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Een tentoonstelling over de Nadere Reformatie
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Zichtbaar geloven: Nadere Reformatie en Zeeland (1608-2008)
In het Jaar van het Religieus Erfgoed besteedt de Zeeuwse Bibliotheek aandacht aan de
Nadere Reformatie, een vroomheidsbeweging waarvan het prille begin omstreeks 1608 in
Zeeland kan worden gelokaliseerd. De Zeeuwse Bibliotheek heeft met deze tentoonstelling
een primeur, want voor het eerst wordt het streven van de Nadere Reformatie in een beknopte
expositie gevisualiseerd. De samenstelling is vooral gebaseerd op de onderzoeksresultaten van
de laatste decennia en op een vooronderzoek in de collectie van de ZB door de samensteller.
De aanpak is louter historisch en bestrijkt ongeveer de periode 1600-1750. Daarom wordt in
de tentoonstelling nadrukkelijk geen relatie gelegd met enige groep die zich in 2008 als
erfgenaam van de Nadere Reformatie beschouwt.

De achtergrond
De Nadere Reformatie is een beweging binnen de zeventiende-eeuwse Gereformeerde Kerk
die sterke nadruk legde op het ‘godzalige leven’ en op de onlosmakelijke eenheid van ‘leer en
leven’. Als alle Europese landen was Nederland een christelijk land en de godsdienst was een
publieke zaak die niet tot het persoonlijke leven beperkt bleef. Nederland was weliswaar een
calvinistisch land, maar de meerderheid van het volk behoorde in de eerste helft van de
zeventiende eeuw niet tot de Gereformeerde Kerk. Diverse personen uit de gereformeerde
kerk en staat waren verontrust over het christelijk gehalte van het individuele en maatschappelijke leven. Die verontrusting betrof zowel het leven van de vele niet-gereformeerden als
dat van de eigen kerkleden en strekte zich ook uit over de gevolgen daarvan voor het
(voort)bestaan van het land. Wat de persoonlijke kant betreft was er aanzienlijke kritiek op de
gebreken in de kennis en de innerlijke doorleving van de gereformeerde leer door de leden.
Deze werd door de critici onmisbaar geacht om het dagelijkse leven in gezin, beroep en alle
maatschappelijke verbanden zodanig vorm te geven dat gesproken kon worden van een
‘zichtbaar geloven’.
Die aandacht voor de ‘praktijk van de godzaligheid’ was reeds aan het einde van de
zestiende eeuw op gang gekomen en kreeg nieuwe impulsen in de aanloop tot het Twaalfjarig
Bestand in de Tachtigjarige oorlog waarin de Nederlanden zich in 1608 bevonden. Daarbij
kwamen nog de twisten tussen remonstranten en calvinisten met aanzienlijke maatschappelijke gevolgen en zelfs verzwakking van de staat. In deze omstandigheden begon Willem
Teellinck (1579-1629), predikant in Haamstede en Burgh, duidelijk te maken dat de bestaande
gebreken in het godsdienstige leven het ongenoegen van God opwekten en dat dit leidde tot
merkbaar nadeel voor volk, kerk en maatschappij. Daarom was het nodig om tot verbetering
over te gaan. Zijn eerste acties om samen met anderen tot een ‘nadere reformatie’ te komen
dateren uit 1608. Op Schouwen-Duiveland vond hij medestanders in Godefridus Udemans en
andere predikanten. Nadat Teellinck in 1613 predikant was geworden in Middelburg
verplaatste het centrum zich naar de Zeeuwse hoofdstad. Achteraf is deze beweging van
geprofileerde bevorderaars van de vroomheid aangeduid als Nadere Reformatie.
Kenmerkend is dat ze hun analyse en de gewenste verbeteringen vaak in de vorm van
een reformatieprogramma goten, dat ze vervolgens indienden bij de bevoegde kerkelijke,
politieke en maatschappelijke organen om zo’n nadere reformatie op gang te brengen. Hun
norm was uiteraard de Bijbel en daarbij waren vooral de Tien Geboden een praktische gids.
Tevens kwam vanuit de beweging ook een vloed van gedrukte publicaties die dienden om een
vroom christelijk leven vorm te geven.
Het streven van de Nadere Reformatie was niet uniek. Dezelfde gebreken in de
vroomheid kwamen in dezelfde periode en al eerder ook voor in landen als Engeland,
Duitsland en Scandinavië. Ook daar leidde het tot vergelijkbare tegenbewegingen. Dat
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internationale geheel wordt gewoonlijk Piëtisme genoemd en omvat het Engelse Puritanisme
en het gereformeerde en lutherse Piëtisme.

De tentoonstelling
In de tentoonstelling ‘Zichtbaar geloven’ wordt het streven van de voorstanders van de
Nadere Reformatie uit de zeventiende en achttiende eeuw op een aantal gebieden zichtbaar
gemaakt. Dit leidde als vanzelf tot een thematische indeling met enige aandacht voor het
algemene en voor de ondergane invloed uit het Puritanisme en de Moderne Devotie.
In de algemene vitrine is de archivalische bron te zien van het prille begin uit 1608.
Het is aangevuld met de eerste publicaties die het streven tot een nadere reformatie
ondersteunden. De Nadere Reformatie is ondenkbaar zonder het Engelse Puritanisme. Willem
Teellinck was er tijdens zijn Engelse verblijf sterk door beïnvloed en verwerkte dat duidelijk
in zijn leven en werk. Daarnaast droegen ook anderen hieraan bij door het vertalen van
puriteinse vroomheidsliteratuur in het Nederlands. De Nadere Reformatie is ook beïnvloed
door de voorreformatorische middeleeuwse vroomheid. Met name Thomas a Kempis en zijn
Navolging van Christus moeten hier worden genoemd.
In het thematische gedeelte zijn vitrines gewijd aan persoonlijke vroomheid, opvoeding & onderwijs, vroomheid in het beroep, theocratie, cultuur in het algemeen, geestelijke
liederen, wetenschap en zending. In elke vitrine is een karakteristiek gegeven van het thema
met een selectie van boeken, handschriften en prenten. Hiermee wordt in vogelvlucht een
impressie geboden van het streven en de activiteiten van de bevorderaars van een nadere
reformatie. Er zijn kenmerkende publicaties over het christelijke gezinsleven, over beroepsethiek, over de bezwaren tegen het toneel, overdaad en slavernij, over de relatie tussen kerk
en staat, over de uitgebreide liedcultuur en de bijdragen aan de ontwikkeling van de
wetenschap.
De inhoud is op verschillende manieren toegankelijk. De bezoekers van de ZB worden
daarmee nieuwsgierig gemaakt om hen daarmee in de expositie te betrekken. Bij elke vitrine
wordt met een opgestoken banier het thema goed zichtbaar gemaakt. Een vijftal voormannen
van de Nadere Reformatie heeft ook zo’n banier gekregen met daarop een karakteristieke
uitspraak uit hun werk en een portret.
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website ‘Sleutel tot de Nadere
Reformatie’ [ www.ssnr.nl ].

Colofon
De Tentoonstelling is een initiatief van de Zeeuwse Bibliotheek, de Stichting NieuwZout en
de Stichting Stokosmos en is een bijdrage aan het Jaar van het Religieus Erfgoed. Voor de
tentoonstelling is vooral geput uit de verzamelingen van de Zeeuwse Bibliotheek. Ontbrekende objecten werden in facsimile beschikbaar gesteld vanuit de Bijzondere Collecties van
de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit te Amsterdam, door het Zeeuws Archief,
het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland en het Koninklijk Huisarchief. De samenstelling
werd verzorgd door drs. F.W. Huisman van het Studiecentrum voor Protestantse Boekcultuur
uit Amsterdam in samenwerking met medewerkers van de Zeeuwse Bibliotheek. De vormgeving was in handen van Snowball Middelburg.
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Een impressie van de tentoonstelling
1. Linksboven: een overzicht.
2. Rechtsboven: de algemene
vitrines van de Nadere reformatie
en de beïnvloeding door
Puritanisme en Moderne Devotie.
3. Linksonder: enige thematische
vitrines.
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1. Een algemene introductie
Banier
Tekst

In 2008 is het vierhonderd jaar geleden dat Willem Teellinck zijn eerste
werken publiceerde, die gericht waren op een ‘nadere reformatie’ van het
leven. Teellinck spande zich in 1608 ook in om samen met de predikant
Godefridus Udemans de zondagsheiliging in Zeeland te bevorderen.
Kerkhistorici beschouwen daarom 1608 als het geboortejaar van de
vroomheidsbeweging die later ‘Nadere Reformatie’ werd genoemd.
De Nadere Reformatie benadrukt dat ‘het leven’ en ‘de leer’ met elkaar
moeten overeenstemmen.

Afbeelding

Uit: Jan Luiken, Spiegel van het menselyk bedrijf (A’dam 1718), p. 185.
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2. Vijf banieren met plaatsen & citaat van persoon
2.1. Middelburg – Willem Teellinck (1579-1629)
Citaat

Het is nu onze beste tijd om de Reformatie in de zeden onder het volk uit te
werken. Het volk is daartoe wel bereid, zo slechts haar leiders en
voorgangers ook bereid waren.

In vitrine

Willem Teellinck, Noodwendigh vertoogh, aengaende den tegenwoordigen
bedroefden Staet, van Gods volck, waer-inne getrouwelijck aenghewesen
wort; in wat swaricheyt ende vervallinghe wy ghecomen zijn, in wat
perijckel wy noch staen, met de noodighe remedien, om ons verderf te
verhoeden. Middelburg, Hans vander Helle voor Jacob vande Vivere, 1627.

Herkomst
Afbeelding

ZB: 1021 B 4, p. 462.

Thema
Tekst

Uit: Zelandia Illustrata IV, 865.
Reformatie van het dagelijks leven
Het Noodwendigh vertoogh van Willem Teellinck is een dik boek van meer
dan 500 pagina’s. Het bevat zijn uitgewerkte programma van een nadere
reformatie van het christelijke leven. Hij droeg het op aan alle politieke,
kerkelijke en maatschappelijke overheden van zijn tijd. Het betreurt het dat
er wel een reformatie van de leer heeft plaatsgevonden, maar niet van de
zeden. Hij acht het nu meer dan tijd om hiertoe over te gaan. Aan de
predikanten stelt hij de eerste reformatoren ten voorbeeld.
Uit het gegeven citaat blijkt dat Teellinck het volk kennelijk meer bereid
achtte dan haar leiders en voorgangers. Dat was best een prikkelende
afsluiting.
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2.2. Zierikzee – Godefridus Udemans (ca. 1581-1649)
Citaat

Het is een gewetenszaak. Wij moeten ons inspannen om het rijk van Christus
te verbreiden onder die arme blinde heidenen, opdat wij door Gods genade
hun de ogen mogen openen.

In vitrine

Godefridus Udemans, 't Geestelyck roer van't coopmans schip, dat is:
Trouw bericht, hoe dat een coopman, en coopvaerder, hem selven dragen
moet in syne handelinge, in pays, ende in oorloge, voor Godt, ende de
menschen, te water ende te lande, insonderheyt onder de heydenen in Oostende West-Indien; ter eere Godts, stichtinge syner gemeynten, ende
saligheydt syner zielen: midtsgaders tot het tijtlijck welvaren van het
vaderlandt, ende syne familie. Derde druk. Dordrecht, Françoys Boels, 1655.

Herkomst
Afbeelding

ZB: 1110 E 13, p. 253.

Thema
Tekst

Uit: Zelandia Illustrata
Zending
Godefridus Udemans, die jarenlang predikant in Zierikzee was, was de eerste
bondgenoot van Teellinck in diens ijver voor een voortgaande reformatie. Hij
heeft heel wat boeken geschreven en er ook enige vertaald. Zijn eersteling
was het meditatieve Christelycke bedenckingen die een geloovige siele
dagelycx behoort te betrachten. Dit populaire boekje in een klein formaat
werd in de zeventiende eeuw maar liefst twaalfmaal uitgegeven.
Hij schreef ook grote werken. Zijn Geestelyck roer van't coopmans schip, dat
driemaal verscheen, telt meer dan 600 pagina’s. Hij richt zijn aandacht hierin
vooral op de taak van christen-kooplieden. Volgens Udemans zijn de
koloniën primair verworven voor de uitbreiding van Gods rijk en niet in de
eerste plaats voor het gewin van de kooplieden. Daarom wijst hij op het grote
belang van de evangelieverkondiging in de overzeese bezittingen.
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2.3. Vlissingen – Joos van Laren (1586-1653)
Citaat

Gods Woord mag niet gebruikt worden om mensen te vermaken. Zoals door
acteurs, die uitspraken uit de Bijbel in toneelstukken inlassen. Dat is een
vreselijke ontheiliging van Gods rechtvaardige Woord.

