek van Bayly.48

 Gedurig verwezen lutheranen in hun geschriften naar vertaalde puritanis-
tica of citeerden die zelfs. Diverse gebeden uit Bayly�s vroomheidshandboek 
zijn opgenomen in populaire lutherse gebedenboekjes, terwijl de catechis-
mus die Justus Gesenius (1601-1673) in 1631 aan de lutherse versie van de 
Duitse vertaling van Bayly�s geschrift toevoegde, zonneklaar door de inhoud 
van het laatste bepaald is. Voorts geeft het feit dat vanaf het midden van de 

46.  Sträter, 114-116.
47.  Wallmann, 48-50 en 53-55.
48.  McKenzie, British devotional Literature, I, 204 en 192.
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eeuw lutheranen gaan waarschuwen voor de inhoud van de puriteinse wer-
ken te kennen dat deze op grote schaal door lutheranen werden aangeschaft 
en gelezen.49

 Het is dan ook in strijd met de feiten wanneer men twijfelt aan de aan-
zienlijke betekenis van het puritanisme voor het ontstaan van het lutherse 
piëtisme. Deze invloedslijn wordt schier ten overvloede bevestigd door 
twee Duitse bestrijdingen van het spenerse piëtisme.50 De lutherse predi-
kant Georg Christian Eilmar doet in zijn Güldenes Kleinod evangelischer 
Kirchen (1701) een aanval op het lutherse piëtisme. Hieraan voorafgaand 
kritiseert hij de werken van Sonthom en Bayly. Volgens hem wordt daarin 
de christelijke vroomheid gebonden aan uitwendige werken en wordt de 
ware kennis van God en van Christus verwaarloosd. De volgorde laat zien 
dat Eilmar de opkomst van het spenerse piëtisme verbindt met de Britse 
devotionele lectuur. In een disputatie van Johann Benjamin Fecht, die hij 
in 1711 onder Johann Friedrich Mayer aan de theologische faculteit van de 
universiteit te Greifswald heeft gehouden, wordt die verbinding nog expli-
cieter verwoord. De titel van de disputatie geeft de inhoud goed weer: Puri-
tanismus in Pietismo renatus (Het puritanisme in het piëtisme herboren). 
Als de belangrijkste puriteinse elementen in het Duitse piëtisme wijst Fecht 
aan dat ongeordende predikanten mogen preken en de sacramenten mogen 
bedienen en dat kerkelijke ceremoniën, altaars en orgels overblijfselen zijn 
van rooms bijgeloof.
 McKenzie onderscheidt tien aspecten van de invloed die er van de puri-
teinse vertalingen op het lutherse piëtisme in Duitsland is uitgegaan:51

 1. de bekering als een proces;
 2. de sabbatviering;
 3. het verlangen om ontbonden te worden;
 4. het zelfbedrog;
 5. de zelfverloochening;
 6. de noodzaak van de goede werken;
 7. de negatieve kijk op de wereld en de zaken die op zichzelf zogenaamd 

noch goed noch slecht zijn;
 8. het predikambt is niet zozeer afhankelijk van kerkelijke wijding, als wel 

van persoonlijke bekering en heiliging;
 9. de genadetijd kan voor iemand op aarde al voorbij zijn;
10. de mystieke vereniging met Christus.

49.  McKenzie, British devotional Literature, I, 191-192, 203-204, 209-212 en 279-295; Sträter, 
82.

50.  McKenzie, British devotional Literature, I, 284-285.
51.  Ibidem, 295-315.
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3. Zwitserland

Chronologisch is Zwitserland na de Nederlanden het tweede land op het 
Europese continent waar puriteinse geschriften werden uitgegeven. Evenals 
in ons land betrof dat in de eerste periode het oeuvre van Perkins. Toch is er 
sprake van verschil. In ons land waren de uitgaven bedoeld voor het grote 
publiek. Ze betroffen dan ook vertalingen in de landstaal. In Zwitserland 
werden Perkins� geschriften in de geleerdentaal, het Latijn, gedrukt. Klaar-
blijkelijk beoogde men daar niet zozeer het kerkpubliek in de breedte, maar 
uitsluitend dat deel hiervan dat hoger onderwijs had genoten en met name de 
theologen onder hen te bereiken. Men bedenke hierbij tevens dat omstreeks 
1600 in Zwitserland verhoudingsgewijs minder mensen konden lezen dan 
in ons land.

3.1 Engelsen in Zwitserland
Vormt de geografische ligging van de Nederlanden en Duitsland de verkla-
ring voor het feit dat zij al in een vroeg stadium het voorwerp van puriteinse 
beïnvloeding werden, voor Zwitserland kan die verklaring in genen dele 
opgaan. Ze ligt dan ook inderdaad op een geheel ander vlak, namelijk dat 
van de persoonlijke contacten.52 Hiervoor moeten wij een hele duik in de 
geschiedenis maken. Na het overlijden van de protestantsgezinde koning 
Edward VI (1537-1553) van Engeland kwam zijn rooms-katholieke halfzus-
ter Mary (1516-1558) op de troon. Concreet betekende dit voor Schotse en 
Engelse overtuigde protestanten vervolging. Honderden van hen vluchtten 
dan ook naar het continent. Onder de plaatsen waar zij toevlucht vonden, 
waren de Zwitserse steden Straatsburg en Zürich. In de laatste stad werd 
in het najaar van 1555 de Engelse vluchtelingen langer verblijf onmogelijk 
gemaakt. Zij kregen een schuilplaats binnen de muren van Bazel. Hun aan-
tal werd versterkt door volgelingen van John Knox (?-1572), die wegens 
hun afkeer van het Prayer Book te Frankfurt de Schotse vluchtelingen-
gemeente waren uitgezet. Zo�n vier jaar hebben mannen als John Foxe 
(1517-1587), John Bale (1495-1563) en Laurence Humphrey te Bazel 
gewoond en gewerkt. Dit laatste resulteerde in de druk en uitgave te Bazel 
van vele werken, door de genoemden geschreven of geredigeerd. In deze 
periode legden de Britten contacten met de plaatselijke universiteit en met 
plaatselijke drukkers en uitgevers.
 Een van de gevolgen van die contacten was dat Britten in Bazel kwamen 
studeren. Zo stuurde John Foxe zijn zoon Samuel rond 1583 naar Bazel en 
studeerde van 1588 tot 1591 Robert Howie hier onder Johann Jacob Gry-
naeus en Heinrich Justus. Howie haalde in Bazel ook zijn titel van doctor 

52.  Welti, 185-186, 229-233, 248-250 en 260-267.
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in de theologie. Eenmaal in Schotland weergekeerd bleef hij in briefwisse-
ling met zijn Bazelse leermeesters en vrienden staan. Tevens is bekend dat 
hij Justus een exemplaar van Perkins� Armilla aurea en Art of Prophecying 
deed toekomen. Het eerstgenoemde werk werd te Bazel in 1596 gedrukt! 
Verder promoveerde de latere piëtistische puritein James Godscale in 1598 
onder de Bazelse professor in de theologie Amandus Polanus (1561-1610).
 Ten slotte moet hier op de puritein en hebraïcus Broughton worden 
gewezen. Deze was in 1589 zijn vaderland om godsdienstige redenen ont-
vlucht. Hij heeft door heel Europa gezworven en kende als zijn levensideaal 
de bekering van de joden. We hebben hem al in Amsterdam ontmoet. Daar-
vóór is hij minstens twee keer in Bazel geweest. In deze stad publiceerde 
hij in 1598 een opmerkelijk geschrift, bestaande uit twee brieven: een in het 
Hebreeuws gestelde brief van de joodse rabbi Abraham Ruben uit Constan-
tinopel met het verzoek om overkomst van Broughton, opdat deze hem kon 
onderwijzen aangaande Christus, en een Engelse brief van Broughton aan 
de Engelse koningin met de dringende vraag of zij de voorwaarden voor die 
uitzending en alles wat daar aan vastzat, wilde vervullen. Toen Broughton 
hier niets op hoorde, liet hij het jaar daarop een tweede geschrift in Bazel 
verschijnen, waarin hij � wederom tevergeefs � op de zaak terugkwam. In 
ieder geval bereikte hij met zijn acties dat de zaak van de bekering der joden 
de aandacht trok.

3.2 Zwitsers in Engeland
Voor een volgend contact moeten we weer in de geschiedenis duiken.53 
Onder koning Edward VI kreeg de protestantsgezinde aartsbisschop van 
Canterbury Thomas Cranmer (1489-1556) gelegenheid de Hervorming in 
Engeland in te voeren. Voor dit doel haalde hij continentale protestantse the-
ologische leiders naar zijn land. Een van hen was Martin Bucer (1491-1551), 
die door de politieke ontwikkelingen in 1548 gedwongen werd zijn stand-
plaats Straatsburg te verlaten. Hij kreeg een hoogleraarschap in Cambridge 
en heeft op allerlei manieren stuur gegeven aan het reformatieproces in 
Engeland, ook al duurde zijn verblijf hier maar kort, omdat hij reeds in 
1551 stierf. Het is zelfs niet overdreven om in zijn theologie een van de 
oorsprongen van het puritanisme te zien.
 Edward had een fonds in het leven geroepen waardoor familieleden van 
Bucer in staat werden gesteld in Engeland te studeren. In 1597 mocht een 
uit Bazel afkomstige stiefkleinzoon van Bucer, Wolfgang Meyer, hiervan 
gebruikmaken. Hij studeerde gedurende vier jaar zowel te Oxford als Cam-
bridge theologie. In de laatste stad rondde hij zijn studie in 1601 met een 
doctorsbul af. Zijn kennismaking met het puritanisme en met Perkins in het 

53.  Zie voor het volgende over de Meyers: Welti, 183-185, 239 en 245-261.
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bijzonder heeft hem blijvend gestempeld. Toen hij vele jaren later Zwitsers 
afgevaardigde naar de Synode van Dordrecht was, heeft hij de gelegenheid 
om opnieuw een oversteek naar Engeland te maken en oude vrienden en ken-
nissen op te zoeken niet voorbij laten gaan. Door koning Jacobus I gevraagd 
of hij de werken van de arminiaansgezinde Conradus Vorstius (1569-1622) 
vertalingwaardig vond, repliceerde hij onverschrokken dat men die eerder 
moest verbranden dan verspreiden!
 Na zijn eerste reis naar Engeland heeft Meyer als gereformeerd predikant 
vele geschriften van Perkins vertaald. In zekere zin vormt hij een treffende 
analogie met de Nederlander Willem Teellinck. Er is echter één belangrijk 
onderscheid: Teellinck vertaalde in de landstaal, Meyer voornamelijk in de 
internationale geleerdentaal en slechts een paar keer in het Duits. Het was 
namelijk zijn bedoeling om niet slechts in het Duitse taalgebied, maar in 
heel Europa Perkins� piëtistische puriteinse theologie te propageren. Een 
van zijn Latijnse Perkins-vertalingen heeft hij vermeerderd met vier kleine 
stichtelijke geschriften van een andere puriteinse piëtist: Robert Some. Een 
derde puritein van wie hij een geschrift in het Latijn overzette, was de pres-
byteriaan William Prynne, met wie hij vanouds bevriend was en op wiens 
verzoek hij de vertaling heeft geleverd. In de dedicatie van deze translatie 
uit 1649 doet Meyer zich kennen als iemand die zich noch bij de Schotse 
Covenanters noch bij de Engelse independenten thuisvoelde. Hij was voor-
stander van een gecorrigeerd bisschoppelijk systeem.
 Evenals de Nederlander Teellinck heeft Meyer diverse personen uit zijn 
naaste omgeving voor het puritanisme weten te enthousiasmeren. Zijn vader 
Jacob, die ook predikant was, vertaalde aan het eind van diens leven de 
Latijnse uitgave van Perkins� welstervenskunst uit 1603 in het Duits. Pos-
tuum is deze overzetting in 1605 te Bazel uitgekomen, nadat zoon Wolfgang 
het manuscript aan de hand van het Engelse origineel had verbeterd. Jacob 
had overigens in 1557 mede de hand gehad in het persklaar maken van het te 
Bazel verschenen De regno Christi, het meest omvattende Reformatiepro-
gram van Bucer. Ook het nageslacht van Wolfgang ontkwam niet aan de 
puriteinse invloed. Jacob, een van Wolfgangs zonen, heeft naar voorbeeld 
van zijn vader vier jaar lang theologie te Cambridge gestudeerd.
 Verschenen de meeste vertalingen van Meyer in Bazel, enkele werden in 
het Duitse Oppenheim gepubliceerd. Naast de boekhandelscontacten die de 
Bazelse uitgevers van Meyers vertalingen met Duitsland gehad hebben, liep 
er kennelijk ook een directe lijn van Meyer naar Duitsland.
 Was Bazel een gereformeerde stad, Straatsburg was luthers.54 De oor-
spronkelijk uit Saksen afkomstige Straatsburger Johann Schmidt (1594-1658) 
onderbrak in 1617 zijn theologische studie aldaar voor een zeven maanden 