In vitrine

Joos van Laren, Twee-en-vijftigh predicatiën over bysondere texten der h.
Schriftuere; gedaen binnen Vlissingen, op verscheyde voorvallende
gelegentheden. Vlissingen, Abraham van Laren, 1670.

Herkomst
Afbeelding

Reprint, titelpagina + p. 13.

Thema
Tekst

Uit: Zelandia Illustrata
Toneel
Joos van Laren stamt uit een Zeeuws predikantengeslacht. Hij droeg bij aan
de Statenvertaling van de Bijbel. De Twee-en-vijftigh predicatiën zijn na zijn
dood uitgegeven door zijn zoon Abraham van Laren die stadsdrukker van
Vlissingen was.
Uit de preken en uit andere activiteiten blijkt dat hij de idealen van de
Nadere Reformatie aanhing. In de vorm en de inhoud is ook zichtbaar dat
Van Laren door puriteinse werken was beïnvloed.
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2.4. Sluis – Jacobus Koelman (1631-1695)
Citaat

Leer de kinderen korte vragen over het geloof en de godzaligheid
beantwoorden. Houd tot dat doel enige van de gemakkelijkste vraagjes in uw
geheugen vast.

In vitrine

Jacobus Koelman, De pligten der ouders in kinderen voor Godt op te
voeden. Nevens dryderley catechismus. Als mede twintig exempelen, voor
godtzalige en vroeg stervende jonge kinderen. Amsterdam, J. Wasteliers,
1679.

Herkomst
Afbeelding

ZB: 1078 A 11, p. 16-17.

Thema
Tekst

Uit: Zelandia Illustrata.
Opvoeding
Jacobus Koelman werd in 1662 predikant van Sluis. Koelman legde veel
nadruk op de reformatie van het leven. In 1671-1672 leidde dat in Sluis tot
een geestelijke opwekking.
Koelman was goed op de hoogte met de puriteinse boeken en vertaalde er
tientallen uit het Engels in het Nederlands. Hij schreef ook eigen werken. Hij
was zeer door het Puritanisme beïnvloed. Al zijn werk was gericht op een
voortgaande reformatie. Hij wilde anderen ook steeds stimuleren daarin mee
te gaan. Zijn De pligten der ouders is daarvan een duidelijk voorbeeld.
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2.5. Goes – Bernardus Smijtegelt (1665-1739)
Citaat

Die een mens steelt, zegt God, zal zeker gedood worden. Deze dieverij wordt
begaan in den slavenhandel. Is het niet droevig, dat christenen daarvan een
handel hebben gemaakt?

In vitrine

Bernardus Smijtegelt, Des Christens eenige troost in leven en sterven, of
Verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in LII. predicatiën;
benevens V. belydenis-predicatien. ’s-Gravenhage, Ottho en Pieter van Thol;
Middelburg, A.L. en M. Callenfels, 1742.

Herkomst
Afbeelding

ZB: 1028 E 24, p. 636.

Thema
Tekst

Uit: ZBM 1042 G2
Vroomheid in het beroep
Bernardus Smijtegelt was niet alleen drie jaar predikant van Goes, maar
daarna van 1695-1735 in Middelburg werkzaam. Door zijn eenvoudige wijze
van uitdrukken was hij vooral onder het gewone volk bijzonder geliefd. Hij
heeft zelf geen preken uitgegeven, maar onder zijn gehoor zijn er vele in
snelschrift genoteerd. Dit gebeurde vooral door Maria Boter.
De behandeling van de Heidelbergse Catechismus in de zondagse
kerkdiensten gaf Smijtegelt een goede gelegenheid om op vele praktische
levenszaken in te gaan. De slavernij was zo’n punt. Aangezien veel
Middelburgers zich bezighielden met de zeevaart en de overzeese handel,
raakten ze ook betrokken bij de slavenhandel en de slavernij. Het standpunt
van de Middelburgse predikant hierover was heel duidelijk.
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3. Nadere Reformatie in het algemeen
Banier
Titel
Tekst

Nadere Reformatie
De Nadere Reformatie was een gereformeerde vernieuwingsbeweging met
nadruk op een vroom christelijk leven op alle levensterreinen.
Van kerk en overheid verwachtte men ondersteuning.
In het reformatieprogramma ‘Noodwendigh vertoogh’ (1627) van Willem
Teellinck werd dit heel concreet uitgewerkt.
Zeeland is de bakermat van de Nadere Reformatie.

Afbeelding

Uit: Willem Teellinck, Noodwendigh vertoogh (Middelburg 1627).
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Intro
Tekst

De Nadere Reformatie
De eerste sporen van wat later ‘Nadere Reformatie’ werd genoemd, zijn in 1608
in de gereformeerde Classis Schouwen-Duiveland te vinden. In de vergadering
van 15 maart werd gesproken over onchristelijk gedrag op de zogenaamde
vastenavonden en tijdens kermissen in Haamstede en andere plaatsen. Het werd
door Willem Teellinck aan de orde gesteld. Hij was predikant van de
gecombineerde gemeente Haamstede en Burgh. In de jaren 1603-1606 leerde hij
in Engeland de puriteinse vroomheid goed kennen. Uit al zijn handelen blijkt dat
hij het als zijn bijzondere roeping voelde om deze ook in de Nederlandse
gewesten op gang te brengen en te bevorderen
Hij deed dit onder andere in zijn publicaties die vanaf 1607 verschenen. Zoals in
zijn pamflet Philopatris (1608) en in zijn vertaling over de ‘voornaamste
christelijke oefeningen’ van zijn puriteinse collega William Whately.
Kenmerkend van deze werken is dat ze de godzalige en vrome levenswandel van
een christen heel concreet beschrijven. Godefridus Udemans, de predikant van
Zierikzee, was met zijn Christelycke bedenckingen (1609) de eerste bondgenoot
van Teellinck.
Teellinck werkte zijn gedachten vaak als een programma uit, wees concrete
zonden aan en vroeg kerk en overheid nadrukkelijk om steun voor zijn streven.
Een van de latere navolgers van deze methode was Jacobus Koelman, die
predikant van Sluis was.
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Objecten
Notulen van Classis Schouwen-Duiveland
GA Schouwen-Duiveland, Archief Classis Zierikzee, Actaboek Classis
Schouwen-Duiveland, inv.nr 1, 15 maart 1608.
Transcriptie Guillelmus Tellinck claecht dat in de plaetse van Hamstede als andersins ooc
ten plattenlande groote confusye, ongeschictheyt ende heydensche wulpsheyt
wort bedreven op vastelavonden, kerremissen etc. ende vraecht off daer geen
middel sy om dat te weeren.
Is geresolveert, nademael Teellingius selve naer Walcheren reyst in syn
particulyer, dat hy met eenen uut classis naem, dese confusye den Heeren
Gecommitteerde Raden van Zeelant zal voorhouden, als ooc van camerspelen
ende sabbatsbrekinge ende aenhouden dat door hare Edele off der Staten
authoriteyt hyerinne voorsyen worden.
3.1
Vindplaats

Tekst

De eerste actie tot een ‘nadere reformatie van het christelijke leven’ vinden we
in de vergadering van de Classis Schouwen-Duiveland van 15 maart 1608.
Willem Teellinck zegt dat er op de vastenavond en bij kermissen sprake is van
ongeregeld gedrag in Haamstede en elders op het platteland. Hij vraagt naar
middelen om dit tegen te gaan.
De Classis besluit dat Teellinck zelf, wanneer hij binnenkort naar Walcheren
reist, bij de gewestelijke Staten van Zeeland mag aandringen op maatregelen
hiertegen. Daarbij moet hij ook het punt van de rederijkersspelen en de
sabbatsheiliging aan de orde stellen.

3.2
Vindplaats
Tekst

[Willem Teellinck], Philopatris ofte christelijck bericht hoemen staets saecken
soude mogen geluckelick uytvoeren: dienende tot desen jegenwoordigen
vredehandel. Anno. 1608.
ZB: Pamflet 220, titelpagina
In 1608 onderhandelde de Republiek met Spanje over een bestand in de
lopende oorlog. Willem Teellinck greep dit in de zomer van 1608 aan, om de
overheid te vermanen tot reformatie van de vele misstanden en haar te
onderwijzen hoe dit volgens Gods Woord dient te geschieden.
Het grootste deel bestaat uit een beknopt reformatieprogramma van 34
artikelen. Dit boekje begint en eindigt met een korte tweespraak tussen
Philopatris (= vaderlandslievend) en Apragmon (= ambteloos burger). Dit is de
anonieme eerste uitgave. Nog in hetzelfde jaar verscheen een tweede uitgave
die wel de naam van de auteur vermeldde.
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3.3

William Whately, Corte verhandelinghe van de voornaemste christelicke
oeffeninghen. […] Overgeset door Willem Teellinck dienaer des Woorts Gods
tot Haemstede ende Burg. Middelburg, Adriaen vanden Vivre, 1609.

Vindplaats
Tekst

UBVU: XI. 06104, titelpagina + p. [3].
Willem Teellinck was na zijn bekering in Engeland geheel gegrepen door de
idealen en praktijken van het Puritanisme dat hij daar had leren kennen. De
strenge zondagsviering en de gezinsgodsdienst maakten grote indruk op hem.
In feite stond hem een puritanisering van het Nederlandse religieuze, kerkelijke,
maatschappelijke en politieke leven voor ogen.
Teellinck onderhield blijvend contact met de puriteinse predikant William
Whately in Banbury. Zo ontving hij een door Whately geschreven boekje over
de ‘voornaamste oefeningen ter bevordering van de godzaligheid’. Deze
vertaling van Teellinck sloot nauw aan bij zijn vroomheidsoffensief.
Hij droeg het op aan de proponenten (dat zijn studenten met preekbevoegdheid)
en de christelijke gemeenten. Volgens Gisbertus Voetius heeft dit boekje in
Nederland grote invloed gehad.

3.4

Willem Teellinck, Eubulus ofte tractaet, vervatende verscheyden
aenmerckinghen over de teghenwoordighe staet onser christelicker ghemeynte:
midtsgaders een ghetrouwe bericht, hoe datmen de swaricheden onder ons
geresen, best soude mogen weeren. De principaelste materien deses boecx, zijn
cortelick voorghestelt, rechts nae den toeeyghen-brief. Middelburg, Adriaen
vande Vivere, 1616.

Vindplaats
Tekst

ZB: 1021 B 6, p. [41].
Teelinck meent dat God door de heersende godsdiensttwisten Zijn kerk wil
beproeven. Hij betreurt dat bij vele zogenaamde christenen de christelijke ijver
opgaat in disputen over de godsdienstgeschillen, terwijl men een godzalig leven
achterwege laat. Als de voornaamste oorzaak van de twisten ziet Teellinck de
‘verlating van de eerste liefde en van de vorige ijver’. Hij noemt de
Reformatietijd een lichtend voorbeeld. Nu ziet hij wel het aantal belijders
toenemen, maar de geloofskennis en de praktijk van de godzaligheid afnemen.
Een belangrijke oorzaak is het tekort aan kerkgebouwen en predikanten en de
onwil van de overheid om hierin verandering te brengen. In de stad Middelburg
met 20.000 inwoners is voor hoogstens 4000 mensen plaats in de kerk! In het
toegevoegde gebed zegt Teellinck dat God hem ertoe bewogen heeft ‘om mede
de handt te bieden, tot het heelen van de wonde des Dochters Sions [d.i. de
kerk]’.
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3.5

Vindplaats
Tekst

Godefridus Udemans, Practycke, dat is, werckelijcke oeffeninghe van de
christelijcke hooft-deuchden, gheloove, hope, ende liefde. Seer nut ende
profijtelijck voor alle eenvoudighe christenen (insonderheyt in desen tijt) om
eenen vasten ende ghewissen gront te legghen van hare salicheyt. Dordrecht
1632.
ZB: 1028 E 13, p. 408-409.
Practycke is het tweede werk van Udemans dat op de christelijke vroomheid
was gericht. De eerste druk verscheen in 1612. Hij noemt geloof, hoop en liefde
de hoofddeugden en maakt hier duidelijk dat hij deze deugden beschouwt als
het wezen van de waarachtige, praktische vroomheid. Hij werkt dit uit aan de
hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis, het Onze Vader en de Tien
Geboden. Vele deugden en de tegenoverliggende ondeugden worden door hem
behandeld. Via het uitvoerige register zijn ze gemakkelijk in de tekst terug te
vinden.
De werken van Teellinck en Udemans hebben dezelfde gerichtheid op de
praktijk der godzaligheid. Dit blijkt duidelijk uit de afsluiting van dit boek.