54.  Wallmann, 4-36.
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durende reis door Frankrijk en Engeland. In dit laatste land moet het piëtis-
tische puritanisme, gezien zijn latere leven, een onvergetelijke en onuitwis-
bare indruk op hem hebben gemaakt. In 1625 werd hij aan de in 1624 opge-
richte universiteit in Straatsburg benoemd tot hoogleraar in de theologie. 
Vier jaar later werd hij hiernaast zelfs kerkpresident. Dit was het hoogste 
kerkelijke ambt, waardoor hij het opzicht over kerk en school zowel in de 
stad als in het omliggende land van Straatsburg uitoefende. Beide ambten 
heeft hij tot aan zijn overlijden in 1658 bekleed. Als overtuigd lutheraan 
heeft hij zich de vroomheid van de puriteinen eigen gemaakt en die vanaf 
kansel en katheder, maar ook via zijn inzet als bewerker van gereformeerde 
lectuur vurig en ijverig bevorderd. Als zodanig was hij van grote beteke-
nis. In de eerste plaats was hij de eerste theoloog binnen het lutheranisme, 
die zich zeer beijverde voor de invoering van de puriteinse stichtelijke lec-
tuur. In de tweede plaats is het Schmidt dankzij de welwillende medewer-
king van de kant van de burgerlijke overheid ook in de praktijk gelukt om 
het openbare leven enigermate onder het beslag van zijn puriteins geaarde 
reformatiestreven te brengen. Dit was met name te zien op het punt van de 
zondagsheiliging. Bij een gedeelte van de Straatsburgse bevolking ging een 
zucht van verlichting op toen Schmidt de laatste adem had uitgeblazen. Dat 
verwachtte toen meer vrijheid te krijgen.
 De latere gereformeerde predikant Johannes Erb (1635-1701) rondde in 
de jaren zestig zijn theologische studie af met een reis naar Engeland. Ook 
in zijn geval was die bepalend voor zijn verdere leven. Van zijn hand ver-
scheen in 1677 Die Reformierte Hauss-Kirch. In dit werk staan aanwijzingen 
voor een echte christelijke leefwijze, waaraan een verzameling gebeden en 
liederen toegevoegd is, die voornamelijk aan werken van Engelse auteurs is 
ontleend. Voorts was hij de vertaler van twee geschriften van Baxter en van 
één werk van Taylor.55

3.3 Productie- en distributiecentrum56

De via persoonlijke contacten in Bazel terechtkomende werken van Perkins 
kwamen precies op de juiste plaats. Hier zaten immers drukkers en uit-
gevers die vooral dankzij de in die tijd voor het internationale gerefor-
meerde protestantisme zo belangrijke lokale universiteit de hele gerefor-
meerde wereld als hun afzetgebied konden beschouwen. Bazelse uitgevers 
als Conrad Waldkirch en Ludwig König hebben het belang van de puri-
tanistica van meet af onderkend. Aanvankelijk gaven zij die lectuur bijna 
uitsluitend in het Latijn uit. Hierdoor bewerkstelligden zij vanaf het laatste 
decennium van de zestiende eeuw de internationale verspreiding van het 

55.  Dellsperger, 35.
56.  Ascoli; Breward, 613-632; Sträter; Van der Haar, Internationale ökumenische Beziehungen, 
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piëtistische puriteinse gedachtegoed in het algemeen en van het oeuvre van 
Perkins wel heel in het bijzonder. In een iets latere fase gingen zij deze 
lectuur ook in het Duits uitgeven, waardoor zij toen ook het gewone volk 
in Duitsland en andere Duitstalige gebieden bereikten. Hoe verder de eeuw 
vorderde, des te minder Latijnse edities en des te meer Duitstalige uitgaven 
hier verschenen. In totaal hebben te Bazel zo�n zestig puriteinse edities in 
het Duits het licht gezien.
 De wetenschappelijke internationalisering van Perkins� oeuvre vond 
haar hoogtepunt in zijn diverse malen herdrukte verzamelde werken. Het 
centrum van waaruit dit geschiedde, lag wel in Zwitserland, maar was niet 
Bazel. Voor die Opera Theologica tekenden de uitgevers Pierre en Jaques 
Chouet te Genève. De eerste keer dat ze het licht zagen, was in 1611; de 
laatste keer was in 1668. Reeds eerder hadden de beide Chouets verschei-
dene Franse vertalingen van werken van Perkins op hun uitgeversnaam 
gezet. In de jaren twintig en dertig rolden vele drukken van de Franse 
vertaling van Bayly�s traktaat van hun persen. Het enorme succes bracht 
König in Bazel ertoe om in 1628 met een Duitse vertaling te komen. Na 
enige herdrukken in Zwitserland is dit succesboek meer dan twintig keer 
in Duitsland uitgegeven, maar niet dan nadat dezelfde König in 1631 een 
geschrift van Hall over de meditatiekunst in Duitse vertaling daaraan had 
toegevoegd. Beide werken kennen een sterk voorreformatorische devotio-
nele en mystieke inslag. Een andere Geneefse uitgever verzorgde Franse 
uitgaven van Hall.
 In Zürich zagen met ingang van het derde decennium van de zeventiende 
eeuw enige Duitse puritanistica het licht. Van de hand van de Züricher Hein-
rich Sprüngli was reeds in 1616 een Duitse vertaling van een geschrift van 
Perkins te Oppenheim uitgekomen. Aangezien hier al eerder vertaalproduc-
ten van Meyer uitgekomen waren, zal deze de verbindende schakel tussen 
overzetter Sprüngli en de uitgeverij zijn geweest. Het aantal Zürichse druk-
ken is beperkt gebleven: negen.
 Bern was de volgende stad die de naam van Zwitserland als productie- 
en distributiecentrum van puritanistica hooghield. In de tweede helft van de 
eeuw verscheen hier een aanzienlijk aantal Duitstalige drukken van geschrif-
ten van Perkins en vele andere puriteinen. Momenteel zijn er 23 uitgaven 
opgespoord.
 Behalve de genoemde gereformeerde distributiecentra was er in Zwit-
serland nog een stad die dezelfde functie vervulde voor het lutheranisme: 
Straatsburg. Uiteraard hangt dit nauw samen met de werkzaamheid van de 
reeds behandelde Schmidt aldaar. Vanaf 1630 rolde acht keer een puriteins 
werk in het Duits van een Straatsburgse pers. De helft hiervan betreft Sont-
homs geschrift en zag in de jaren 1632 tot1641 het licht. In een Straatsburgse 
editie uit 1634 is de lutherse versie van Bayly�s geschrift vermeerderd met 
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Halls werk over de meditatietechniek, waarna ze in Duitsland vele malen 
is herdrukt.
 Uitgeverijen in Schaffhausen en Winterthur wilden ook een graantje van 
de oogst meepikken: in elke stad kwamen drie edities uit.

3.4 Vertalingen57

Tot 1700 zijn in totaal ruim 150 puriteinse werken in Zwitserland gedrukt. 
Tweederde hiervan heeft betrekking op Duitstalige werken. De rest wordt 
verdeeld onder Latijnse en Franse edities. Deze drietaligheid is het gevolg 
van de geografische ligging van het land, maar ook van de spilfunctie die 
Zwitserse steden nog in het begin van de eeuw in het Europese reformatie-
proces vervulden.
 Het aantal Zwitsers dat puriteinse geschriften in het Duits overzette, is 
opvallend groot: minstens vijftien. Hierbij valt het tevens op dat de Zwit-
serse overzetters een kennelijke voorliefde voor Baxter hadden. Erb heeft 
er twee voor zijn rekening genomen, Johann Heinrich Ringier (1635-1686) 
drie en Wolfgang Christian (1633-1712) en Johann Tonjola elk één. Een 
ander aspect dat de aandacht trekt, is dat minimaal twee van de vijftien 
� Jakob Meyer en Johann Jakob Frey � bij hun vertaling uitgingen van 
een Nederlandse tekst. Beiden staan tevens bekend als vertalers van origi-
neel Nederlandse gereformeerde piëtistica. Meyer heeft als zodanig drie 
boeken van Udemans op zijn naam staan en Frey één werk van Johannes 
Martinus.58 Bovendien is het heel frappant dat nog twee uit het vijftiental 
vertalingen van werken van Nederlandse gereformeerde piëtisten hebben 
geleverd. Erb zette een werk van Franciscus Ridderus over en Johann Zol-
likoffer eveneens een geschrift van Ridderus alsmede een werk van Simon 
Simonides.
 Net als in de Nederlanden is er ook in Zwitserland sprake geweest van 
verborgen vertalingen.59 Een zeer opmerkelijk voorbeeld hiervan vormt het 
in 1648 te Bazel verschenen en in het jaar daarop in diezelfde plaats her-
drukte Die geistliche Bad-Cur, oder Tractat von der Wiedergeburt, dat op 
naam van Wolfgang Meyer staat. Zonder dat dit ook maar enigszins aan-
gegeven wordt, gaat het bij dit geschrift om een vertaling van werk van 
Thomas Taylor (1576-1633), dat Meyer in zeer aanzienlijke mate heeft uit-
gebreid.

57.  Ascoli; Breward, 613-632; Sträter; Van der Haar, Internationale ökumenische Beziehungen, 
1-195; McKenzie, A Catalogue of British Devotional and Religious Books.

58.  Op �t Hof, �Die Nähere Reformation und der niederländische reformierte Pietismus�, 
181-182.

59.  Schmidt.
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4. Spanje

De vierde plaats in dit overzicht is voor Spanje. Wie zou dit ooit van dit 
rooms-katholieke land verwacht hebben?
 Toen de naar Engeland gevluchte Spaanse protestant Guilielmus Mas-
sanus kennis had genomen van de inhoud van Perkins� A reformed catholike 
(1597), zag hij hierin een probaat middel om zijn roomse landgenoten te 
overtuigen van het protestantse gelijk.60 Uit evangelisatorische motieven 
vertaalde hij het traktaat dan ook in zijn moedertaal. Zo kwam in 1599 te 
Londen uit: Catholico Reformado. Enig succes kan het werk niet ontzegd 
worden, want in 1624 werd te Amsterdam een tweede editie uitgegeven.
 Opmerkelijk genoeg had deze vertaling niet alleen onder Spanjaarden 
ingang. Hiervan is helaas niets overgeleverd. Wat we wel weten, is dat deze 
overzetting de basis heeft gevormd voor twee Latijnse vertalingen. De ene 
was het werk van een verder onbekende S.P.P.F., die in 1601 te Hanau het 
licht zag. De andere61 is ongepubliceerd gebleven en was vervaardigd door 
Wolfgang Meyer. Dit weten we dankzij zijn opdracht in de ook door hem 
geproduceerde Perkinsvertaling Anatomis sacra humanae conscientiae uit 
1603. Hierin verklaart hij Catholico Reformado uit het Spaans in het Latijn 
overgezet te hebben ten einde de Poolse gebroeders Niklaus en Stanisklaus 
Potocky de belangrijkste verschillen tussen het roomse en het protestantse 
geloof bij te brengen.

5. Frankrijk

Frankrijk als vijfde land in dit overzicht ligt meer voor de hand dan het 
vorige. Het kende een korte en goede verbindingsweg over zee naar Enge-
land en er woonden veel protestanten.62

 In een van de eerste jaren van de zeventiende eeuw kwam de Franse verta-
ling van Napiers Openbaringverklaring te Frankrijk uit, vervaardigd door de 
Schot George Thomson. Dit werk ontving een gunstig onthaal bij het Franse 
publiek: het werd diverse keren herdrukt. Gelijktijdig begonnen enige werken 
van Perkins in het Frans te verschijnen, zowel in Frankrijk zelf als in Genève. 
Twee daarvan staan op naam van de veelvertaler Simon Goulart (1543-1628), 
die ze overzette uit het Latijn. Een daarvan werd tweemaal herdrukt.63

 Loiseau de Tourval, een Parijse vluchteling die zich in Londen had 
gevestigd, liet in 1610 te Parijs twee Hallvertalingen verschijnen, die beide 

60.  Breward, 625; Sträter, 7.
61.  Welti, 250.
62.  Ascoli, 64-65, 87-89, 93-101, 312-316, 319, 323-324 en 327-329; Breward, 613-623.
63. L.C. Jones, 637-638.
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een keer herdrukt werden. Zij wekten de hevige belangstelling van de 
Geneefse staats- en universiteitsdrukker Pierre Aubert op. In opdracht van 
hem heeft een stadgenoot, Théodore Jaquemot genaamd, zo goed als al de 
overige theologische werken van Hall in het Frans overgezet. Met ingang 
van de jaren twintig rolden ze een voor een van Auberts pers, terwijl vele 
daarvan minstens één keer werden herdrukt. Bovendien gaf de Geneefse 
uitgever een paar keer diens verzamelde theologische werken uit. Zijn latere 
collega Chouet volgde in 1669 zijn voorbeeld.
 Al die edities wijzen op een brede ingang van Hall bij het Franse lezers-
publiek. Wie meent dat die zich beperkt heeft tot het protestantse deel van 
het Franse volk, vergist zich, en wel deerlijk. Ook Franse rooms-katholieken 
lazen Hall met smaak. Een van de grootste Franse rooms-katholieke mora-
listen uit de zeventiende eeuw, Urbain Chevreau, presteerde het zelfs in de 
tweede helft van de jaren veertig om drie werken van Hall te vertalen en in 
Parijs te laten uitgeven. Deze werden een daverend succes. Er verschenen 
tientallen herdrukken van! Ook in het oeuvre van collega�s van Chevreau 
komen diverse sporen van beïnvloeding door Hall voor.
 Er was nog een tweede Franse vluchteling in Engeland, die door mid-
del van vertaalwerk een belangrijk aandeel had in de verbreiding van de 
puriteinse opvattingen onder Franssprekenden. Zijn naam is Jean Verneuil. 
Geboren te Bordeaux liet hij zich in 1608 als student aan de universiteit 
te Oxford inschrijven. Tien jaar later werd hij onderbibliothecaris van de 
Bodleian Bibliotheek. Kennelijk liepen er lijnen tussen Engeland en Genève, 
want in 1625 verscheen Verneuils Franse vertaling van Bayly�s werk in 
Genève. Zoals in andere talen vond ook deze versie een enorme ingang 
onder het lezerspubliek. Minstens dertien keer is die in Frankrijk herdrukt. 
In 1634 verscheen te Genève Verneuils tweede overzetting, nu van Daniel 
Dyke�s traktaat over het zelfbedrog. Het werd daar minimaal drie keer her-
drukt. Van dit werk is bekend dat het sporen in het jansenistische deel van 
het Franse rooms-katholicisme heeft getrokken.
 Van een volgende Franse vertaler, David le Clerc, kwamen in de jaren 
veertig twee puriteinse pennenvruchten te Genève uit: van het ene was 
Gouge en van het andere was Cowper de auteur. In diezelfde Zwitserse stad 
zagen in de jaren zestig twee werken van Baxter het licht. Een hiervan kent 
vijf edities, waarvan één te Amsterdam is verschenen. Deze Nederlandse 
stad was tevens de verschijningsplaats van de eerste Franse Bunyanverta-
ling. De verantwoordelijke uitgever was Boekholt. Het interessante van deze 
uitgave is dat ze als brontekst de Nederlandse vertaling heeft; deze was in 
1684 eveneens door Boekholt gerealiseerd.64

 Franse vertalingen circuleerden niet alleen onder Franstaligen, maar 
ook onder Duitstaligen. Zo had de lutheraan Veit Ludwig von Seckendorff 

64.  Alblas, Johannes Boekholt, 350-351; Van �t Veld, 452.
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(1626-1692) bij het schrijven van zijn Christen-Staat (1685) de verzamelde 
werken van Hall in de Franstalige Geneefse editie van 1669 onder handbe-
reik.65 Bovendien hebben de Franse overzettingen stimulerend op Duitse 
overzetters gewerkt. Volgens de bibliografie van McKenzie zijn zes Duitse 
vertalingen van puriteinse geschriften totstandgekomen met behulp van 
Franse teksten.66 De belangrijkste daarvan is de lutherse versie van Bayly in 
het Duits. De vijf andere hebben betrekking op drie werken van Hall, op één 
van Daniel Featley (1582-1645) en één van George Webb (1581-1641). Van 
de beide laatste zijn geen Franstalige exemplaren bekend. Blijkbaar zijn er 
derhalve veel meer puriteinse geschriften in het Frans vertaald dan wij nu 
weten.

6. Zweden en Denemarken

Normaal gesproken zou het lutherse Zweden in de zeventiende eeuw, alle 
intensieve handelscontacten met Engeland ten spijt, nooit gereformeerde 
lectuur als puritanistica in zich opgenomen hebben.67 Daarvoor waren de 
confessionele scheidsmuren te hecht en te hoog. Wel waren ook in Zweden 
betrekkelijk veel puriteinse werken in de originele taal in omloop, maar 
het zou nooit tot vertaling gekomen zijn, ware het niet dat diezelfde lectuur 
in een lutherse, dus aanvaardbare Duitse versie voorhanden was. Via de 
lutherse Duitse sluis hebben de puritanistica zich in het Zweeds weten 
te nestelen. Dit is goed af te lezen aan de twee puriteinse vertalingen 
die in de eerste eeuwhelft in het Zweeds verschenen. In 1635 kwam de 
overzetting van Sonthoms werk uit en in 1643 die van Bayly�s geschrift, 
beide steunend op een Duitse, lutherse vertaling. De eerste overzetting 
staat op naam van de predikant Johannes Olai (?-1637), de tweede op die 
van Ericus Schroderus.
 In de jaren zeventig kwam een vloedgolfje van puriteinse vertalingen 
op gang. De man op wiens conto dit geschreven kan worden, is de Deens-
Zweedse geestelijk Olof Swensson Lemwijk. Weliswaar publiceerde hij ze 
op zijn eigen naam, maar in feite waren de werken vertalingen of com-
pilaties van puriteinse werken. Nadat hij eerst in het Deens een puriteins 
geschrift overgezet had, ging hij met ingang van 1672 puriteinse werken 
in het Zweeds het licht laten zien. In de periode tussen 1672 en 1675 kwa-
men van zijn vertalershand drie werken van de beroemde puriteinse prediker 

65.  Sträter, 96.
66.  McKenzie, A Catalogue of British Devotional and Religious Books, nrs. 276, 766, 883, 

961, 1002 en 1734; vgl.: Sträter, 28-29.
67.  Hellekant. In deze en de volgende paragraaf worden uitsluitend die in niet-toegankelijke 

moderne talen gestelde studies vermeld, die een samenvatting in een toegankelijke moderne 
taal kennen. 
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Smith, drie geschriften van Hall en preken van Thomas Watson (?-1686) in 
Zweedse overzetting uit.
 In 1683 verscheen een vertaling van een geschrift van Baxter, vervaar-
digd door Johan Silvius (1620-1690) aan de hand van een Duitse tekst. 
Ditzelfde was negen jaar later het geval met een door Andreas Luderhoff 
overgezet werk van John Hayward. Tenslotte verscheen in 1696 een werk 
van Francis Quarles in het Zweeds. De polyglotte geleerde Johan Gabriel 
Sparwenfeld (?-1727) vertaalde het werk uit het Engels met behulp van een 
Deense vertaling.
 In navolging van de Duitse lutherse vertalingen kennen ook de Zweedse 
overzettingen allerlei aantekeningen bij de tekst, waardoor de tekst dogma-
tisch aanvaardbaar werd voor de lutherse censuur.
 Bij gebrek aan bronnen kan ik over Denemarken kort zijn. In het voor-
gaande is al sprake geweest van twee Deense puriteinse vertalingen uit 
de zeventiende eeuw. Er is derhalve alle reden te veronderstellen dat de 
uitwerking van het piëtistische puritanisme in Denemarken net zo groot 
is geweest als in Zweden. Verder zal ook daar het Duitse lutheranisme 
als doorgeefluik voor de puritanistica hebben gefungeerd. Er zijn althans 
enige boekhistorische gegevens bekend die een rechtstreekse verbinding 
tussen beide aantonen. Tegen het einde van de eeuw zijn twee Duitse 
vertalingen in Duitsland en Denemarken tegelijk verschenen. De eerste 
betrof de geschriften van Thomas Adams (1612-1652), die H.C. Pauli van 
1692 tot 1697 zowel te Frankfurt als te Kopenhagen deed verschijnen. Bij 
de tweede ging het om een werk van Nehemiah Rogers (1593-1660), dat 
in 1697 door Johann Just Erythropel zowel in Frankfurt en Leipzig als in 
Kopenhagen werd uitgegeven. In diezelfde periode liet de laatstgenoemde 
uitgever drie Duitse overzettingen alleen te Kopenhagen verschijnen, waar-
onder twee geschriften van Rogers.68

 De enige Deense vertaling waarvan iets bekend is, verscheen in 1666 
en was een productie van Lemwijk. Zij bestond uit een tweetal preken van 
Smith.