3.6

Vindplaats
Tekst

Christophilus Eubulus (= Jacobus Koelman), De pointen van nodige
reformatie, ontrent de kerk, en kerkelijke, en belijders der gereformeerde kerke
van Nederlandt. Beschreven in een brief aan een vrient. Vlissingen, Abraham
van Laaren, 1678.
ZB: 1021 B 9, titelpagina.
Het reformatieprogramma van Jacobus Koelman (1631-1695) verscheen in
1678 en is afkomstig uit een latere generatie nadere reformatoren dan Teellinck
en Udemans. Het heeft duidelijke overeenkomsten, maar ook verschillen met de
eerste generatie. De inzet is dezelfde. Koelman sluit zich nadrukkelijk bij hen
aan en is eveneens geïnspireerd door de puriteinse auteurs, maar het ideaal lijkt
verder weg dan een halve eeuw eerder. In zijn kritiek bestrijkt hij het gehele
kerkelijke leven, maar ook de scholen, de schoolmeesters en de theologische
opleiding aan de universiteiten.
Het is vanuit zijn leven te begrijpen dat hij ook kritiek heeft op de macht van de
overheid in kerkelijke zaken, maar hij gaat verder. Zo stelt hij de overheid
bijvoorbeeld in gebreke vanwege het niet vervolgen van de moordenaars van de
gebroeders De Witt. En hij laakt het dat de Nederlanders wel land, arbeid en
rijkdommen in de koloniën veroveren, maar de inwoners van die landen niet
bekendmaken met het evangelie.
Gods twist met Nederland vanwege de vele gebreken zal echter niet stoppen
zonder een duidelijke reformatie van het gehele leven. Voor zo’n reformatie
geeft Koelman veel aanwijzingen.
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4. Invloed van Puritanisme & Moderne Devotie
Banier
Titel
Tekst

Invloed Puritanisme & Moderne Devotie
Het Engelse Puritanisme (vanaf 1550) was de eerste protestantse
vernieuwingsbeweging met nadruk op een vroom christelijk leven.
Het Puritanisme had grote internationale invloed door vertalingen en
persoonlijke contacten.
De Moderne Devotie was een zuiverende beweging in de kerk van de late
Middeleeuwen. Het meest bekend was Thomas a Kempis met zijn ‘Navolging
van Christus’. Het boekje werd gelezen door rooms-katholieken en
protestanten in geheel Europa.
De Nadere Reformatie werd sterk beïnvloed door het Puritanisme.
Binnen de Nadere Reformatie werd de ‘Navolging van Christus’ veel gelezen
en ook verwerkt in eigen werken.

Afbeelding

Uit: Lewis Bayly, Practise of pietie (London 1620).
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Intro
Tekst

Invloed van het Puritanisme & de Moderne Devotie
In de tweede helft van de zestiende eeuw worstelden alle protestantse kerken in
Europa met de gebreken in de levenswandel van hun leden. Na de geslaagde
hervorming van de leer, was er nog veel te verbeteren aan de toepassing
daarvan in het dagelijks leven. Hierdoor groeide de aandacht voor de
individuele en gezamenlijke vroomheid. In het Engelse Puritanisme leidde dit
tot de eerste vorm van een gereformeerd Piëtisme. Door de Nederlandse
vluchtelingengemeenten in Engeland, door handelscontacten en via puriteinse
Engelsen en Schotten die in de Nederlanden verbleven, raakte het Puritanisme
hier bekend.
De Nadere Reformatie is ondenkbaar zonder het Puritanisme. De ervaringen
van Willem Teellinck die enige jaren verbleef in puriteinse kringen in
Engeland speelden hierin een belangrijke rol. Hij vertaalde puriteinse werken
in het Nederlands en zette ook anderen daartoe aan. In de zeventiende eeuw
zijn honderden van dergelijke werken vertaald. Dat gebeurde overigens ook in
andere talen, zoals in het Duits, Frans, Hongaars en Scandinavische talen. De
invloed van de puriteinse opvattingen is zeer groot geweest.
Er was ook invloed vanuit de Moderne Devotie, een zuiverende beweging in
de middeleeuwse kerk. Het gaat hier vooral om de boeken van Thomas a
Kempis, die bekend zijn onder naam Navolging van Christus of Imitatio
Christi. Dit boekje werd ook veel gebruikt door protestanten. Gisbertus
Voetius noemde het zelfs het ‘meest goddelijke boek naast de Bijbel’. Een
probleem was wel dat het niet overal overeenstemde met de protestantse leer.
Willem Teelinck en anderen ontleenden voor hun eigen werken vrijmoedig aan
de Navolging. Later werden er ook protestantse edities uitgegeven.

Objecten
4.1
Vindplaats
Tekst

William Whately, Corte verhandelinghe van de voornaemste christelicke
oeffeninghen. […] Overgeset door Willem Teellinck dienaer des Woorts Gods
tot Haemstede ende Burg. Middelburg, Adriaen vanden Vivre, 1609.
UBVU: XI. 06104, p. [6-9].
Willem Teellinck verbleef in zijn Engelse periode geruime tijd in een puriteins
gezin in Banbury. In 1609 vertaalde hij een boekje van de puriteinse predikant
William Whately uit Banbury.
Teellinck droeg het boekje op aan de proponenten en de christelijke gemeenten.
In zijn opdracht beschrijft hij uitvoerig de puriteinse gezinsgodsdienst zoals hij
die in Banbury zelf had meegemaakt. Hij deed dit omdat hij het een goed
voorbeeld vond van de door hem vurig gewenste reformatie van het christelijke
leven in Nederland.
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4.2
Afbeelding

Attestatie van Willem Teellinck uit de Anglicaanse Gemeente van Banbury.

Vindplaats
Tekst

Kon. Huis Archief: inv.nr. G 15-1499 (4638)
Vanuit de puriteinse Anglicaanse gemeente van Banbury kreeg Willem
Teellinck een goede attestatie voor de Nederlandse Gereformeerde Kerk. De
predikanten John Dod, Robert Cleaver, John Lancaster en William Whately
verklaarden dat Teellinck ‘gedurende meer dan een half jaar bij ons te Banbury
een ingetogen, godzalig, vreedzaam en waarlijk christelijk leven geleid heeft,
zonder ons ook maar in enig opzicht aanleiding tot kritiek te geven’. Deze
verklaring onderstreept de eenheid die men in geloof en leven met Teellinck
gevoelde.

Transcriptie ATTESTATIE VAN DE ANGLIKAANSE GEMEENTE TE BANBURY
Universis in Christo fidelibus ad quos hoc praesens scriptum pervenerit, nos,
quorum nomina infra scripta sunt, pro cuiusque personae merito et dignitate
debitam reverentiam. Cum Guilielmus Teelingius literas nostras testimoniales
de vita sua pia morumque integritate sibi concedi peteret: nos tam honestae
eius petitioni volentes quantum in nobis est obsecundare testamur et testatam
facimus per praesentes praedictum Guilielmum Teelingium ab ornatissimo
doctissimo gravissimoque domino Hildershamo cuiusdam ecclesiae anglicanae
tum pastore, nobis commendatum vitam apud nos Banburiae sobriam piam
pacificam et vere christianam et ab omni nostra repraehensione prorsus
immunem per semiannum et amplius instituisse; sacros item et publicos
coetus, tum ad conciones ecclesiasticas audiendum, tum ad sacram coenam
dominicam celebrandum diligenter frequentasse: insuper in rebus iis quae ad
religionem spectant nihil unquam quod novimus aut credidisse aut tenuisse
contra fidem evangelicam veram orthodoxam in veteri et novo testamento
comprehensam. In cuius rei testimonium nomina nostra praesentibus literis
apposuimus. Datum Banburiae duodecimo die septembris stylo veteri anno
Domini 1606.
Joannes Dod
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Robertus Cleaver
Joannes Lancaster
Guilielmus Whately.
Vertaling

Aan alle gelovigen in Christus tot wie dit tegenwoordige geschrift komt,
[bieden] wij, wier namen hieronder geschreven zijn, de aan ieder naar zijn
verdienste en waardigheid verschuldigde eerbied. Daar Willem Teellinck ons
verzocht hem een getuigschrift te verlenen aangaande zijn godzalige leven en
zuiverheid van levenswandel, getuigen wij dat wij gaarne zoveel in ons is aan
dit zo eerbare verzoek van hem willen voldoen, en maken wij hierbij bekend
dat genoemde Willem Teellinck, door de zeer doorluchte, zeer geleerde en zeer
eerwaarde heer Hildersam, op dat moment herder van een anglicaanse
gemeente, ons aanbevolen, gedurende meer dan een half jaar bij ons te
Banbury een ingetogen, godzalig, vreedzaam en waarlijk christelijk leven
geleid heeft, zonder ons ook maar in enig opzicht aanleiding tot kritiek te
geven; dat hij ook steeds getrouwelijk de openbare godsdienstoefeningen heeft
bijgewoond, zowel om naar de predicaties in de gemeente te luisteren, als om
het Avondmaal des Heeren te vieren, en voorts dat hij in de zaken die op de
godsdienst betrekking hebben voor zover ons bekend nooit iets geloofd of
aangehangen heeft dat in strijd is met het evangelische, ware en rechtzinnige
geloof zoals dat in het Oude en het Nieuwe Testament begrepen is. Tot
getuigenis daarvan hebben wij onze namen onder deze tegenwoordige brief
geplaatst.
Banbury, 12 september oude stijl in het jaar onzes Heeren 1606.
John Dod
Robert Cleaver
John Lancaster
William Whately.
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4.3

Paul Baynes, Een hvlpe tot ware salicheyt: ofte een korte, ende leersame
verklaringe, van de gemeensame, ende fondamentale poincten der christelicke
religie. […] ende nu tot dienste ende nutte der Nederlantsche kercken Christi
verduytscht door I. de Swaef, schoolmeester tot Middelburg in Zeelant.
Amsterdam, Marten Jansz. Brandt, 1622. Gedrukt in Middelburg bij Hans
vander Hellen.

Vindplaats
Tekst

ZB: 1028 F 14, titelpagina.
Dit boekje van de puritein Baynes is een van de vele vertalingen uit het Engels.
De schoolmeester Johannes de Swaef uit Middelburg vertaalde dit boekje op
aanraden van Willem Teellinck. De Swaef wijst in zijn opdracht op de plicht
van ouders om hun kinderen thuis in de ‘gronden der religie’ te onderwijzen.
De Hulpe tot de ware salicheyt van Paul Baynes, waarin het christelijke geloof
en het godzalige leven in kort bestek worden behandeld, kan daarbij van nut
zijn.
Het is duidelijk zichtbaar dat puriteins erfgoed mede op advies van Teelinck
werd ingezet voor de verbetering van het godzalige leven in Nederland.

4.4

Willem Teellinck, Sleutel der devotie: ons openende de deure des hemels.
Amsterdam, Johan Evertsz. Cloppenborch, 1624.