68.  McKenzie, A Catalogue of British Devotional and Religious Books, nrs. 67, 432, 1453, 
1455 en 1458.
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7. Midden-Europa69

Voor zover de Reformatie tijdens de zestiende eeuw in Midden-Europa wor-
tel had geschoten, is ze in de loop van de zeventiende eeuw door de Con-
trareformatie tenietgedaan. Alleen in Hongarije hebben protestanten zich 
in aanzienlijke aantallen weten te handhaven, vaak ondanks het ontbreken 
van elke georganiseerde vorm van protestants kerkelijk leven en onderwijs. 
Het geheim van deze wonderbaarlijke gang van zaken ligt in de invloed die 
er van het piëtistische puritanisme op delen van het Hongaarse volk is uitge-
gaan. Ten gevolge hiervan hielden die protestanten hun gezinsgodsdienstoe-
feningen. In gezinsverband lazen zij de Bijbel, zongen zij liederen en lazen 
zij puriteinse boeken. In deze puriteinse gezinsgodsdienst ligt een duidelijke 
verklaring voor de overleving van het Hongaarse protestantisme.70

 De puriteinse invloed op het Hongaarse volk werd voor het eerst zicht-
baar in 1620, toen de Hongaarse vertaling van Perkins� A reformed catholike 
verscheen. In de rest van de eeuw verschenen nog drie andere geschriften 
van Perkins in Hongaarse vertaling. Een hiervan werd herdrukt, terwijl de 
uitgaveplaats van een ander Amsterdam was. Ook van een werk van Daniel 
Dyke kwam in 1670 een Hongaarse overzetting uit.
 De belangrijkste rol in het puritaniseringsproces van het Hongaarse pro-
testantisme was weggelegd voor Bayly�s traktaat. De Transsylvaanse hofpre-
diker Pál Medgyesi (1605-?) zorgde in 1636 voor de Hongaarse vertaling. 
Deze werd zes keer herdrukt en was hiermee het meest gelezen boek binnen 
het zeventiende-eeuwse protestantisme in Hongarije op de Bijbel na. In vele 
calvinistische gezinnen werd Bayly�s geschrift dagelijkse leesstof. Dit was 
niet slechts onder het gewone volk, maar ook in aristocratische kringen prak-
tijk. Zo is van graaf Ferenc Rédei bekend dat hij dagelijks één à anderhalf 
uur doorbracht in particuliere meditatie en persoonlijk gebed en dat hij ver-
volgens met de zijnen liederen zong, met hen bad en de Bijbel las. Hij had 
Bayly�s geschrift in honderd stukken verdeeld en las die ijverig dagelijks. Het 
is in de middellijke weg voornamelijk aan dat werk te danken dat de gezins-
godsdienst in Hongaarse calvinistische kringen een vaste plaats kreeg en dat 
zodoende het calvinisme zich, soms dwars tegen alle uiterlijke onmogelijk-
heden in, heeft weten te handhaven. Dit bracht een van de meest deskundige 
Hongaarse onderzoekers, Tamás Esze, tot de uitspraak dat Bayly�s geschrift 
in Hongarije een grotere invloed heeft uitgeoefend dan waar ter wereld ook.

69.  Breward, 613-632; Bán; Evans; Koltay, �Two Hundred Years of English Puritan Books in 
Hungrary�; Pápai Szabó; Bitskey, 147-152. Dat deze paragraaf het niveau heeft bereikt dat 
die nu heeft, heb ik te danken aan de bewonderenswaardige inzet van prof.dr. F. Postma. 
Hij was zo bereidwillig om op zijn kundige wijze mijn eerste versie van deze paragraaf 
te corrigeren. Bovendien wees hij mij op de artikelen van Koltay en Pápai Szabó en op 
de bundel In Search of the Republic of Letters. Graag betuig ik hem hiervoor mijn grote 
dank.

70.  Szigeti, 133-134.
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 Zonder de studiereizen van Hongaarse studenten in de theologie naar de 
Nederlanden, en veelal van hieruit naar Engeland zelf, waren de Hongaarse 
vertalingen en de puriteinse doorwerking in Hongarije nooit totstandgeko-
men. Hoewel er vóór die tijd ook al enige Hongaarse studielustigen rich-
ting de Noordzee kwamen, is de grote doorbraak na september 1622 een 
feit geworden. Wegens de Dertigjarige Oorlog konden zij sindsdien name-
lijk niet meer in de druk door hen bezochte universiteitsstad Heidelberg 
terecht.71 Tijdens hun vaak jarenlange verblijf aan Engelse en vooral Neder-
landse universiteiten werden zij geheel ingewonnen voor de puriteinse en 
piëtistische theologie of � wat later veelal het geval was � werden zij in 
hun vroomheidsstreven bevestigd en versterkt. Zo was de cruciale vertaling 
van Bayly�s traktaat van de hand van de ex-Engelandvaarder Medgyesi. 
Deze had eerst zijn theologische opleiding in Debrecen genoten en kreeg 
daarna een beurs van het bestuur van deze stad om zijn studie in Engeland te 
vervolgen. In elk geval heeft hij zich in 1629 en 1630 te Cambridge opge-
houden. Reeds in die tijd maakte hij een begin met zijn Baylyvertaling. 
In 1632 verscheen van zijn hand een ondanks de Latijnse titel Hongaars 
geschrift Scala coeli, waarvan hij hele gedeelten aan Bayly�s traktaat ont-
leende. In 1636 vervaardigde hij de integrale overzetting van het laatste 
werk, hiertoe aangespoord door Albert Szenczi Molnár (1574-1634), die 
eveneens � in 1624 � in Engeland had verkeerd. Hoewel Medgyesi zelf 
niet aan de voeten van Ames had gezeten, maakte hij in zijn buitengewoon 
belangrijk homiletisch handboek Doce nos orare (1650) gebruik van de tekst 
van en gedachten uit diens dogmatiek.72

 Hebben diverse Hongaarse studenten in Engeland het puritanisme van 
nabij leren kennen, in de Nederlandse collegebanken hebben nog meer Hon-
garen plaatsgenomen. Ook zij die niet de Noordzee overstaken, hebben een 
aanzienlijk aandeel in de piëtistische, puriteinse beïnvloeding gehad. Zij 
kwamen in ons land niet alleen in aanraking met de Nadere Reformatie, 
maar hierdoorheen ook met het puritanisme. In het voorafgaande hebben 
wij immers gezien dat die Nederlandse vroomheidsbeweging sterk door de 
Engelse devotionele stroming bepaald is en dat zij vooral door de honderden 
vertalingen ook openlijk voor deze afhankelijkheidsverhouding uitkwam. 
Velen van die studenten zijn onder de bekoring van deze piëtistisch-puri-
teinse sfeer gekomen en hebben het als hun roeping ervaren om de pië-
tistisch-puriteinse opvattingen en praktijken ook in hun eigen land nader 
gestalte te geven. Diversen van hen hebben in ons land zelfs stichtelijke 
boeken in hun moedertaal het licht doen zien en vervolgens naar hun vader-
land getransporteerd. Daaronder bevindt zich zelfs een vertaling van een 
geschrift van de Nederlandse gereformeerde piëtist Spranckhuysen, dat in de 

71.  Eredics, 71.
72.  Petröczi, 62.

De invloed van het puritanisme op Europa



368

periode van 1648 tot 1790 niet minder dan negen drukken telde.73 Aangezien 
het behoorde tot een van de verplichtingen die het college waaraan zij in het 
land van herkomst gestudeerd hadden, hun had opgelegd, hebben alle Hon-
gaarse en Zevenburgse studenten, meer nog dan andere buitenlandse studen-
ten, kisten of zelfs wijnvaten vol boeken naar hun vaderland gesjouwd. Zo 
is van Márton Hunyadi Abacs, die van 1694 tot 1697 te Franeker studeerde, 
bekend dat hij 67 in ons land aangeschafte boeken mee naar huis nam.74

 De genoemde Hongaarse overzetting van een werk van Spranckhuysen is 
een voorbeeld van de manier waarop een Hongaarse student die niet verder 
dan de Nederlanden was gekomen, toch een aanzienlijke rol kon spelen in de 
puritanisering van het Hongaarse geestesleven. De desbetreffende overzetter 
was István Szokolyai Anderkó. Na de beëindiging van zijn studie te Debre-
cen heeft hij drie jaar in de Nederlanden verkeerd, waar hij achtereenvolgens 
te Franeker, Groningen en Leiden colleges volgde. In de Zuid-Hollandse 
universiteitsstad verscheen in 1648 zijn vertaling van Spranckhuysens Een 
Balsem voor een Siecke Ziele. In feite was dit geschrift een extract uit Een 
seer troostelick Tractaet, tot verquickinghe der ghener die in hare Consci-
entie benaut zijn, de Nederlandse vertaling van een werk van de Engelse 
puritein Robert Linaker. Omdat in de Hongaarse vertaling over de Engelse 
oorsprong van Spranckhuysens geschrift met geen woord gerept wordt, is 
die er het bewijs van dat er in Hongarije ook sprake was van verborgen 
puriteinse vertalingen.75

 De brugfunctie die de Nederlanden tussen het puritanisme en Hongarije 
vervulde, wordt goed zichtbaar aan Ames. Tijdens zijn professoraat te Frane-
ker hebben zich tientallen Hongaarse studenten daar laten inschrijven76, van 
wie verschillenden zijn invloed ondergaan hebben. Dit was echter niet het 
enige. In de tweede helft van de eeuw maakten zijn geschriften en gedachten 
in Hongarije zelf grote opgang. Dit was allereerst te danken aan de nog te 
behandelen János Tolnai Dali (1606-1660) en in tweede instantie aan profes-
sor György Komáromi Csipkés (1628-1678) en aan de �ramist� György Mar-
tonfalvi (1635-1681). De tweede maakte in de jaren vijftig op kosten van het 
stadsbestuur van Debrecen een buitenlandse studiereis. In 1650 ging hij naar 
Utrecht, waar hij drie jaar later tot doctor in de theologie promoveerde. Direct 
daarna werd hij professor te Debrecen. Tijdens zijn verblijf in het buitenland 
heeft hij ook Engeland aangedaan. Hij was een uitzonderlijk groot geleerde. 
In 1654 verscheen van hem een Hebreeuwse en het jaar daarna een Hongaarse 
grammatica. In 1664 zag zijn Engelse grammatica het licht. Talrijke preken 
van hem hebben in het Hongaars en in het Latijn het licht gezien. Zijn belang-

73.  Eredics, 76-77.
74.  Van der Graaf, 91.
75.  Eredics, 76-78; vgl.: Leurdijk, �Dionysius Spranckhuysen�, 38-40. 
76.  Postma en Van Sluis, 86-103.
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rijkste werk was dat hij de hele Bijbel heeft vertaald. Wat in verband met ons 
onderwerp van belang is, betreft iets anders. In 1662 kwam zijn overzetting 
van Ames� Puritanismus Anglicanus uit. Een andere propagandist van Ames 
was Martonfalvi, die in 1655 zowel te Utrecht77 als te Franeker78 als theo-
logisch student werd ingeschreven, terwijl hij in 1659 in de laatstgenoemde 
plaats zijn doctorstitel behaalde79. Hij schreef een verklaring op Ames� dog-
matiek, die in de jaren zeventig te Debrecen eerst in het Latijn en vervolgens 
in het Hongaars uitkwam, terwijl hij daar in 1666 Ames� homiletiek in het 
Latijn het licht had doen zien. In 1685 verschenen bovendien te zelfder plaatse 
Ames� dogmatiek en ethiek in het Latijn. Het is ook opmerkelijk dat toen de 
Franeker hoogleraar Christianus Schotanus in de periode tussen 1658 en 1671 
liet disputeren over het theologische gedachtegoed van Ames, het met name 
Hongaarse studenten waren die daaraan meededen.80 Een van hen, István Tol-
nai, was in Utrecht al met de theologie van Ames in aanraking gekomen en 
doceerde later in zijn vaderland theologie en filosofie in de lijn van respectie-
velijk Ames en Pierre Ramus (1515-1572).
 De Hongaarse studenten die in ons land en Engeland hebben verkeerd, 
hebben zich allerlei inzichten die zij daar hadden leerden kennen eigen 
gemaakt en hebben getracht die na hun terugkeer in eigen land vorm te geven. 
De door hen zo noodzakelijk geachte reformatie moest het hele volk aangaan. 
Een groot gedeelte hiervan was evenwel ongeletterd. Mensen als Medgyesi 
en de door Ames� theologie beïnvloede en meest begaafde vertegenwoordiger 
van het Hongaarse �puritanisme� János Apáczai Csere (1625-1659), die gedu-
rende de periode van 1648 tot 1653 in ons land en voornamelijk te Utrecht 
onder Voetius had gestudeerd, hebben er dan ook alles aan gedaan om een 
breed scholingsprogramma van de grond te tillen. Op ecclesiologisch gebied 
beijverden zij zich naar Engels voorbeeld voor de afschaffing van het bis-
schoppelijke stelsel en allerlei liturgische zaken en voor de invoering van 
het presbyteriaanse systeem. Hier en daar werden ook werkelijk kerkenraden 
geïnstitueerd. Dit alles leidde in 1646 tot een schijnbare overwinning. De 
nationale synode te Szatmárnémeti sprak uit dat �leken� meer bij de kerkre-
gering betrokken moesten worden, maar hekelde tegelijkertijd hen die de tijd 
rijp achtten voor een grondige reformatie op dat punt.
 Bij de laatsten moeten wij denken aan János Tolnai Dali en de door 
hem geleide factie, die als radicaal ervaren ideeën koesterde. Nadat Tolnai 
Dali enige maanden te Leiden verkeerd had, heeft hij vanaf 24 maart 1632 
aan de voeten van Ames te Franeker gezeten.81 Ames heeft een bepalende 

77.  Album Studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae, 47.
78.  Album Studiosorum Academiae Franekerensis, 166 nr. 5619; vgl.: Postma en Van Sluis, 
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79.  Album Promotorum Academiae Franekerensis, 36.
80.  Postma en Van Sluis, 131-134.
81.  Album Studiosorum Academiae Franekerensis, 93 nr. 2821.
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invloed op hem uitgeoefend. Toen de puritein Franeker echter een half 
jaar later verruilde voor Rotterdam, vertrok Dali via een korte tussenstop 
te Groningen naar Engeland. Hier heeft hij vele jaren doorgebracht en is de 
puriteinse inwerking op hem alleen maar geïntensiveerd. Te Londen nam 
hij in de kring rond Hartlib deel aan debatten over allerlei typisch puriteinse 
onderwerpen. Het gevolg van dat alles was dat hij op 9 februari 1638 samen 
met een tiental landgenoten te Londen een verbond maakte, waarmee zij 
zich verplichtten een totale puriteinse reformatie van de Hervormde Kerk 
van Hongarije na te streven. In 1639 werd hij professor in de theologie 
te Sárospatak, waar hij Ames� geschriften in de vorm van een tekstboek 
introduceerde.82 Van meet af heeft hij uiterst scherpe kritiek op de episco-
pale Hongaarse kerk uitgeoefend. Hij verving in zijn onderwijs Aristoteles 
door Ramus. Bij hem had het puritaniserende streven behalve kerkelijke 
ook maatschappelijke en politieke dimensies. De democratische tendensen, 
die bij Medgyesi al zichtbaar waren, werden door hem met veel verve 
uitgewerkt. Op niet-gewelddadige, dus christelijke wijze bestreed hij de 
feodale structuur in Hongarije. Hand in hand met het voorgaande gingen 
bepaalde chiliastische opvattingen, die een welkome ondersteuning gaven 
aan de militaire aspiraties van de Transsylvaanse vorst György Rákóczi II. 
Door diens militaire nederlaag in Polen in 1657 spatten de hooggestelde 
verwachtingen als een zeepbel uiteen. Het uiteindelijke gevolg was dat 
de protestantse eredienst in Hongarije nog slechts op een beperkt aantal 
plaatsen was toegestaan.
 Hoe sterk de puriteinse inwerking in Hongarije was, blijkt uit het feit dat 
zij zelfs bij de vorstelijke familie weerklank vond. De twee vorsten György 
Rákóczi I en II hebben altijd de officiële kerk gesteund. Daarentegen namen 
de weduwe van de eerste, de in Sárospatak wonende Zsuzsánna Lorántffy 
(?-1660), en haar tweede zoon, prins Zsigmond, de puriteinse beweging in 
bescherming.
 In feite heeft het puritanisme, op de Angelsaksische wereld na, nergens 
ter wereld zoveel invloed uitgeoefend als op de Hongaarse landen. Het heeft 
hier de vroomheid gestempeld en een democratiseringsproces dat diverse 
dimensies kende op gang gebracht. Het heeft het volksonderwijs ingevoerd, 
was de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de eigen volkstaal, heeft 
presbyteriaanse elementen in de kerk weten in te voeren en heeft krachtig 
gewerkt aan de bestrijding van het feodalisme dat de Hongaarse maatschap-
pij van die tijd kenmerkte.
 In Tjechië kwam de puriteinse invloed nog eerder openbaar dan in Hon-
garije. Reeds in het tweede decennium van de zeventiende eeuw zagen vier 
geschriften van Perkins te Praag het licht, drie in het Tjechisch en één in 

82.  Koltay, �Ames, Hartlib and Dali�, 54-56.
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het Latijn. De Tjechische vertalingen gingen ook alle op Latijnse teksten 
terug. Twee van de drie overzettingen waren het werk van Symeona Wale-
cya Launskeho. Een daarvan beleefde een herdruk.
 Dankzij de wereldberoemde Tjechische pedagoog en theoloog Comenius 
kregen zijn landgenoten de beschikking over het boek van Bayly. De door 
hem vervaardigde vertaling zag in 1630 het licht en maakte grote opgang. 
Er verschenen in totaal niet minder dan zes drukken. Comenius citeert in 
zijn Pansophia tweemaal Ames� De conscientia, waarvan één keer in een 
eschatologisch verband.83

 Ten slotte werd Bayly�s werk in 1668 in het Retoromaans uitgegeven. 
Ook in deze versie bleek het puriteinse geschrift goed aan te slaan. De eerste 
druk werd door twee andere gevolgd.

83.  Rood, 216.
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Conclusies

1. Eerste protestantse beweging van internationale betekenis

Het puritanisme heeft zich in Brittannië, het gebied van zijn ontstaan, 
met ingang van het vierde kwart van de zestiende eeuw ontwikkeld tot 

een beweging die zich niet slechts ter zake van de godsdienst en de kerk 
zwaar liet gelden, maar die ook een stempel op de maatschappij en zelfs op 
de politiek heeft gedrukt. Onder het bewind van de Cromwells tijdens de 
periode 1649-1660, kwam het puritanisme militair en politiek aan de macht 
en beleefde het zijn culminatiepunt.
 Behalve in Brittannië is het puritanisme nergens ter wereld van zoveel 
betekenis geweest als in Noord-Amerika. De puriteinse inzichten hebben 
hier op alle gebieden doorgewerkt en zijn van enorme betekenis geweest 
voor de ontwikkeling van de Amerikaanse aard, cultuur, religie en kerken. 
Het is niet te boud gesproken dat zonder het puritanisme Amerika nooit 
geworden zou zijn wat het nu geworden is.
 Dat de eerste puriteinse instroom in Noord-Amerika niet alleen vanuit 
Engeland, maar ook vanuit de Nederlanden plaatsvond, geeft aan dat ons 
land het puriteinse bruggenhoofd op het Europese vasteland is geweest. 
De invloed die van de Britse beweging op ons land is uitgegaan, is groot 
tot zeer groot geweest. De nauwe en veelvuldige handelscontacten en mili-
taire betrekkingen tussen Brittannië en de Nederlanden vormden uitstekende 
kanalen waardoor de beïnvloeding zich kon voltrekken. Voornamelijk via 
ons land, in geringe mate via de handelsconnecties met Noordwest-Duits-
land en in aanzienlijke mate via de nauwe betrekkingen met Zwitserland 
drong het puritanisme Duitsland binnen en heeft hier grotendeels het gezicht 
van de gereformeerde vroomheid bepaald. De puriteinse vroomheid werkte 
in dit land zelfs zo krachtig door dat zij zich een vaste en belangrijke plaats 
onder de lutheranen wist te verwerven. Van hieruit drong zij door tot in de 
Scandinavische � tevens lutherse � landen Denemarken en Zweden.
 In de gereformeerde hervormingsperiode van Edward VI in de Engelse 
geschiedenis zijn contacten gelegd met het gereformeerde gidsland uit die 
tijd, Zwitserland, die in later tijd een effen baan bleken voor de uitstraling 
van het puritanisme. Ook in Zwitserland onderging de gereformeerde vroom-
heid een puritanisering die niet zonder gevolgen voor het maatschappelijke 
leven was. Vanuit Zwitserland liep een puriteinse beïnvloedingsstroom naar 
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Duitsland, maar evengoed naar Frankrijk. Behalve van deze kant onderging 
Frankrijk ook puriteinse invloed vanuit Engeland zelf, voornamelijk via per-
soonlijke contacten van naar Engeland gevluchte calvinisten.
 Nergens is de puriteinse invloed in Europa omvattender geweest dan in 
Hongarije. Het Hongaarse calvinisme was intellectueel en religieus sterk op 
de Nederlanden en Engeland gericht. Deze gerichtheid schiep de voorwaarde 
voor de beïnvloeding. In veel geringere mate is er ook sprake van puriteinse 
doorwerking in Tjechië.
 In feite is het puritanisme na de Reformatie de eerste beweging binnen 
het protestantisme van internationale statuur.