Vindplaats
Tekst

ZB: 1021 A 24, p. [6-7].
Alle vromen merken volgens Teellinck dat de ware devotie onder de meeste
zogenaamde christenen vrijwel is verdwenen of zich beperkt tot de ruimte
binnen de kerkdeur. Teellinck heeft dit boek geschreven om de devotie of de
‘overgave van zichzelf aan God’ te bevorderen.
Hij heeft hiervoor gedeelten overgenomen uit allerlei ‘Boexkens der devotie’ en
deze zonodig in overeenstemming gebracht met de gezonde gereformeerde leer.
Hij meldt met nadruk dat hij veel letterlijk overnam uit het ‘Boecxken
ghenaemt de Naevolginghe Christi’ van Thomas a Kempis, dat in handen van
vele gereformeerden was. Als het dogmatisch noodzakelijk was, dan bracht hij
veranderingen aan. Op deze wijze wil hij een verantwoord alternatief bieden
voor het lezen van ongereformeerde werken.
Gisbertus Voetius noemt Teellinck zelfs ‘eenen tweeden Thomas a Kempis
(dogh ghereformeerden) van onse eeuwe’.
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4.5

Vindplaats
Tekst

Thomas a Kempis, Navolginge Christi, dienstigh voor geleerde en ongeleerde,
om ’t christen geloove in der daedt te beleven. Voormaels vertaelt, en
doorgaens met verssen verçiert by de Heer Cornelis Boey; [...] oock is hier
mede bygevoegt Den schat der zielen. Amsterdam, Paulus Klaesz., [1683].
ZB: 1017 E 7, titelpagina.
UBVU: Portret 1 KEM 002.
De imitatione Christi of Navolging van Christus van Thomas a Kempis is
veelvuldig geschreven, gedrukt en gelezen. Aanvankelijk alleen in het Latijn,
maar later ook in vele landstalen. Het boek is over de gehele wereld bekend en
in vele edities verschenen.
Dit is een gereformeerde versie van de Navolginge. Hij werd door Cornelis
Boey uit het Latijn vertaald. Vanaf de vijfde druk (1655) is elk hoofdstuk
voorzien van inleidende rijmpjes van Boey. De vertaling bevat drie boeken.
Evenals Gisbertus Voetius was hij van mening dat het vierde boek niet van
Thomas was. Boey heeft zijn werk opgedragen aan de Prins van Oranje.
Aan de vertaling is toegevoegd een protestantse editie van het anonieme Den
schat der zielen. Dit allegorische boekje is vaak samen met de Navolging
uitgegeven en eveneens in vele Europese talen bekend geworden. De oudste
editie uit 1515 was in het Spaans.
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5. Acht themata
Thema 1: Persoonlijke vroomheid
Banier
Tekst

•
•
•

Geloof is een persoonlijke zaak en dat moet blijken uit een vroom leven.
Daarom nadruk op zelfonderzoek, belijden van zonden, meditatie en
gebed.
Een christen zonder vroomheid is een naamchristen.

Afbeelding

Uit: Jan Luiken, Des menschen begin, midden en einde (A’dam 1712), p. 39.
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Intro
Tekst

Persoonlijke vroomheid
De Nadere Reformatie besteedde veel aandacht aan een methodische indeling
van het religieuze privé- en gezinsleven. De Moderne Devotie was er al eerder
mee begonnen door de religieuze dagindeling van de kloosters toe te passen in
hun broeder- en zusterhuizen. Door de piëtistische puriteinen en door mensen
als Teellinck is die lijn krachtig doorgetrokken.
De Nadere Reformatie zocht de verbetering van het godsdienstige en zedelijke
leven vooral via de reformatie van het gezinsleven. Zij hebben de
gezinshoofden aangespoord en toegerust om hun gezinnen in die zin te
besturen. Teellinck deed dat met diverse publicaties. Bijvoorbeeld over een
uitgewerkte dagelijkse christelijke leeforde, over de kleding, de voorbereiding
tot het Avondmaal, diverse meditatieve werken en een boekje met gebeden.
Hij werd daarin door anderen nagevolgd.
Het uitvoerigste geschrift over de huisreformatie geschreven is van de hand
van Petrus Wittewrongel. Dergelijke werken zijn sterk beïnvloed door de
zogenaamde ‘domestic conduct books’, die door puriteinen werden geschreven
en gebruikt.
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Objecten
5.1.1

Willem Teellinck, Den christeliicken leytsman aen-wijsende de practijcke
der warer bekeeringhe, onder de geleghentheyt van eenen religieusen vastenbiddach voor-ghestelt. Waer in wijdtloopelijck verhandelt wert, hoe dat het
werck der warer bekeeringe, bequamelijck soude mogen aengevangen ende
voltrocken werden. Middelburg, Hans vander Hellen, 1618.

Vindplaats
Tekst

ZB: 1021 A 21, titelpagina.
Hoewel God alle mensen oproept om zich tot Hem te bekeren, leert de
dagelijkse ervaring dat er weinig mensen zijn die dit werkelijk ter harte
nemen. Teellinck schreef zijn boekje vooral om bij zijn lezers aan te dringen
op een ‘ware bekering’ tot een vroom christelijk leven. Als uitgangspunt
gebruikt hij de uitspraak van Jezus dat de geest van onbekeerlijkheid alleen
wordt uitgedreven door vasten en bidden (Matth. 17:21).
Teellinck gebruikt daarom het model van een ‘vasten-biddag’ en hij
behandelt daarvan de voorbereiding, de viering en de nabetrachting. Op zo’n
dag dient men zichzelf onder andere te onderzoeken aan de hand van de Tien
Geboden. Ter ondersteuning heeft hij een zondenregister van de puritein
William Perkins opgenomen.

5.1.2

John Hayward, Het heylighdom der benaude ziele. 't Eerste deel tracterende
van de doodt, het oordeel, de pijnen der hellen, ende de vreugden des hemels.
Het tweede deel, de passien onses Heeren Iesu Christi. Midtsgaders vele
heylige gebeden ende meditatien daer toe dienende. […] Ende nu vertaelt
door Thomas Morris, notarius. Middelburg, Hans vander Hellen, voor
Anthony de Latre, 1633. 2 dln.

Vindplaats
Tekst

ZB: 1047 B 41, titelpagina + titelpagina van deel 2
Het Heylighdom der benaude ziele is een boekje dat vooral bestemd is voor
personen die de last van hun zonden gevoelen in het licht van de dood en het
oordeel. Het bestaat uit meditaties en gebeden en is heel persoonlijk gericht.
Het is vertaald door Thomas Morris, die notaris in Vlissingen was. Het is na
1633 nog zeker zevenmaal uitgegeven. Deze editie bevat ook enige gravures.
De ingekleurde afbeelding op de titelpagina is een allegorie van de Religie.
Het is afkomstig van Thedorus Beza en veel gebruikt.
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5.1.3

Johann Habermann, Christelijcke ghebeden voor allen noot ende staten der
gantscher christenheyt, met gemeene dancksegginghe, ende alle daghen
morgen ende avont gebeden, daer toe sommige gebeden voor bysondere
persoonen, wt die H. Godtlijcke Schriftuere te samen vergadert. Oock
wederom van nieus met neersticheyt al om ghemeerdert, ende ghebetert. Ende
nu eerst tot dienst der christenheyt wt de Hoochduytsche, inde ghemeyn
Nederduytsche sprake overgeset. Zutphen, Andries Jansz.,1610.

Vindplaats
Tekst

ZB: 1063 A 35, titelpagina.
Het uit het Duits vertaalde gebedenboekje van de lutheraan Johann
Habermann laat zien dat er in de Nederlanden ook andere gebedenboekjes in
omloop waren. Het werd tot in de 19de eeuw regelmatig herdrukt.
Deze vroege uitgave is geen vrucht van de Nadere Reformatie, maar dit
lutherse bundeltje werd vermoedelijk ook door gereformeerden gebruikt. In
ieder geval komen gebeden van Habermann ook voor in Nederlandse
verzamelbundels.
Dit unieke boekje is hartvormig en losbladig. Het is aan de linkerzijde
voorzien van gaatjes.

5.1.4
Vindplaats
Tekst

Willem Teellinck, Lust-hof der christelijcker gebeden, aenwijsende hoe wy
elcken dag onses levens christelijck sullen toebrengen. […] Amsterdam,
Wed. G. de Groot, 1731.
ZB: 1018 G 13, titelpagina.
De eerste uitgave van dit boekje verscheen vermoedelijk in 1622. Teellinck
kwam tot de uitgave omdat hij merkte dat vele christenen weinig bidden of
zelfs niet wisten wat en hoe zij moesten bidden. Hij wil hen met deze
voorbeelden ertoe brengen dat ze uiteindelijk een vrij gebed kunnen doen.
De bundel bestaat uit vier boekjes. De drie eerste delen bevatten
voorbeeldgebeden, waarvan het derde gedeelte bestaat uit hele kleine gebeden
die alle ontleend zijn aan Psalm 119. Het vierde gedeelte is een samenspraak
waarin hij uitlegt hoe men op een goede wijze bidt en hoe men tot een vrij
gebed kan komen.
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5.1.5

Petrus Wittewrongel, Oeconomia christiana ofte christelicke huyshoudinghe; vervat in twee boecken, tot bevoorderinge van de oeffeninge der
ware Godtsaligheydt in de bysondere huys-ghesinnen, naer den regel van het
suyvere Woort Godts te samen-gestelt. Amsterdam, wed. van Marten Jansz.
Brant, en Abraham van den Burgh, 1661. 2 dl. in 1 bd.

Vindplaats
Tekst

ZB: 1110 E 17, frontispice.
De predikant Petrus Wittewrongel (1609-1662) werd in Middelburg geboren
en zal het streven van de Nadere Reformatie hier reeds hebben leren kennen.
Hij is vooral bekend geworden door zijn Oeconomia Christiana, waarvan in
de zeventiende eeuw drie drukken verschenen.
Zijn hoofdwerk is het uitvoerigste geschrift over de huisreformatie. Dit boek
is bestemd om de huisvaders en –moeders zodanig toe te rusten, dat zij in
staat zullen zijn om van hun gezinnen ‘Christelicke huys-gesinnen, ende
kleene gemeenten’ te maken. Wittewrongel behandelt hierin systematisch de
onderlinge plichten van alle gezinsleden: man, vrouw, kinderen en personeel.
De Oeconomia Christiana is sterk beïnvloed door de puriteinse werken over
het christelijke gezinsleven.

5.1.6

John Bunyan, Eens christens reyse na de eeuwigheyt, vertoonende onder
verscheyde aardige sinne-beelden, de gantsche staat van een boetvaardige en
God-soekende ziele. In 't Engels beschreven. En nu om des selfs
voortreflijkheydt in 't Nederduyts vertaalt. Verciert met verscheyde koopere
figuren, en nieuwe versen. De zevende druk. Amsterdam, Evert Visscher,
1729.

Vindplaats
Tekst

ZB: 1085 E 6, titelpagina + frontispice.
De eerste Nederlandse vertaling van de Christens reyse van John Bunyan
verscheen in 1682. Dit boekje was direct heel geliefd bij de lezers en is
daarna tientallen malen herdrukt.
Het puriteinse pelgrimsmotief en de inhoud van dit boekje sloten goed aan bij
de persoonlijke vroomheid die door de Nadere Reformatie en het
gereformeerde Piëtisme in Nederland werd benadrukt. De beeldende gravures
van Jan Luiken hebben het effect van het boekje versterkt.
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Thema 2: Opvoeding en Onderwijs
Banier
Tekst

•
•
•

Godsdienstige opvoeding begint thuis en wordt voortgezet op
catechisatie en op school.
Onderwijs is een speerpunt van de Nadere Reformatie.
Dit leidde tot de eerste opvoedkundige werken in het Nederlands.

Afbeelding

Uit: Jan Luiken, Spiegel van het menselyk bedrijf (A’dam 1718), p. 129.

Teksten van Tentoonstelling ‘Zichtbaar geloven’ Nadere Reformatie 1608-2008

27

Intro
Tekst

Opvoeding en Onderwijs
Persoonlijke vroomheid begint thuis en daarom is de opvoeding van de
kinderen een zaak van groot belang. Vanuit de Nadere Reformatie is hieraan
het nodige gedaan. Het is beslist onjuist dat kinderen pas in de 18de eeuw
onder invloed van de Verlichting ‘als kind’ en niet meer als een kleine
volwassene werden gezien. De puriteinen en de Nadere Reformatie deden dat
al een eeuw eerder.
Enerzijds zagen de piëtisten het kind door de zondeval van Adam als in
zonde ontvangen en geboren. Anderzijds geloofden ze dat het kind door de
opvoeding ten goede was te beïnvloeden. De ouders en de andere opvoeders
werden opgeroepen om zich hiervoor in te spannen. Er werden diverse
handleidingen geschreven en hierin werd het ‘kind-als-kind’ gezien.
De Middelburgse schoolmeester Johannes de Swaef was de eerste die in
Nederland (1621) zo’n pedagogisch handboek schreef. Hij werd o.a.
nagevolgd door de predikanten Bernardus Wallenkamp (1661), Jacobus
Koelman (1679) en Jacobus Fruytier (1718).
Andere hulpmiddelen waren de vele leerboekjes voor de catechisatie en de
levensbeschrijvingen van godvruchtige kinderen en volwassenen.
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Objecten
5.2.1

Vindplaats
Tekst

Johannes de Swaef, De geestelycke queeckerije, vande ionge planten des
Heeren, op datse mochten werden boomen der gerechtigheydt, ten pryse des
Alderhooghsten, cieraed van syne voor-hoven, ende der planten behoudinge:
ofte tractaet vande christelycke op-voedinghe der kinderen, uyt den woorde
Godes neder-gestelt. Amsteldam, Marten Jansz Brand, 1621.
ZB: 1928 F 7, titelpagina.
De Middelburgse schoolmeester Johannes de Swaef (1594-1653) behoorde
tot de nader-reformatorische kring om Willem Teellinck. Hij kende Engels en
Frans en vertaalde verschillende puriteinse werken in het Nederlands.
Zijn Geestelycke queeckerije uit 1621 is het eerste protestantse pedagogische
leerboek. Hij behandelde zaken als lichamelijke verzorging, godzalige
opvoeding, gezinscatechese en beroepskeuze.
De Swaef hield er rekening mee ‘datse kinderen sijnde oock als kinderen
dencken’ en dat kinderen qua aard onderling verschilden. Hij beschouwde
kinderen dus niet als een ‘kleine volwassene’, maar als een kind.