2. Overwegend devotionele en vrijwel geen ecclesiologische invloed

Overal waar het puritanisme zijn invloed deed gelden, gebeurde dat op het 
vlak van de vroomheid. Deze vroomheid was primair persoonlijk van aard, 
maar beperkte zich allerminst tot het gebied van het persoonlijke leven. 
Het was juist karakteristiek voor haar dat zij zich wilde uitwerken op alle 
terreinen van het bestaan. Dit is haar nog het best gelukt met het gezin 
en het gezelschap. Het bredere maatschappelijke en politieke leven was 
veel moeilijker te doordringen, ook al zijn er hier en daar op die gebieden 
� vaak tijdelijk � successen behaald. Hierbij valt met name te denken aan 
de publieke sabbatheiliging.
 Nu kende het puritanisme ook een sterk ecclesiologische dimensie. 
Diverse stromingen binnen het puritanisme onderscheidden zich juist inzake 
hun opvattingen over de structuur van de kerkregering. Enige jaren geleden 
heeft S. Paas ervoor gepleit om bij de puriteinse doorwerking in ons land 
ook aandacht te schenken aan invloed van ecclesiologische aard. Hij acht 
het onwaarschijnlijk dat de intensieve en langdurige contacten van ecclesi-
ologische puriteinen met de Nederlanden geen sporen nagelaten hebben.1

 In hoofdstuk 9 is evenwel naar voren gekomen dat die specifieke kerkop-
vattingen onder de puriteinen, die contrasteerden met de Nederlandse gere-
formeerde, ook onder dat deel van het Nederlandse gereformeerde protestan-
tisme dat een grote afhankelijkheid ten aanzien van de puriteinse vroomheid 
kende, zo goed als geen ingang hebben gevonden. Was dit wel zo, dan was 
dit onlosmakelijk verbonden met separatie van de Gereformeerde Kerk: De 
Labadie en De Herder. Voor zover bekend is Voetius de enige uitzondering 
onder de Nederlandse gereformeerden. Bij hem is enige independentistische 
invloed ter zake van zijn ecclesiologische visies traceerbaar, maar dan nog 
zeer marginaal en tijdelijk.

1.  Paas, 7 en 381-382.
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 Ook in dat opzicht zijn de Europese vertalingen in het algemeen karak-
teristiek, en wel op twee manieren. In de eerste plaats komen ecclesiologi-
sche onderwerpen daarin niet of nauwelijks voor en komt de vroomheid 
in alle aspecten des te meer aan de orde. In de tweede plaats maakte het 
de uitgevers, de vertalers en de lezers niet uit welke kerkelijke ligging een 
auteur had, als hij maar stichtelijke leesstof bood.
 In Europa is alleen in Hongarije enige sprake van doorwerking van het 
presbyteriaanse kerkregeringssysteem, in contrast met het bestaande bis-
schoppelijke bestel.
 Het behoeft geen betoog dat buiten Europa, in Noord-Amerika, de puri-
teinen alle vrijheid hebben gevonden om hun ecclesiologische theorieën, 
hetzij in independentistische, hetzij in presbyteriaanse zin, in praktijk te 
brengen.

3. Eerste eigen gestalte van gereformeerde vroomheid

In de Middeleeuwen waren de roomse devotie en mystiek gestalten met een 
eigen rijke traditie. Literair bestonden er dan ook aparte vroomheidsgenre�s, 
zoals gebedenbundels, meditatiehandleidingen, werken over de vier uiter-
sten, morele spiegels en traktaten van mystieke aard. De Reformatie, en 
met name de gereformeerde gestalte hiervan, betekende in dit opzicht een 
forse breuk. Luther heeft nog een gebedenboekje op zijn naam staan, maar 
van de zijde van de gereformeerde reformatoren ontbreken werken met een 
specifiek vroomheidskarakter ten enenmale. Niet dat zij in hun strijd tegen 
Rome zich uitsluitend om de leer, de kerkregering en de liturgie zouden heb-
ben bekommerd. Integendeel, het ging hun bij al hun handelen wel degelijk 
om de persoonlijke godsvrucht en de levensheiliging. Toch blijft het opmer-
kelijk dat een man als Calvijn, die een uiterst imposant, omvangrijk oeuvre 
heeft nagelaten, geen werk dat de exclusieve naam van vroomheidsgeschrift 
kan dragen, uit zijn pen heeft laten vloeien.
 Toen de gereformeerde Reformatie zich eenmaal voltrokken had, gevoel-
den de aanhangers daarvan het gebrek aan specifieke devotionalia als een 
pijnlijk gemis. Zij kregen een honger naar een eigensoortige stichtelijke lec-
tuur. Dit resulteerde in de opkomst van een stroming die in het kader van 
het gereformeerd protestantisme aan de groeiende behoefte wist te voldoen: 
het � piëtistische � puritanisme. Hierbinnen werd aan de vroomheid zoveel 
waarde en aandacht geschonken dat deze, net als in de Middeleeuwen, een 
specifieke plaats toegewezen kreeg, in die zin dat er geschriften die zich 
exclusief op de godsvrucht richtten, werden geproduceerd. Uiteraard staat 
dit puritanisme niet los van het internationaal opkomende gereformeerde 
piëtisme, maar het is wel de eerste verschijningsvorm hiervan in de geschie-
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denis. Als zodanig openbaart het de eerste eigen gestalte van de gerefor-
meerde vroomheid.

4. Integratie van middeleeuwse elementen

Het piëtistische puritanisme is meer dan alleen een latere analogie van de 
middeleeuwse devotie en mystiek.2 Het kopieerde hieruit allerlei confes-
sioneel niet-gevoelige thema�s, elementen, modellen en technieken en inte-
greerde die in zijn eigen gereformeerde kader. Hierbij valt te denken aan 
meditatie, geestelijke alleen- en samenspraak, gebeden, geestelijke verlatin-
gen, de vier uitersten en gedragscasuïstiek. Karakteristiek hiervoor zijn de 
in Duitsland gecombineerde werken van Bayly en Hall. Aan het werk van 
Bunny en Sonthom is te zien dat puriteinen er soms ook niet tegen opza-
gen om een geheel jezuïtisch devotioneel geschrift om te werken door het 
confessioneel aan te passen. Er openlijk voor uitkomend putten zij uit die 
roomse bronnen, er wel voor zorgend dat dit water met een gereformeerd 
filter gezuiverd werd.
 Vanzelfsprekend was deze annexatie een noodsprong. De puriteinen had-
den veel liever gebruikgemaakt van specifieke vroomheidslectuur van eigen 
signatuur. Aangezien die evenwel niet voorhanden was, moesten zij zich 
wel behelpen met voorreformatorische vroomheidsuitingen. De devotionele 
leemte in het reformatorische erfgoed van gereformeerde aard dwong hen 
als het ware tot een hele sprong terug in de kerkgeschiedenis.
 Wellicht ligt hier een van de voornaamste verklaringen van de toch 
opzienbarende internationale zeggingskracht van de puriteinse vroomheid. 
Overal in Europa zullen gereformeerden net als in ons land voor hun eigen 
stichting lange tijd roomse devotionalia gelezen hebben bij gebrek aan alter-
natieven van eigen signatuur. Het kan niet anders of zij hebben zich hier-
mee altijd verlegen gevoeld. De puriteinse vroomheidstraktaten brachten de 
beste oplossing die denkbaar was. Enerzijds sloten deze in klimaat, motieven 
en technieken naadloos aan bij de oude stichtelijke lectuur en anderzijds 
kwam het dogmatische kader perfect overeen met de eigen confessionele 
positie. Was oorspronkelijk de bewerking en overname van voorreformato-
risch devotioneel erfgoed door puriteinen een noodsprong, achteraf bezien 
was het onbedoeld een meesterlijke zet. Op geen enkele andere wijze had-
den zij zich ooit van zo�n goede internationale ontvangst en ingang kunnen 
verzekeren.

2. Op �t Hof, �Geïmporteerde vroomheid?�, 92 en 101; Graafland, �De invloed van de Moderne 
Devotie�; Op �t Hof, �Eenen tweeden Thomas à Kempis�; Op �t Hof, �Thomas à Kempis bij 
Willem Teellinck�; Op �t Hof, �Rooms-katholieke doorwerking binnen de Nadere Reforma-
tie�.
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 Het is opmerkelijk dat protestanten die onder de bekoring van het pië-
tistische puritanisme gekomen waren, een openlijke voorliefde voor voor-
reformatorische devotie en mystiek in gezuiverde vorm aan den dag legden. 
Willem Teellinck heeft grote stukken van zijn tweedelige Sleutel der devotie 
(1624 en 1656) aan De Imitatione Christi van à Kempis ontleend. Twee 
andere werken van de Nederlander herbergen verborgen citaten uit dat werk, 
terwijl zijn Soliloqvivm de gedachtegang van à Kempis� Soliloquium animae 
volgt. Onder sterk puriteinse invloed staande Nederlandse gereformeerde 
auteurs als Voetius, Saldenus en Oomius bevalen hun lezerspubliek regel-
matig middeleeuwse devotionele en mystieke auteurs aan. Johann Schmidt 
voegde in 1631 een compilatie uit een geschrift van Luis de Granada over 
de meditatie toe aan Bayly�s traktaat in het Duits. C. Graafland heeft eens de 
stelling gelanceerd dat de Nadere Reformatie via het piëtistische puritanisme 
de waarde van de middeleeuwse vroomheid heeft leren kennen.3 Zelf acht 
ik dit een te exclusieve uitspraak. Maar dat het bewuste puritanisme overal 
waar het ingang vond de belangstelling voor de middeleeuwse devotie en 
mystiek op zijn minst sterk aanwakkerde en wellicht in sommige gevallen 
initieerde, lijkt mij een wetenschappelijk verantwoorde verklaring voor de 
gevonden feiten.

5. Meest katholieke vroomheid

De vroomheid zoals die zich binnen het gereformeerde protestantisme voor 
het eerst een eigen gestalte verwierf in de gedaante van het puritanisme, 
was in veel opzichten een annexatie van voorreformatorische, dus rooms-
katholieke devotie. De annexatie stond er borg voor dat de typisch roomse 
elementen verwijderd werden en dat het residu in een echt gereformeerd 
kader werd geïncorporeerd. Na dit zuiverings- en inkaderprocédé was de 
rooms-katholieke devotie een katholieke vroomheid geworden. Katholiek in 
de zin van de ene, heilige, algemene en christelijke kerk van alle tijden en 
alle plaatsen. In dit opzicht is de puriteinse godsvrucht niet slechts de eerste 
eigen gestalte van de protestantse vroomheid, maar ook de meest katholieke 
vorm hiervan. Alle andere vormen die zich later binnen het gereformeerde 
protestantisme hebben ontwikkeld of voorgedaan, kennen niet zo�n katho-
lieke dimensie als die van de Engelse vroomheidsbeweging.
 Het katholieke karakter van de puriteinse vroomheid maakte deze bij 
voorbaat uitermate geschikt om � zoals zijzelf een mutatie, maar dan soms in 
de zin van amputatie, van de roomse devotie was � op haar beurt confessio-
neel te worden getransformeerd. Zo komen wij tot de volgende paragraaf.