5.2.2

Vindplaats
Tekst

Jacobus Koelman, De pligten der ouders in kinderen voor Godt op te
voeden. Nevens dryderley catechismus. Als mede twintig exempelen, voor
godtzalige en vroeg stervende jonge kinderen. Amsterdam, J. Wasteliers,
1679.
ZB: 1078 A 11, titelpagina + p. [7].
De handleiding voor een godzalige opvoeding van Jacobus Koelman (16311695) bevatte na de uiteenzetting van de ouderlijke plichten, nog twee andere
werken: Driederly catechismus en Twintig zonderlinge exempelen, van
vroeg-bekeerde, en jong-stervende kinderen.
De drie catechismi waren gericht op de mondelinge overdracht van kennis
over de godzaligheid. De voorbeelden (exempelen) van vrome kinderlevens
waren bedoeld als aansporingen om de ouderlijke lessen ter harte te nemen.
Koelman verschafte een hoofd en hart aansprekende methodiek voor de
godzalige opvoeding. Daarmee rustte hij ouders toe als ‘medewerkers van
God’ tot de bekering van hun kinderen.
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5.2.3

Vindplaats
Tekst

Johannes van Dorth, Huysselijke onderwijsinge in de christelijke religie,
ofte eenvoudige verklaringe over het kleyn vrage-boeksken, genaamd den
weg ter zaligheyd, in vragen en andwoorden. Waar by nog is gevoegd een
onderwijsinge om godvrugtelijk 't Heylige Avondmaal te gebruyken. Den
negenden druk. Middelburg, Jacobus Willemsen, 1728.
ZB: 1018 F 5, p. 1.
De Goese predikant Johannes van Dorth (1627-1692) openbaart zich in zijn
Huysselijke onderwijsinge uit 1656 als een aanhanger van de Nadere
Reformatie. Hij legt grote nadruk op het houden van de catechisaties en
berispt de predikanten die hierin tekort schieten. Wanneer de kennis van de
christelijke leer ontbreekt, dan kan men ook geen godzalig leven verwachten.
Van Dorth vertelt over zijn catechisaties in Goes, dat hij uitging van het toen
bekende kleine vragenboekje Den weg der zaligheyd. De 72 vragen van dat
boekje heeft hij in twaalf lessen verwerkt en in zijn eigen boekje opgenomen.
Het bevat ook toevoegingen uit het werk van Willem Teellinck en William
Guthrie. Van Jacobus Borstius werd het kleine vragenboekje opgenomen. Het
geheel was geschikt voor gebruik in het gezin. Deze negende druk is de enige
uitgave die bewaard is.

5.2.4

Vindplaats
Tekst

Jacobus Borstius, Kindercatechismus, of korte onderwijzinge in de
christelyke leer voor de jonge jeugd. Waer bij gevoegd is een historische
catechismus, getrokken uit de Heilige Schriftuur. Middelburg, Adriaan de
Vin, 1770.
ZB: 1028 B 31, titelpagina.
Jacobus Borstius (1612-1680) was vanaf zijn studietijd al goed bekend met de
Engelse taal en de puriteinse werken. Hij schreef verschillende werken over
het christelijk leven en sterven.
Zijn Kindercatechismus verscheen in 1661 voor het eerst onder de titel Kort
begrip der christelijke leere. Vanwege de eenvoudige opzet werd het spoedig
bekend als Eenige korte vragen voor de kleyne kinderen.
Het is veelvuldig herdrukt en ook heden nog leverbaar. In de 18de eeuw werd
het reeds vertaald in het Duits, Maleis en Tamil. Het werd ook in het Engels
vertaald.
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5.2.5

Jacoba Petronella Winckelman, Stichtelyke gedichten, […], benevens eene
korte beschryving van haar ed. godzalig leven en gelukzalig sterven; met de
lykzangen op haare ed. overlyden. Middelburg, Hendrik Sas, 1763.

Vindplaats
Tekst

ZB: 1028 A 5, p. 3 + 99.
Jacoba Petronella Winckelman (1696-1761) was in Vlissingen geboren. Zij
stond bekend vanwege haar nauwgezette christelijke levenswijze. Zij had een
leidende rol bij enige gezelschappen in Middelburg waar gesproken werd
over hoofdstukken uit de Bijbel of de Catechismus en waarbij ook aandacht
was voor de consequenties in het leven.
Vele jaren heeft zij de preken van Middelburgse predikanten als Petrus
Immens, Henricus de Frein en Isaac Schorer tijdens het uitspreken letterlijk
opgeschreven in een kortschrift. Hierdoor is bijvoorbeeld de uitgave van De
godvruchtige Avondmaalsganger van Immens tot stand gekomen. Zij schreef
ook gedichten.
Na haar overlijden verscheen een beschrijving van haar godvruchtig leven.
Dergelijke geestelijke levensbeschrijvingen werden door velen gelezen. Ze
werden als voorbeelden voor het eigen leven beschouwd.

5.2.6

Henricus de Frein, Het spelen met de kaart den christenen ongeoorlooft
voorgestelt, ende ter afmaaninge aangedrongen, in een predicatie over
Colossenzen 3: 17. Middelburg, Martinus Merkse, 1719.

Vindplaats
Tekst

ZB: 1018 F 8, p. [2-3] + [4]-1.
Henricus de Frein (1673-1747) was voetiaans predikant in Middelburg. De
predikanten van de Nadere Reformatie hadden unaniem bezwaren tegen het
kaartspel en andere kansspelen. Vroege bezwaren zijn van Jean Taffin en van
Godefridus Udemans. Later gaat Petrus Wittewrongel er uitgebreid tegenin.
Ook van heidense en vroeg-christelijke auteurs zijn de bezwaren bekend.
Allen richtten zich tegen het misbruik van het lot en het opwekken van de
begeerten. Vaak gaat kaarten gepaard met vloeken, geld verkwisten en
dronkenschap. Dergelijke overtredingen van Gods geboden acht men
onverenigbaar met een godzalige levenswijze.
De preek van De Frein is in de kerk opgeschreven door de koopmansdochter
Cornelia Leydekker (1654-1722). Na goedkeuring van de predikant is hij
uitgegeven. Cornelia heeft de eerste uitgave eigenhandig gewaarmerkt.
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Thema 3: Vroomheid in het beroep
Banier
Tekst

•
•
•

Het beroepsleven van een christen vraagt om bezinning.
De Nadere Reformatie zorgde voor een geestelijke en morele
toerusting.
Bijvoorbeeld voor landbouw, handel en scheepvaart.

Afbeelding

Uit: Jan Luiken, Spiegel van het menselyk bedrijf (A’dam 1718), p. 187.
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Intro
Tekst

Vroomheid in beroep
De consequentie van het nauwgezette leven was dat ook het beroepsleven
godzalig werd ingekleurd. Uiteraard speelt de keuze van het beroep een rol.
Niet elk beroep is immers geschikt voor een christen.
Een christen is geroepen tot een getrouwe vervulling van zijn beroep. Het nut
daarvan zal niet uitsluitend en zeker niet in de eerste plaats gericht zijn op
het hier en nu. Heel duidelijk komt dat uit in de werken die Udemans schreef
voor kooplieden en zeevaarders. Hij stelt nadrukkelijk dat de verwerving van
de koloniën door de Nederlanders in de eerste plaats gericht moet zijn op de
uitbreiding van het rijk van Christus en niet op het vullen van de geldbuidel.
Bij de uitoefening van zijn beroep kwam een christen ook voor allerlei
ethische vragen te staan. Nadere reformatoren gingen hierop in en gaven in
preken, in het pastoraat en in hun uitgegeven werken praktische antwoorden
op deze vragen. Ten dele gebeurde dat in uitgaven die specifiek voor een
bepaald beroep waren geschreven. Het vroegste werk in dit genre is
vermoedelijk De christelijcke land-man (1620) van Josias van den Houte.
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Objecten
5.3.1

Godefridus Udemans, 't Geestelyck roer van't coopmans schip, dat is: Trouw
bericht, hoe dat een coopman, en coopvaerder, hem selven dragen moet in
syne handelinge, in pays. ende in oorloge, voor Godt, ende de menschen, te
water ende te lande, insonderheyt onder de heydenen in Oost- ende WestIndien: ter eeren Godts, stichtinge syner gemeynten, ende saligheydt syner
zielen: midtsgaders tot het tijtlijck welvaren van het vaderlandt, ende syne
familie. Derde druk. Dordrecht, Françoys Boels, 1655.

Vindplaats
Tekst

ZB: 1110 E 13, p. 1.
Godefridus Udemans noemt godzaligheid, rechtvaardigheid en matigheid de
drie gewenste hoofddeugden van kooplieden en koopvaarders. De norm
daarvoor is Gods Woord en in het bijzonder de Tien Geboden. In de
uitwerking gaat het om zaken als de noodzaak tot persoonlijke godsvrucht, de
zondagsheiliging en de eenvoud.
Udemans besteedt ook aandacht aan de roeping van de kerk in de koloniën,
aan gewetensgevallen, aan de sociale bewogenheid en aan de slavernij.
Christenen dienen zich in heidense landen ook christelijk te gedragen.

5.3.2

Vindplaats
Tekst

Georgius de Raad, Bedenckingen over den Guineeschen slaef-handel der
gereformeerde met de papisten, zijnde een tractaetje noodigh om in dese
dagen van alle gereformeerde coop-lieden wel overwogen te werden tot
voorcominge van Nederlandts gedreighde oordelen. Vlissingen. Abraham van
Laren, 1665. [4], 188, [16] p.
ZB: 1021 B 18, titelpagina + p. [3].
Georgius de Raad (ca. 1625-1667) vertaalde een puriteins boek en schreef
onder andere over de zondagsheiliging en de slavenhandel. In navolging van
de veelgebruikte catechismusverklaring van Ursinus en Hommius wees De
Raad de slavernij en de slavenhandel sterk af. Zijn boekje kwam op het
moment dat Zeeuwse kooplieden steeds nauwer bij het slavenbedrijf
betrokken raakten. Eerder wezen Udemans en Johannes de Mey dit niet
minder beslist af.
Deze stellingname nam de Nederlandse betrokkenheid niet weg. Vanaf 1670
rechtvaardigden de bewindvoerders van de West-Indische Compagnie en de
Coccejaanse predikanten de slavenhandel en slavernij met het Bijbelverhaal
over de vervloeking van Cham.
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5.3.3
Vindplaats
Tekst

Nicolaas Simons van Leeuwaarden, De godvreezende zeeman, of De
nieuwe christelijke zeevaart : bestuurd door eene schriftmatige verhandeling
van 26 uitgelezene schriftuurplaatsen. Dordrecht, Ridderhof, 1859.
ZB: 46 D 24, titelpagina.
Veel Nederlanders waren langdurig op zee. Speciaal voor zeelieden werden
boeken gemaakt, met een voorlichtende functie voor hun gedrag in bijzondere
omstandigheden en verder ter compensatie van de zondagse kerkdiensten die
zij misten. Zo ontstonden zeemansvademecums, die ook preken, gebeden,
liederen, rijmpjes en raadsels bevatten. Ten dele in de vorm van
samenspraken.
De piëtistische predikant Adam Westerman († 1636) was de auteur van de
Christelycke Zee-vaert dat in 1611 voor het eerst verscheen. Er verschenen
meer dan 20 herdrukken. Analoge werken waren van G. Udemans en van F.E.
den Heussen.
In de 18de en 19de eeuw was de God-vreezende zeeman van N.S. van
Leeuwaarden (1648-1730) zeer populair. Het was goed voor tientallen
uitgaven; zelfs nog in 1902. Hij was een piëtistische amateur-theoloog die
meer populaire stichtelijke boeken schreef.