3.  Graafland, �De invloed van de Moderne Devotie�, 48.
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6. Interconfessionele doorwerking

Aangezien het puritanisme overtuigd gereformeerd in de zin van calvinis-
tisch was, zou men verwachten dat de invloed tot de eigen confessie beperkt 
bleef, zeker in de zeventiende eeuw, die toch met recht een eeuw van confes-
sionalisering genoemd mag worden. Juist in deze eeuw hebben de verschil-
lende confessies zich � ook geografisch � gestabiliseerd en zijn de grenzen 
tussen de verschillende kerken scherp getrokken. De kerken bestonden bij 
de gratie van hun verschillen met de andere kerken, die in alle gevallen als 
valse kerken werden beschouwd. In een situatie waarin de confessionele 
verschillen zo zwaar wegen, valt het op voorhand niet te verwachten dat 
de hoge en dikke scheidsmuren invloeden doorlaten. Het opmerkelijke is 
nu dat dit kunststukje het puritanisme gelukt is. Het gemak waarmee deze 
vroomheidsbeweging allerlei confessionele hindernissen en zelfs barrières 
nam, wekt verwondering. Wie ziet wat zij in Frankrijk op dit gebied zelfs 
wist te presteren, valt van zijn stoel van verbazing.
 Overeenkomstig hun aard waren tijdens de eerste decennia van de zeven-
tiende eeuw de Duitse vertalingen van puritanistica producten van gerefor-
meerde vertalershanden. Het lezerspubliek was echter allerminst exclusief 
gereformeerd. Vele lutheranen zagen er geen been in om deze stichtelijke 
lectuur aan te schaffen. Dankzij de lutheraan en Straatsburgse predikant 
en professor Schmidt, die tijdens een studiereis in Engeland kennis had 
gemaakt met en onder bekoring was gekomen van het piëtistische purita-
nisme, heeft de puriteinse vroomheid in een officieel lutherse versie een 
enorme opgang gemaakt niet slechts in het lutheranisme in Zwitserland, 
maar niet minder in dat in Duitsland. Toen lutheranen eenmaal de smaak te 
pakken hadden, kreeg de puriteinse doorwerking onder hen een sneeuwbal-
effect, en wel zodanig dat aan het eind van de eeuw de puriteinse edities in 
het Duits gelijkelijk over het gereformeerde en het lutherse kamp verdeeld 
waren.
 De Duitse puritanistica hebben dan ook een groter aandeel in de opkomst 
en de verspreiding van het spenerse piëtisme gehad dan de meeste Duitse 
onderzoekers willen erkennen. Van hieruit is het te begrijpen dat de puri-
teinse invloed zich via het Duitse lutheranisme verspreid heeft tot in de 
eveneens lutherse Scandinavische landen Denemarken en Zweden.
 In Frankrijk heeft het puritanisme bij zijn uitstraling werkelijk een huza-
renstukje uitgehaald. Het presteerde het namelijk om zich diep in het rooms-
katholicisme te nestelen. Drie echt roomse Franse vertalingen van werken 
van Hall werden klaterende kassuccessen. Bovendien vond Dykes geschrift 
over het zelfbedrog brede ingang onder jansenisten.
 Wie naar de verklaring van deze opzienbarende invloeden gaat zoeken, 
komt terecht bij de inhoud van de vorige paragrafen: de integratie van mid-
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deleeuwse elementen en het katholieke karakter. Rooms-katholieken her-
kenden intuïtief in puriteinse leesstof de (rooms-)katholieke oorsprong en 
achtergrond. Dat diezelfde katholiciteit ook bij lutheranen een rol heeft 
gespeeld, komt openbaar in het feit dat de twee grootste puriteinse succes-
boeken onder hen sterk middeleeuws van inslag waren: de werken van Son-
thom en Bayly in combinatie met Hall. Bovendien verleende de katholieke 
aard de puriteinse vroomheid een uitstekende geschiktheid om in andere 
confessionele tradities te worden ingelijfd.

7. Een product van de Noordzeecultuur?

Het feit dat transport en contacten over water veel goedkoper en derhalve 
veel intensiever waren dan over land, maakte dat beschavingen rond een zee 
in diverse opzichten een culturele eenheid vormden.4 In deze zin wordt in 
de geschiedbeoefening ook wel gesproken over een Noordzeecultuur. De 
vraag die dan in verband met het puritanisme en vooral ook met de hierdoor 
uitgeoefende invloed rijst, is: kan een eventuele Noordzeecultuur dienen 
als verklaring van de snelle en grondige internationale uitwerking van het 
puritanisme?
 De landen die de Noordzee begrensden, waren in overgrote meerderheid 
protestant. De totale protestantse Noordzeekust werd evenwel opgedeeld 
in een gereformeerde en een lutherse helft. De felle tegenstellingen tussen 
beide confessies sluiten de mogelijkheid van één algemene Noordzeevroom-
heid bij voorbaat uit.
 Is er dan misschien sprake van één algemene gereformeerde Noord-
zeevroomheid? Anders geformuleerd: mag het puritanisme en zijn interna-
tionale uitstraling dan worden beschouwd als een typisch product van de 
gereformeerde Noordzeebeschavingen? De geografische spreiding van het 
puritanisme in Brittannië en van de puriteinse doorwerking in de Republiek 
pleit hier sterk voor. In de Nederlandse landgewesten bijvoorbeeld kwam 
de door het puritanisme beïnvloede gereformeerde vroomheid niet of nau-
welijks voor. Verder bestonden de vele intensieve puriteinse vroomheids-
betrekkingen tussen Brittannië, de Nederlanden en de noordwestkust van 
Duitsland bij de gratie van de handelsroutes over de Noordzee.
 Maar hoe zit het dan met de puriteinse invloed in de rest van Duitsland, 
in Zwitserland, in Hongarije en zelfs in Noord-Amerika? Op dit punt is 
de kracht van de desbetreffende vroomheid van doorslaggevende beteke-
nis. Zoals uit de voorgaande hoofdstukken duidelijk is geworden, is er 
behalve de voornaamste invloedsstroom vanuit Brittannië naar de overige 

4. Heerma van Voss; The North Sea and Culture.



379

in aanmerking komende landen ook sprake van doorwerkingen vanuit ons 
land en Noordwest-Duitsland richting het oorsprongsland. Deze omgekeerde 
be ïnvloedingsrichting is niet waarneembaar vanuit de rest van Duitsland, 
Zwitserland, Hongarije en Noord-Amerika. De landen die elkaar onder-
ling, zij het in diverse maten, bevrucht hebben, lagen alle om de Noordzee 
gegroepeerd. Mijns inziens is het dan ook verantwoord om te poneren dat er 
zoiets als een gereformeerde Noordzeevroomheid heeft bestaan en dat het 
puritanisme binnen dit kader geplaatst mag worden.

8. Perkins de invloedrijkste puriteinse theoloog

Gewoonlijk wordt Perkins de vader van het piëtistische puritanisme 
genoemd.5 Hiervoor zijn redenen aan te wijzen. In de eerste plaats was hij 
de man die aan het eind van de zestiende eeuw de wat losstaande elementen 
van puriteins denken tot een eenheid wist te smeden en hierbij theologische 
inzichten die bepalend zijn gebleken voor de verdere puriteinse theologie 
heeft geïnitieerd of uitgewerkt. Niet los van dit eerste heeft hij in de tweede 
plaats de puriteinse theologie op het niveau van de universiteit getild. Het 
is dan ook niet ten onrechte dat hij als een van de belangrijkste, zo niet de 
belangrijkste theoloog van het piëtistische puritanisme wordt beschouwd.
 Indien de door iemand uitgeoefende invloed bepalend is voor zijn 
belangrijkheid, dan wint Perkins het ongetwijfeld van alle andere puriteinse 
theologen. Weliswaar steekt Bunyan hem in invloed � zeker op langere ter-
mijn � de loef af, maar men kan in de ketellaper kwalijk een theoloog zien. 
Perkins heeft niet alleen zijn onuitwisbaar stempel op de verdere puriteinse 
theologie in de Angelsaksische wereld gedrukt, maar dankzij zijn geschrif-
ten zijn continentale gereformeerden geïnteresseerd geraakt in de puriteinse 
vroomheid en theologie. Met recht mag hij daarom ook de vader van de 
puriteinse invloed op het Europese continent worden genoemd. Zijn �vader-
lijke� inbreng was zo sterk, dat de vertalingen van zijn oeuvre die uitwerking 
gedurende de eerste drie decennia vrijwel totaal beheersten.
 Kenmerkend voor de historische invloedsgang van het puritanisme op 
het Europese continent was dat in de Nederlanden de vloed van Perkinsver-
talingen reeds aan het eind van de zeventiende eeuw op gang kwam � in 
totaal zo�n honderd afzonderlijke uitgaven, waaronder zijn Alle de werken 
in drie folianten � en dat dit in Duitsland met ingang van 1602 gebeurde. 
Behalve het chronologische verschil speelde nog een onderscheid een rol. 
In ons land zijn de Perkinsedities uitsluitend in de Nederlandse volkstaal 
uitgegeven, terwijl de eerste generatie Perkinsedities in Duitsland Latijns-

5. Breward.
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talig waren. In dit laatste opzicht waren de Zwitsers de Duitsers nog voor 
geweest, want de oudste Zwitserse Perkinsuitgave dateert van 1596. De 
diverse en internationaal invloedrijke uitgaven van Perkins� Opera Theolo-
gica hebben alle te Genève het licht gezien. Toch gingen ook in Zwitser-
land, net als in Duitsland, voor wat betreft de aparte werken van Perkins 
de overzettingen in de landstaal het op een gegeven moment winnen van 
de wetenschappelijke vertalingen, zij het dat die geschriften in Zwitserland 
zowel in het Duits als in het Frans werden gepubliceerd. In totaal zijn er 35 
afzonderlijke Perkinsedities in het Duits bekend.
 In het eerste decennium van de zeventiende eeuw zagen ook twee Perkins -
edities in Frankrijk in de landstaal het licht. Opmerkelijk is de in 1599 ver-
schenen en een kwart eeuw later heruitgegeven Spaanse vertaling van een 
werk van Perkins, ook al was dit meer apologetisch dan devotioneel van 
aard. Verder trekt het de aandacht dat Perkins in de Scandinavische landen 
geen ingang heeft gevonden. Daarentegen heeft het oeuvre van Perkins het 
ijs in Hongarije wel voor het puritanisme gebroken. Met ingang van 1620 
verschenen vier traktaten van hem in Hongaarse vertaling.
 Na het voorgaande behoeft het geen betoog dat Perkins nergens op het 
Europese vasteland zoveel invloed heeft uitgeoefend als in ons land. De 
Amsterdamse uitgever van Perkins� Alle de werken, Johannes van Someren, 
vernoemde zelfs zijn uithangsbord naar de puritein: In Perkins.

9. Bayly�s boek het meest succesvol

In reikwijdte en invloed steekt in de zeventiende eeuw één puriteins boek 
al zijn soortgenoten sterk de loef af: Bayly�s devotioneel handboek. Dat 
juist ook dit boek weggelopen lijkt te zijn uit de middeleeuwse vroomheid, 
onderstreept de inhoud van de paragrafen 11.4-6. In ons land bereikte de 
vertaling een ongeëvenaard hoogtepunt: zo�n vijftig edities. De grote Voe-
tius heeft het boek zo nu en dan als leidraad voor zijn eigen beschouwingen 
gebruikt en heeft ook een nieuwe Nederlandse versie bezorgd. De positie 
van de Duitse overzetting, die zowel in Zwitserland als in Duitsland van de 
pers kwam, was identiek aan die van de Nederlandse vertaling: de topplaats 
met bijna vijftig drukken. Het enige verschil is dat Bayly-in-het-Duits op de 
hielen werd gezeten door Sonthom-in-het-Duits. In Bazel was voorafgaande 
aan de eerste uitgave een fragment betreffende het Heilig Avondmaal uit 
Bayly�s werk gepubliceerd. De Duitse edities betreffen zowel een gerefor-
meerde als een lutherse versie. Het puriteinse geschrift maakte een onuit-
wisbare indruk op de jonge Spener.
 Ook in Frankrijk werd de vertaling in de landstaal een verkoopsucces. Er 
zijn niet minder dan veertien uitgaven bekend. Een hiervan was de brontekst 
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voor de lutherse versie in het Duits. Deze laatste fungeerde op haar beurt 
weer als basistekst voor de Zweedse vertaling.
 Tenslotte was de Hongaarse vertaling van Bayly�s boek met zeven druk-
ken het meest gelezen boek binnen het Hongaarse protestantisme. Nergens 
heeft het relatief meer invloed uitgeoefend dan hier. De Tjechische transla-
tie sloeg in absolute zin met zes edities nauwelijks minder aan, terwijl de 
Retoromaanse overzetting ook nog drie drukken behaalde.
 Op het Europese vasteland hebben alleen in de zeventiende eeuw zo�n 
130 vertaalde edities van Bayly�s handboek het licht gezien. Wie hierbij nog 
de vele tientallen uitgaven in de oorspronkelijke taal en de twee edities in 
een indianentaal optelt, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat het 
bij het onderhavige traktaat om een boek van wereldformaat gaat.