5.3.4

Bernardus Smijtegelt, Een woord op zyn tyd, ofte twee-en-veertig
predicatiën naar tydsomstandigheden geschikt, en behelzende trouwhertige
vermaningen en opwekkende bestieringen om zich onder Godts slaande hand
te verootmoedigen en tot hem in Christus te bekeeren: by gelegentheit van
een groote droogte, en sterfte onder beesten en menschen. […]. Dl. 1. ’s
Gravenhage, Otto en Pieter van Thol; Middelburg, A.L. en M. Callenfels,
1745.

Vindplaats
Tekst

ZB: 1086 C 37, p. 22-23
De pest onder de koeien kwam rond 1709 voor het eerst in Europa voor. Een
belangrijke oorzaak van de verspreiding was het vervoer van grote kudden
slachtvee en jongvee over de weg. Vooral uit Sleeswijk-Holstein en
Denemarken kwam veel vee naar Nederland.
In augustus 1715 was de runderpest voor het eerst in Zeeland, waarbij
Walcheren aanvankelijk nog werd gespaard. Het was een onbekende en
bedreigende ziekte waar ook de artsen en de veemeesters geen middel tegen
kenden. Smijtegelt sneed het geregeld aan in zijn preken. Na de grote droogte
zag hij de veepest als een goddelijke straf tegen de zonden en de
onbekeerlijkheid van het Nederlandse volk. Daarom roept hij op tot bekering
en gebed tot God.
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5.3.5
Vindplaats
Tekst

J. Cats, Het houwelyck. Dat is de gansche gelegentheyt des echten staets. Tot
Middelburgh, Jan Pietersz vande Venne, 1625.
ZB: 1110 B 9, detail van p. 18.
Rond 1713 bereikte de runderpest, die in Europa rondging, voor het eerst
Nederland. Om de twintig, dertig jaar kwam de ziekte terug. Uit de registratie
van de overheid blijkt dat in de jaren 1769-1786 ruim 70% van de runderen in
Holland aan de ziekte stierf: 160.000 van de 225.000 runderen.
De ziekte leidde tot diepe armoede onder de boeren, tot hoge zuivelprijzen en
verminderde inkomsten voor de overheid. Het idyllische tafereel van het
veevervoer in de polder, zoals Adriaan van der Venne in de het begin van de
zeventiende eeuw graveerde, was in dergelijke ziekteperiodes een
zeldzaamheid.

5.3.6
Vindplaats
Tekst

Adrianus Hofferus, Nederduytsche poëmata. Amsterdam, Broer Jansz, 1635.
[XL], 400 p.
ZB: 1028 A 13, p. 92-93
Josias van den Houte (1582-1623) was predikant van Renesse en Noordwelle.
Er is weinig over hem bekend. Wel is duidelijk dat zijn resterende werken
duidelijke piëtistische trekken vertonen. Hij was bevriend met Godefridus
Udemans en Adrianus Hofferus.
In 1620 verscheen zijn geschrift De christelijcke Land-man. Het bestond uit
preken die hij in de oogsttijd van 1618 had gehouden. Ongetwijfeld was het
een handleiding in piëtistische trant voor de boeren. Helaas is er tot nu toe
geen enkel exemplaar van bekend. We kennen alleen het sonnet dat Hofferus
als lofdicht voor de uitgave vervaardigde.
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5.3.7

Vindplaats
Tekst

Godefridus Udemans, Christelijcke bedencking, die een geloovige siele
dagelijcx behoort te betrachten gestelt op elcke dach van de weeck. Noch is
hier bi gevoeght De leeder Jacobs, ofte De rechte wegh na den hemel, in
seker trappen onderscheyden. Dordrecht, Pieter Loeieman en Maerten de Bot,
1644.
ZB: 1057 A 68, p. 76-77.
Christelycke bedenckingen van Godefridus Udemans is het eerste werk dat
van hem verscheen. De eerste druk verscheen in 1609, maar er is geen
exemplaar van overgeleverd. Het is ingedeeld volgens de dagen van de week
en geeft voor elke dag een meditatie en een gebed. Udemans hoopt dat de
gelovigen door het lezen en herlezen van dit boekje in het geloof worden
versterkt. Door het kleine formaat kon het gemakkelijk op reis meegenomen
worden. In de zeventiende eeuw verschenen twaalf uitgaven.
De tekst van woensdag is gewijd aan de dankbaarheid. Als bewijs daarvan
verwacht God van Zijn kinderen: heiligheid in het leven (1 Thess. 4:3) en
getrouwheid in het beroep (1 Cor. 7:24). In dat verband wekt Udemans op tot
een getrouwe en naarstige vervulling van het beroep waarin God een ieder
heeft geplaatst. Vanwege de slapheid die hij waarneemt gaat hij concreet in
op diverse afzonderlijke beroepen. Hij begint bij de overheid en de kerkelijke
ambten en eindigt bij de huisgezinnen en het dienstpersoneel. Zijn
aanwijzingen zijn zeer praktisch.
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Thema 4: Theocratie
Banier
Tekst

•
•
•

De christelijke overheid dient de maatschappij in te richten volgens
Gods Woord.
De overheid wordt aangesproken om een goed voorbeeld te geven.
Er is een grens: geen overheidsinvloed in de kerk.

Afbeelding
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Intro
Tekst

Theocratie
In de 17de eeuw was de relatie tussen kerk en staat in Europa geheel anders
dan tegenwoordig gebruikelijk is. In alle staten was de christelijke godsdienst
vanzelfsprekend en afhankelijk van de heersende confessie waren er
verschillen in concrete uitwerking.
De Nadere Reformatie was theocratisch gericht en wilde alle levensverbanden
– kerk, staat en maatschappij – ingericht zien overeenkomstig Gods Woord.
De overheid dient de kerk te beschermen en te onderhouden en de valse
religies uit te bannen. De van de staat onafhankelijke kerk zal de overheden
hiertoe ook oproepen en waar nodig profetische kritiek uitoefenen. Bij vele
gelegenheden is dit mondeling bij de overheid of van de preekstoel en in
geschrifte uitgevoerd.
In de dagelijkse werkelijkheid had de overheid vaak moeite met een
onafhankelijke kerk en vooral met een kritische kerk. Dit blijkt onder andere
uit het ingrijpen in de kerkelijke besluitvorming, uit de toe-eigening van
kerkelijke goederen en uit het feit dat de overheid zelfs verbanning van
predikanten niet uit de weg ging.
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Objecten
5.4.1
Vindplaats
Tekst

Willem Teellinck, Philopatris, ofte christelijck bericht hoemen staets saecken
soude mogen geluckelick uytvoeren: dienende tot desen jeghenwoordighen
vredehandel. Middelburg, Andriaen vanden Vivre, 1608.
ZB: Pamflet 219, p. 13.
Teellinck grijpt de lopende onderhandelingen met Spanje aan om duidelijk te
maken dat er reformatie van de zeden moet plaatsvinden. Daarvoor heeft hij
een eerste reformatieprogramma van 34 artikelen opgesteld dat hij opdraagt
aan de Staten-Generaal. Hij noemt hierin concrete zonden van bestuur en
onderdanen: ‘de sonde is de swaerste last des landts’ (p. 26) en roept hen op
tot bekering (p. 27-28).
Het reformatieprogramma staat tussen twee korte samenspraken van
Philopatris (d.i. vredelievend) en Apragmon (d.i. ambteloos burger). De
eerste staat model voor de bestuurders van de staat en de tweede
vertegenwoordigt het volk. Deze wisseling van tekstsoort leest aantrekkelijk
en maakt de boodschap helder.

5.4.2

Vindplaats
Tekst

Ireneus Philatius [= Eeuwout Teellinck], Querela ecclesiae, oft Klachte der
kercke aende overheden des landts, ende dienaren des goddelijcken Woordts,
over hare teghenwoordighe swaricheden. Den sesten druck. Amsterdam,
Marten Jansz. Brandt, 1617.
ZB: Pamflet 445, titelpagina.
Eeuwout Teellinck (1571-1629) was ontvanger-generaal van de Staten van
Zeeland. Onder diverse pseudoniemen schreef hij 22 pamfletten waarin hij
zijn nader-reformatorische opvattingen duidelijk uitsprak. Hij schreef steeds
onder schuilnaam, omdat hij vanwege zijn positie zijn identiteit geheim wilde
houden.
Dit pamflet verscheen naar aanleiding van de verschillen tussen de
remonstranten en de contra-remonstranten. Hij riep de overheid op om de
bedrukte kerk te hulp te komen en tegen diverse zonden op te treden. De
kerkelijke partijen worden beide aangespoord om de godzaligheid te
bevorderen. Dit pamflet werd gretig afgenomen want het werd achtmaal
herdrukt, waarvan zesmaal in 1617.
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5.4.3

Willem Teelinck, Den politycken christen ofte, instructie voor alle hooge en
leege staets-persoonen. Wijsselijck voorghestelt, door den conincklijcken
prophete David, inden 101. Psalm. Tot destructie vande hedendaeghsche
machiavelsche wijsheydt, om op een recht compas den hemel wel te
bezeylen. Middelburg, Anthony de Later, 1650.

Vindplaats
Tekst

ZB: 1102 E 7, titelpagina.
Dit boekje bestaat uit drie preken die Teellinck in 1628 heeft gehouden. Het
werd in 1650 door zijn zoon Maximiliaan uitgegeven en opgedragen aan de
jonge prins Willem II.
Willem Teelinck roept alle overheden en ieder persoonlijk op om tot
reformatie over te gaan. Hij waarschuwt de overheid tegen nepotisme en de
ideeën van Machiavelli. Er moet streng, maar rechtvaardig worden gestraft.
Hij verdedigt de doodstraf voor moedwillige zware misdrijven. Teellinck
pleit ook voor het aanstellen van gevangenispredikanten.

5.4.4

Gisbertus Voetius, Theologisch advys over 't gebruyck van kerckelijcke
goederen, van canonisyen, vicaryen, &c. Dl 1. Amsterdam, Jodocus Hondius,
1653.

Vindplaats
Tekst

ZB: 1041 D 1, p. 3.
In de stad Utrecht bestond een conflict tussen de magistraat en de kerkenraad
over de oude kerkelijke goederen die de overheid na 1572 tot zich genomen
had. De overheid betaalde hieruit de kerkelijke onkosten. Een groot gedeelte
van de opbrengst was evenwel voor de Utrechtse regenten.
Voetius en zijn collega’s protesteerden in preek en geschrift scherp tegen dit
misbruik. In 1645 schreef Voetius op verzoek van de magistraat een
vertrouwelijk advies, maar deze vertraagde jarenlang de afhandeling hiervan.
Tussen 1655-1660 liep het conflict opnieuw hoog op. De magistraat besliste
de zaak door de predikanten Abraham van de Velde en Johannes Teellinck uit
het gewest Utrecht te verbannen. Verder werd de kerkenraad uitgebreid met
afgevaardigden vanuit de magistraat. Hiermee hield het stadsbestuur de
kerkenraad onder controle.
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5.4.5

Vindplaats
Tekst

Jacobus Koelman, Res Judicata. Ofte theologische getuygenissen, tot bewijs
dat de kerkelijke macht der kerkelijken, en niet de politijke overigheden,
hooge of laage, toekomt. En dat kerkelijke canones ontrent middelmatige
dingen, byzonder ontrent formulieren, en feestdagen, niet sterk moeten op
iemand aangedrongen worden. Met aanwijzing van de recht-strijdigheid van
die getuygenissen, tegen ettelijke resolutiën, van haar Ed. Mog. de H.H.
Staaten van Zeeland. Nevens een brief van toe-eygening aan de leeraars van
het Vereenigde Nederland. Amsterdam, Klaas Wassenaar, 1684.
UBVU: XI.00618:3, p. 74-75.
Jacobus Koelman (1631-1695) werd, na enige jaren ambassadepredikant te
zijn geweest, in 1662 predikant van Sluis. Koelman legde veel nadruk op een
puriteinse reformatie van het leven. In 1671-1672 leidde dit in Sluis tot een
geestelijke opwekking. Hij schreef diverse reformatieprogramma’s en
vertaalde tientallen werken uit het Engels in het Nederlands.
Door toepassing van de tucht op overheidspersonen kwam Koelman in
conflict met de magistraat en de Staten van Zeeland. Bovendien weigerde hij
de kerkelijke formulieren te gebruiken. Tenslotte besloot de overheid tot de
verbanning van Koelman buiten het grondgebied van het gewest Zeeland. Hij
bleef zich levenslang ‘predikant van Sluis’ noemen. In Res Judicata vinden
we veel stukken over zijn zaak. Zoals een getuigenis van zijn collega David
Montanus over de gebeurtenissen in Sluis.

5.4.6
Vindplaats
Tekst

Bernardus Smijtegelt, Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende
predicatiën, waar onder eenige over zeer gewigtige practicale stoffen. […] ’s
Gravenhage, Pieter van Thol, en de wed. O. van Thol en Zoon, 1765.
ZB:1018 E 10, p. 432-433.
Bernardus Smijtegelt (1665-1739) was sinds 1695 predikant in Middelburg.
Hij was kritisch over de bron van haar rijkdom: de kaapvaart en de
slavenhandel. In zijn tijdpreken en verklaring van de Catechismus noemt hij
de gebreken van iedere stand bij de naam. Bijvoorbeeld toen de veepest
rondging.
De regenten kregen te horen: ‘Zij zijn ongodsdienstig, zij verlaten God’. […]
Velen maken zich meester van de kerk.’
En over de groten: ‘Hoe naakt en onkuis zijn velen in hun kleding. […] Als
ze het uit armoede deden, men zou ze spoedig handreiking doen!’
Ook predikanten en vromen werden aangesproken. Allen werden opgeroepen
tot verootmoediging en herstel van de godzaligheid.
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Thema 5: Cultuur
Banier
Tekst

•
•
•

De eerste voorstanders van de Nadere Reformatie stamden uit de
sociale en culturele bovenlaag.
Ze waren vertrouwd met literatuur en kunst.
Toneel en weelde wezen ze beslist af.

Afbeelding

Uit: Jan Luiken, Spiegel van het menselyk bedrijf (A’dam 1718), p. 175.
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Intro
Tekst

Cultuur
De eerste voorstanders van de Nadere Reformatie stamden uit de sociale en
culturele bovenlaag van Zeeland. Van huis uit waren ze vertrouwd met kunst
en literatuur. Dat was merkbaar in de inrichting van hun huizen en in hun
leefpatroon. Opvallend is dat ze, in vergelijking met hun collega’s, bij hun
uitleg van het tweede gebod uitvoeriger ingingen op het nut van de
beeldende kunsten. Kunst moest wel voldoen aan Bijbelse normen.
Heel wat piëtistische predikanten schreven zelf gedichten of liederen. De
gebruikelijke lofdichten ontbraken niet in hun werken. Ze hadden er
gewoonlijk geen bezwaar tegen om geportretteerd te worden. Weelderigheid
wezen ze af. Ze hadden unaniem ook ernstige bezwaren tegen alle vormen
van toneel.
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Objecten
5.5.1

Johan de Brune, Emblemata of sinne-werck: voorghestelt in beelden,
ghedichten en breeder uijt-legginghen, tot uijt-druckinghe, en verbeteringhe
van verscheijden feijlen onser eeuwe. Amsterdam, Jan Evertsen
Kloppenburch, 1624.

Vindplaats
Tekst

ZB: 1110 B 10, titelpagina.
Johan de Brune, de oude (1588-1658) was raadspensionaris van Zeeland en
naast Jacob Cats de bekendste Zeeuwse dichter. Zijn dichtwerk bevat
piëtistische elementen. Hij uit kritiek op maatschappelijke ondeugden en ook
op predikanten waarbij leer en leven geen eenheid vormden.
De Brune verdedigde Willem Teellinck tegen diens lasteraars. Evenals
Teellinck gebruikte hij wel de benaming ‘zondedag’ voor de zondag, maar
diens streven naar een puritanistische reformatie ging hem te ver. De Brune
was op enige afstand een sympathisant van de Nadere Reformatie.

5.5.2

Adrianus Hofferus, Nederduytsche poëmata. Amsterdam, Broer Jansz, 1635.

Vindplaats
Tekst

ZB: 1110 B 8, p. 380-381.
Adrianus Hofferus (1589-1644) was geruime tijd lid van de raad van
Zierikzee en later rentmeester-generaal van de grafelijke domeinen in
Zeeland. Hij vertaalde boekjes van L. Daneau, D. Heinsius en Th. Beza uit
het Latijn. Het tweede boekje droeg hij op aan zijn neef Willem Teellinck.
In 1635 verscheen zijn omvangrijke bundel Nederduytsche poëmata. In deze
gedichten komen duidelijke piëtistische trekken voor. Zoals boetvaardigheid,
bekering, heiligmaking, zelfverzaking, voorbereiding op de dood en
zendingsdrang. Het hier getoonde gedicht is autobiografisch.
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5.5.3

Willem Teellinck, Den spieghel der zedicheyt, daer in alle soorten van
menschen haer selven besiende, bemercken mogen oft sy oock niet geweken
zijn van de eenvoudicheyt, die sy in hare cleedinge behoorden te betrachten.
Middelburgh, Hans vander Hellen voor Geeraert vande Vivere, 1620.

Vindplaats
Tekst

ZB: 1103 G 62, p. 1.
Dit boek bevat vier preken over Matth. 3:4 over de kemelsharen mantel van
Johannes de Doper. Teellinck keert zich tegen onzedelijkheid, pronk- en
praalzucht, overdaad en modezucht.
Hij dringt daarom vurig aan op reformatie in de kleding. Hij zegt zelfs dat het
hem bekend is dat diverse eenvoudige ex-rooms-katholieken overgingen naar
de doopsgezinden, omdat zij bij de gereformeerden de uiterlijke eenvoud
misten.

5.5.4
Vindplaats
Tekst

Portretgravure van Eeuwout Teellinck.
Zelandia Illustrata, dl. IV, nr 862.
Tientallen nadere-reformatoren lieten zich door een kunstschilder
portretteren. Meestal werden van die portretten ook gravures gemaakt. Deze
werden deels toegevoegd aan de werken van de betrokkenen en deels waren
ze ook los verkrijgbaar.
Van Eeuwout Teellinck (1571-1629) is een bijzonder exemplaar overgeleverd
van zijn portret-gravure. Hieronder schreef hijzelf de tekst uit Hebr. XI:25
Ick verkiese liever met Gods volck versmaetheyt te lyden,
Dan tydelycke nutticheyt der sonde te genieten.
Ende achtte de versmaetheyt Christi meerder ryckdom
te zyn, dan de schatten van Egypten, want ick zie
nae de vergeldinge des loons.
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5.5.5

Christopher Love, Naackt vertoogh van den algemeenen schrickelicken
dagh des oordeels, tot waerschouwinge voor alle christenen, die haer ziele een
zalige behoudenisse toe-wenschen. Met viel copere platen verçiert. Noch een
tractaetjen van den dienst der engelen. Middelburg, Adrieaen Baldeus, 1661.

Vindplaats
Tekst

ZB: 1027 A 14, p. 24 + gravure 1.
De puriteinse predikant Christopher Love (1618-1651) eindigde zijn leven als
martelaar. Veel van zijn preken, brieven en ook zijn rede op het schavot zijn
in het Nederlands vertaald en herhaaldelijk uitgegeven.
Zijn Naackt vertoogh van de dagh des oordeels werd in 1661 in Middelburg
uitgegeven. Aan dit boekje zijn elf uitvouwbare gravures toegevoegd om de
tekst aanschouwelijk te maken. Illustraties in dergelijke boeken komen zelden
voor. Uit deze uitgave en de spoedige herdruk uit 1665 blijkt dat de kopers dit
niet afwezen. Het is niet duidelijk wie de graveur was

5.5.6

Godefridus Udemans, Practycke, dat is, werckelijcke oeffeninge van de
christelijcke hooft- deughden, geloove, hoope, ende liefde. Seer nut ende
profijtelick voor alle eenvoudige christenen (insonderheyt in desen tijdt) om
eenen vasten ende gewissen gront te leggen van hare saligheyt. Den vierden
druck, by den autheur verbetert ende vermeerdert. Dordrecht, François Boels,
1640.

Vindplaats
Tekst

ZB: 1022 A 18, p. 285.
Reeds in 1612 pleitte Godefridus Udemans bij de bespreking van het zevende
gebod in zijn Practycke voor een strenge veroordeling van alle
toneelvoorstellingen. Hij riep de overheid op om ‘dese leelijcke schandale’ uit
te roeien. Veel precieze gereformeerde auteurs uit de 17e eeuw volgden hem
hierin, zoals Gisbertus Voetius, Petrus Wittewrongel en Guiljelmus Saldenus.
De toneelkritiek was mede bepaald door de bezwaren van de puriteinen, maar
ook rekkelijker gereformeerden en doopsgezinden deelden die kritiek. De
nader-reformatorische protesten leidden niet tot een daadwerkelijk
toneelverbod. Wel inspireerde het de toneelliefhebbers in de tweede helft van
de 17e eeuw tot een zekere verbetering van het toneel. Maar dat was niet het
effect dat de Nadere Reformatie op het oog had.
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Thema 5b: Geestelijke liederen
Banier
Tekst

•
•
•

In de gereformeerde kerkdienst werden alleen Psalmen gezongen.
Thuis zong men Psalmen en vrije geestelijke liederen.
In de godsdienstige gezelschappen bloeide het gebruik van geestelijke
liederen.

Afbeelding

Uit: Hendrik Uylenbroek, Christelyke gezangen (A’dam 1679).
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Intro
Tekst

Geestelijke liederen
In de gereformeerde kerkdiensten werden uitsluitend berijmde Psalmen
gezongen. Aanvankelijk was dat de Psalmberijming van Petrus Datheen en
na 1774 de nieuwe berijming. Ook thuis en op de scholen werden Psalmen
gezongen. Voor thuisgebruik waren er nog andere berijmingen en diverse
meerstemmige uitgaven van de Psalmen beschikbaar.
Tevens waren vele bundels met vrije geestelijke liederen in omloop en
daaruit werd thuis mogelijk nog vaker gezongen. Sommige bundels werden
tientallen malen herdrukt. Veel exemplaren werden werkelijk stuk gezongen.
Gunstige factoren waren het gebruik van algemeen bekende melodieën en de
goedkope uitgaven in kleine formaten
Veel bundels bevatten liederen waarin persoonlijke geestelijke ervaringen
werden bezongen. Daarom werden ze gebruikt in de godsdienstige
gezelschappen of conventikels die vanaf de 17de eeuw op veel plaatsen, ook
in Zeeland, werden gehouden. Het zingen van deze liederen op die
gezelschappen heeft stand gehouden tot in de 20e eeuw.

Objecten
5.5b.1

Petrus Dathenus, De CL psalmen des propheten Davids, en andere
lofsangen, uyt den Françoyschen in Nederlandschen dichte overgeset; de
muzijck-noten op eenen sleutel gestelt door Jan Pietersz. Amsteldam, wed.
Paulus van Ravesteyn, 1657.

Vindplaats
Tekst

ZB: 1027 C 22, Psalm 42.
Calvijn leerde de gereformeerde kerk van Genève psalmen zingen. De
eerste Nederlandse berijming die op dit voorbeeld was gebaseerd, werd in
1566 vervaardigd door Petrus Datheen (ca. 1531-1588). Deze berijming
werd door de Nederlandse gereformeerde kerk voor kerkelijk gebruik
aangenomen. In 1774 werd een nieuwe berijming ingevoerd die op last van
de Staten Generaal tot stand kwam.
De berijming van Datheen was in haast tot stand gekomen en kende allerlei
gebreken. Niettemin oordeelde de dichter Martinus Nijhof: ‘Ik stel Datheen
hoog. Deze is wel ruig, maar buitengewoon bezield’. In de tijd van de
Afscheiding in de negentiende eeuw is deze berijming op diverse plaatsen
opnieuw in gebruik genomen.
Uit de 17de en 18de eeuw zijn diverse vierstemmige uitgaven bekend, die
vooral in de huiselijke kring werden gebruikt. De zettingen zijn meestal
gebaseerd op het werk van Claude Goudimel.
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5.5b.2
Vindplaats
Tekst

Jodocus van Lodensteyn, Uyt-spanningen, behelsende eenige stigtelyke
liederen en andere gedigten, verdeeld in vier deelen. Utrecht, Willem
Clerck, 1676.
ZB: 1078 G 28, p. 78-79 + titelpagina
De Utrechtse predikant Jodocus van Lodenstein (1620-1677) was een
beslist voorstander van een nadere reformatie van het gehele leven. Hij had
een dichterlijke en muzikale aanleg. Bij allerlei gelegenheden en voor het
godsdienstige gezelschap dat hij om zich heen verzamelde, schreef hij zijn
liederen. Hij wist dat met het lied de inhoud tot ‘diep in ‘t herte’ wordt
gevoerd.
Bij al zijn liederen staan de wijzen genoteerd. Naast psalmmelodieën
gebruikte hij vaak wereldse melodieën. Het voordeel was dat die algemeen
bekend waren. Dit droeg bij aan de populariteit van de Uyt-spanningen.
Het lied ‘Hert-sterckte in Jehova’ maakte Van Lodenstein toen hij in 1673
als gijzelaar van de Fransen in Fort Rees bij Kleef verbleef. In de
openingszin richt hij zich direct tot zijn ‘soet geselschap’ in Utrecht.