10. Geografische diversiteit van de herkomst der invloed

Om het verhaal niet te ingewikkeld te maken, wordt hier volstaan met de 
geografische indeling van Engeland, Ierland, Schotland en Amerika. In over-
eenstemming met de politieke, economische en culturele verhoudingen tus-
sen deze vier gebieden in die tijd neemt Engeland in het algemeen een over-
heersende plaats in als bronland van de uitgeoefende invloed. Ierland is 
in dat opzicht van uiterst minieme en derhalve te verwaarlozen betekenis; 
Amerika heeft geringe betekenis, terwijl Schotland na Engeland een goede 
tweede plaats bezet.
 Aangezien in ons land kwantitatief de meeste puriteinse invloed is uitge-
oefend, zijn de genoemde verhoudingen hier het best afleesbaar. Als het om 
Ierland gaat, kan slechts één naam genoemd worden, die van James Ussher 
(1581-1656). Van hem zijn slechts een paar vertalingen uitgekomen, waar-
van het puriteinse karakter nog niet eens sterk is en die ook slechts tot één 
druk beperkt zijn gebleven.6

 Van de in Amerika werkzame puriteinen zijn voor de Nederlanden Hoo-
ker en Shepard van geringe importantie geweest. Van Hooker verschenen in 
het Nederlands twee vertalingen, de ene helemaal geproduceerd en de andere 
in de tweede druk vermeerderd door Koelman. Van Shepard kwamen even-
eens twee Nederlandse overzettingen met in totaal drie drukken uit.7 Deze 
aantallen op zichzelf vallen in het niet bij de totalen van de vertalingen en 
hun drukken, maar wat deze overzettingen toch nog enig belang verschaft, 
is het gegeven dat ze een min of meer nieuw inhoudelijk piëtistisch element 
bevatten, namelijk dat een zondaar eerst tot kennis van Christus komt nadat 
hij het gebillijkt heeft dat hij voor eeuwig verloren gaat.

6.  Van der Haar, From Abbadie to Young, (131) nrs. 1792-1794.
7.  Alblas, �De vroege drukgeschiedenis van Thomas Shepard�s �De Ware Bekeeringe��.
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 Het Schotse puritanisme is voor de Nederlanden van veel meer beteke-
nis geweest. In de eerste plaats deden twee Schotse regimenten, die vele 
puriteinse legerpredikanten en militairen herbergden, dienst in het Staatse 
leger. Onder de laatstgenoemden zat zelfs nog een vertaler: Fargharson.
 In de tweede plaats was de Schot Cowper de auteur van eenzesde deel 
van alle puriteinse vertalingen in het Nederlands en van alle drukken daar-
van gedurende de eerste 25 jaar dat die lectuur uitkwam. Tevens zagen in 
deze periode niet minder dan drie drukken van de Nederlandse overzetting 
van het Openbaringcommentaar van de Schotse puritein en uitvinder van de 
logaritmen John Napier (1509-1617)8 het licht.
 In de derde plaats bevonden zich in ons land diverse puriteins georiën-
teerde Schotse vluchtelingengemeenten. Met name in Rotterdam verblij-
vende Schotse covenanters hebben een niet te onderschatten invloed uit-
geoefend. De nadere reformatoren Borstius en Koelman zijn heel sterk 
onder de bekoring van hun vroomheid en theologie geraakt. Bij de eerste 
resulteerde dat in drie vertalingen, bij de tweede in vier overzettingen met 
in totaal negen drukken. Tevens heeft Koelman vele invloedrijke en der-
halve vaak herdrukte vertalingen van werken van andere Schotse puriteinen 
op zijn naam staan, zoals van Binning, Durham, Guthrie en Rutherford. 
In de laatste plaats kenmerkt de Schotse inbreng zich door typerende the-
ma�s als de verklaring van Openbaring, verbondstheologie en spirituele 
brieven.
 Ook in Duitsland bezetten Schotten de tweede plaats, na de Engelsen. 
Hun betekenis valt vergeleken bij die van de Engelsen bijna in het niet. Van 
in totaal vier Schotten zijn geschriften vertaald: Abernethy, Cowper, Guthrie 
en Rutherford. Cowper heeft bijna de helft van het totale aantal edities op 
zijn naam staan. De Amerikaanse inbreng blijft beperkt tot één auteur, Cot-
ton, met één werk, dat wel drie drukken kent.
 In Frankrijk is er naast en na de Engelse invloedslijn slechts sprake van 
enige Schotse inbreng. Twee werken van Schotse origine werden vertaald: 
één van Cowper en één van Napier. Het laatstgenoemde werd zelfs nog 
tweemaal herdrukt.
 Elders in Europa is de puriteinse invloed uitsluitend op rekening van het 
Engelse puritanisme te schrijven.

11. Variërende mate van invloed

In ons land is de inwerking van het puritanisme zo groot geweest dat ze 
zelfs bepalend was voor de Nederlandse gereformeerde vroomheid in de 

8. Napier.
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zeventiende eeuw. De vroomheidsbeweging van de Nadere Reformatie mag 
grotendeels beschouwd worden als de aanpassing van de puriteinse inzich-
ten en praktijken aan de andersoortige context van de Nederlandse kerk, 
maatschappij en politiek. Bovendien heeft het puritanisme zijn uitwerking 
op het Nederlandse maatschappelijke leven niet gemist.
 In het Duitse taalgebied was de puriteinse invloed minder sterk, zij het 
dat die toch nog aanzienlijk was. Twee factoren speelden een rol. De eerste 
was dat de doorwerking in absolute zin geringer was dan in de Nederlan-
den. De verschillen in de totalen van eerste drukken en herdrukken van de 
puriteinse vertalingen zijn daarvoor indicatief. De tweede factor is dat het 
Duitse taalgebied qua inwonertal vele malen groter was dan de Nederlan-
den. Wanneer binnen dat taalgebied Zwitserland tegen Duitsland afgezet 
wordt, is er alle reden om te stellen dat de puriteinse uitwerking in Zwit-
serland krachtiger is geweest. Wat voor beide landen geldt, is dat de gere-
formeerde vroomheid van meet af een puriteinse kleur heeft aangenomen, 
terwijl vroege lutherse piëtisten in de puriteinse structurering en casuïstiek 
van het dagelijkse leven en in de puriteinse theocratische opstelling in het 
algemeen een welkome aanvulling op de arndtse mystiek begroetten. Dat die 
puriteinse inzichten incidenteel ook maatschappelijk en politiek beklijfden, 
is af te lezen aan Straatsburg ten tijde van Schmidt. Zo is de voedingsbo-
dem waaruit het spenerse piëtisme groeide, in niet geringe mate doortrokken 
geweest van puriteinse elementen. Bovendien heeft het de oriëntatie daarop 
nooit verloren.
 De invloed van het puritanisme heeft zich in Frankrijk en de Scandi-
navische landen voornamelijk beperkt tot het gebied van de persoonlijke 
vroomheid, in tegenstelling tot een Oost-Europees land als Hongarije, waar 
de uitwerking niet alleen veel dieper, maar ook veel breder was. Hier 
nam de gereformeerde vroomheid een overwegend puriteinse kleur aan. 
Met name aan één onderdeel hiervan, namelijk de gezinsgodsdienst, heeft 
het Hongaarse protestantisme zijn overleving onder contrareformatorisch 
regiem te danken. Voorts vormden puriteinse krachten hier de motor van 
de invoering van het volksonderwijs, van de ontwikkeling van een eigen 
volkstaal, van de bestrijding van het feodalisme en van de verwezenlijking 
van bepaalde presbyteriaanse ecclesiologische inzichten. Breder dan in 
Hongarije heeft de puriteinse invloed zich nergens op het Europese conti-
nent gemanifesteerd.

12. Plaats binnen het gereformeerde piëtisme

In paragraaf 11.3 is reeds naar voren gekomen dat het piëtistische puri-
tanisme de oudste verschijningsvorm binnen het internationale gerefor-
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meerde piëtisme was.9 In Brittannië heeft dit piëtisme zich nooit anders 
vertoond dan in het gewaad van het puritanisme. Hier dekken beide begrip-
pen dezelfde inhoud. Op het Europese vasteland liggen de zaken wezenlijk 
anders.
 In de Europese landen waar de Gereformeerde Kerk een officiële status 
bezat, ontwikkelde zich rond de overgang van de zestiende naar de zeven-
tiende eeuw op gereformeerd religieus gebied een piëtistisch klimaat. In 
sommige gevallen, zoals in ons land, tekenden zich bepaalde contouren al 
zo duidelijk af dat het gewettigd is om van een stroming te spreken. Toen de 
krachtige invloed van het piëtistische puritanisme zich in die landen begon 
te laten gelden, betekende zij in het ene land de beslissende impuls voor de 
groei van de piëtistische tendensen tot een nationaal gereformeerd piëtisme 
en zorgde zij in een ander land voor de wezenlijke consolidatie en sterke uit-
bouw van een reeds in prille vorm bestaand nationaal gereformeerd piëtisme. 
Soms profileerde een segment van zo�n landelijke stroming zich zo nadruk-
kelijk dat het in het historisch onderzoek aanspraak maakt op een specifieke 
benaming. Voor wat de Nederlanden betreft is de Nadere Reformatie hiervan 
een mooi voorbeeld.
 Uiteraard ontstond in elk van de betreffende landen een nationale vorm 
van gereformeerd piëtisme, die bepaald werd door de specifieke politieke 
en maatschappelijke factoren. Hierbij komt dat er een wisselwerking plaats-
vond tussen die nationale gestalten van het gereformeerde continentale pië-
tisme. Toch is de rol van het puritanisme inhoudelijk gezien sterk tot zelfs 
overheersend geweest, niet alleen voor de ontwikkeling, maar ook voor de 
verdere uitbouw en geschiedenis van het gereformeerde piëtisme op het hele 
continent, althans voor wat de zeventiende eeuw betreft. In dit verband is 
het bijvoorbeeld kenmerkend dat de invloed van het Nederlandse gerefor-
meerde piëtisme in het buitenland altijd hand in hand ging met die van het 
puritanisme. In feite is het continentale gereformeerde piëtisme zonder het 
piëtistische puritanisme nauwelijks denkbaar.

9.  Graafland, Op �t Hof en Van Lieburg, 111-113 en 149-150; Op �t Hof, Engelse piëtistische 
geschriften in het Nederlands, 1598-1622, 23 en 598-625; Op �t Hof, �Piety in the wake of 
trade�, 265.
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