5.5b.3

Vindplaats
Tekst

Willem Sluiter, Psalmen, lofsangen ende geestelyke liedekens, op leesende sang-mate gerymt, ende nu noch eenige met bovengestelde bekender
voysen verbetert, van nieuws vermeerdert met het Hooge-Lied Salomons.
Amsterdam, erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739.
ZB: 1087 E 13, p. 27.
Willem Sluiter (1627-1673) was predikant in het dorp Eibergen in de
Gelderse Achterhoek. Sluiter schreef liederen voor alle leeftijden en alle
levensomstandigheden. Hij was doelbewust eenvoudig in zijn woordkeus en
taalgebruik om iedereen met zijn liederen te kunnen dienen. Hij gebruikte
veel Duitse melodieën.
Sluiter geeft aanwijzingen voor het gebruik van zijn bundels om het zingen
te stimuleren. Je kunt ze ook meenemen als je op reis gaat en door zingen
de reis te verkorten. De grootste kracht ziet hij in het gemeenschappelijk
gebruik. De beschikbaarheid van goedkope uitgaven bevorderde het
gebruik.
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5.5b.4

Vindplaats
Tekst

Jakob Willemsen, Gezangen vande gangen Gods in Zijn heiligdom, (dat is)
eenige aanmerkingen van de bizondere daden Gods: ontrent het bestuur van
Zijn kerke; voor de wet en onder het Ouwde Testament, van Adam tot
Moses en van Moses tot Christus. Ontworpen in verscheide dicht-maat.
Middelburg, Aäron van Poulle, de Jonge, 1683.
ZB: 1110 E 22, p. [3] + titelpagina.
De dichter Jacob Willemsen (1644-1712) was de grootvader van de latere
Middelburgse predikant Jacobus Willemsen. Hij was lid van de
rederijkerskamer ‘Het bloemken Jesse’ en schreef enige bundels met
eenvoudige liederen: Gezangen vande gangen Gods en Sions
Zielsbanketten.
Ze werden enige malen uitgegeven. In Zeeland zijn ze zeker gebruikt in de
godsdienstige gezelschappen die hier floreerden. De auteur vermeed een
verheven stijl, omdat de ‘eenvoudige Godzoekende zielen’ door moeilijke
woorden slechts in de war gebracht zouden worden.

5.5b.5
Vindplaats
Tekst

Carolus Tuinman, Ziels-verlustiging, uitgegalmd in een uitgeleze
mengelstoffe van veelerlei geestelyke of vergeestelykste gezangen.
Amsterdam, J. Verheyden en Sybrand Steprad, 1716.
ZB: 1110 D 12, titelpagina.
Carolus Tuinman (1659-1728) was predikant in verschillende Zeeuwse
plaatsen. Behalve preken en taalkundige werken schreef hij veel gedichten
en liederen. Hij vertaalde ook Duitse liederen. Zoals bijvoorbeeld een
bundel Verbondsliederen en dank-psalmen van Joachim Neander.
Evenals anderen streefde hij naar eenvoudigheid, want geleerdheid komt
‘niet zeer te pas in gezangen’.
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5.5b.6

Vindplaats
Tekst

Johannes Groenewegen, De lofzangen Israëls, waar onder de Heere
woont. Zynde eenige geestelyke liederen. Uytgegeven door Jacob
Groenewegen. Twede druk, vermeerdert met een aanhangsel. Gorinchem,
Teunis Horneer, 1753.
ZB: 1110 H 17, p. 84-85.
Het liedboekje van de predikant Johannes Groenewegen (1709-1764) in
Werkendam verscheen in 1751 voor het eerst en is twee eeuwen lang zeer
populair geweest. Er verschenen meer dan zestig uitgaven. Groenewegen
liet de uitgaven verzorgen door zijn broer Jacob.
De aanleiding tot het schrijven van zijn liederen waren de geestelijke
opwekkingen die in 1746 in Werkendam plaatsvonden. Aanvankelijk
werden de liederen overgeschreven en in de omgeving door velen gebruikt.
Het boekje wordt gepresenteerd als liedboek voor de godsdienstige
gezelschappen. Het bundeltje groeide geleidelijk aan tot 95 liederen.
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Thema 6: Wetenschap
Banier
Tekst

•
•
•
•

Deelname aan de ontwikkeling van de wetenschap.
Samengaan van vroomheid en wetenschap.
Aandacht voor vernieuwing van het onderwijs.
Inspiratie uit het Puritanisme.

Afbeelding

Uit: Jan Luiken, Des menschen begin, midden en einde (A’dam 1712), p. 93.
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Intro
Tekst

Wetenschap
Na Leiden kregen ook Franeker en Utrecht een universiteit. In Franeker
doceerde de puritein William Ames en in Utrecht nam Gisbertus Voetius
vele jaren een vooraanstaande plaats in. Beiden ondersteunden het naderreformatorisch streven in Nederland. Voetius benadrukte bij de opening van
de Utrechtse universiteit de verbinding van vroomheid en wetenschap.
Ook buiten de universiteiten werd wetenschap bedreven. Heel wat personen
droegen bij aan de wetenschappelijke revolutie van de 17de eeuw. Hier dient
vooral de Zeeuw Isaac Beeckman te worden genoemd. Niet alleen omdat
Willem Teellinck zijn geestelijke leidsman was, maar ook omdat hij
algemeen erkend wordt als een belangrijk natuurfilosoof die als eerste het
mechanistische wereldbeeld formuleerde. Iemand als René Descartes staat
direct bij hem in het krijt.
Beeckman en zijn broer Jacob gaven beiden leiding aan een Latijnse School.
Hun onderwijs was gericht op begrijpelijkheid en aanschouwelijkheid.
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Objecten
5.6.1

Gisbertus Voetius, Sermoen van de nutticheydt der academiën ende scholen,
mitsgaders der wetenschappen ende consten die in de selve gheleert werden:
Gedaen in de Dom-Kercke tot Utrecht den 13. Martij Ouden Stijls, des
Sondaechs voor de inleydinghe der nieuwer Academie aldaer. Utrecht,
Ægidius ende Petrus Roman, 1636.

Vindplaats
Tekst

UBVU: pl. 424, titelpagina + p. [31].
Op 16 maart 1636 werd het ‘Illustre Gymnasium’ van de stad Utrecht tot
Universiteit verheven. Op zondag 13 maart hield professor Gisbertus Voetius
ter inleiding hiervan een preek over de twaalfjarige Jezus in de tempel. Aan
de uitgegeven preek is een lijst met alle Europese universiteiten toegevoegd.
Tot dat illustere gezelschap was Utrecht nu toegetreden.
Op nader-reformatorische wijze wijst Voetius op de bestaande gebreken van
het christelijke leven in het volk, in zijn kerk en in de kerkelijke en politieke
stand. Hij ziet de opening van de universiteit als een loffelijk werk en een
vaste grond voor de religie en de godzaligheid. De kerkelijke gemeente en de
overheid worden opgeroepen om dit werk te steunen. Van de hoogleraren
verwacht hij niet alleen geleerdheid, maar ook dat zij voorbeelden van
godvruchtigheid en vroomheid zullen zijn.
De geleerde Anna Maria van Schurman schreef op verzoek van Voetius een
gedicht dat aan deze publicatie werd toegevoegd. Spoedig zou Anna Maria
hier, afgescheiden van de mannelijke studenten, ook zelf colleges volgen. Zo
was zij de eerste vrouwelijke student van een Europese universiteit. Kennelijk
bood de nieuwe gereformeerde universiteit van Utrecht aan een talentvolle
vrouw een mogelijkheid die elders ontbrak.

5.6.2
Vindplaats
Tekst

Willem Ames, Mergh der ghodgheleerdtheidt. Amsterdam, Gerrit van
Godesberg, 1670.
UBVU: XI.08089, titelpagina + p. 1.
William Ames (1576-1633) was een puriteins theoloog. Bij de Synode van
Dordrecht was hij adviseur van de voorzitter Bogerman. Vanaf 1622 was
Ames hoogleraar in Franeker. Zijn naam was zo goed dat Willem Teellinck
vanuit Middelburg zijn zonen naar Franeker stuurde om theologie te studeren.
In 1623 verscheen de eerste Latijnse uitgave van zijn dogmatiek Medulla
theologica. In 1656 verscheen de Nederlandse vertaling. Hij opent zijn
dogmatiek met de kenmerkende praktische definitie: ‘De godgeleerdheid is
een leer om voor God te leven’. Deze formulering wijst op invloed van Petrus
Ramus.
De eenvoudige structuur van zijn werk had veel invloed op Nederlandse
nader-reformatorische theologen. Dat blijkt onder andere uit de dogmatische
leerboeken van P. van Mastricht, J. Hoornbeek, S. Oomius en H. Witsius.

Teksten van Tentoonstelling ‘Zichtbaar geloven’ Nadere Reformatie 1608-2008

55

5.6.3
Vindplaats
Tekst

Isaac Beeckman, Journaal,1604-1634.
ZB: Hs 6471, fol. 32r-v [maart 1615 – februari 1616].
Tussen 1604 en 1634 hield de Zeeuwse natuuronderzoeker Isaac Beeckman een
soort dagboek bij met allerhande observaties en oplossingen van mechanische
en natuurkundige problemen. Zoals de oudste weerkundige waarnemingen en
over verrekijkers, rosmolens, waterwerken betreffende rivieren en fonteinen,
thermometers etc. Ook vermeldt hij correspondenties en ontmoetingen met
andere Europese geleerden. Heel interessant zijn de mededelingen over het
zingen in de kerk. Beeckman onderhield nauw contact met Willem Teellinck.
Isaac was onder andere geïnteresseerd in fonteinen en andere waterwerken in
particuliere tuinen. Door de toegenomen welvaart beschikten regenten en
kooplieden over de ruimte en het geld om hun eigen fontein wat hoger of langer
te laten spuiten dan die van hun buurman. Beeckman bekeek dergelijke vragen
niet alleen met het praktische oog van een handwerksman, maar ook uit
interesse voor de mechanische en natuurkundige achtergrond. Zo kwam hij tot
het ontwerp ‘om een fonteynpompe veel hoogher te doen springhen’.

Transcriptie Om een fonteynpompe veel hoogher te doen springhen — staet of gepompt
wort.
a is de pompe, b het clapken van de fonteyne, hetwelck men open doen can
door het schroefken o, twelck van coper is ende schroeft op leer; c is het ejnde
van de buyse, daer t'water door opgedronghen wort; d daerdoor loopt het water
naer e, waerin anders niet en is dan locht.
So wort dan de locht gedreven door g naer i toe, waer anders niet dan water en
is, ende door de persinghe wort het clapken h ende het clapken k
toegedronghen, sodat de locht, commende het water, nerghens wech en can dan
door l ende schiet boven aen n weder uyt.
Als nu al het water van de back hikl uyt is, so is sy vol lochs ende den back ge
vol waters; treckt dan den tap f uyt, so sal het water uyt den back ge loopen
ende na hem trecken door de buyse ig de locht, die door het buysken km in
kommen kan. Ende door het clapken h kompter weder uyt den back dc water in
den back hikl, ende alsmen dan het clapken d oplicht, so sal 't loopen gelyck
vooren.
Zie

http://www.historyofscience.nl/search/detail.cfm?startrow=120&view=image&pubid=2&search=
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5.6.4
Vindplaats
Tekst

Isaac Beeckman, Journaal,1604-1634.
ZB: Hs 6471, fol 261 r-v [september-november 1626].
De gebroeders Isaac en Jacob waren geheel gericht op begrijpelijk onderwijs. Ze
volgden hierin de Franse christen-humanist Petrus Ramus (1515-1572). Zo gaf
Isaac op de Latijnse School in Rotterdam lessen in logica met veel nadruk op de
praktische toepassing ervan. De leerlingen hadden hiervan op de universiteit veel
profijt.
Isaac wilde nog meer. Hij wilde geheel breken met het bestaande klassikale
systeem en de frontale manier van lesgeven. De docenten moesten meer een
begeleidende en initiërende taak krijgen. De zelfwerkzaamheid van de leerlingen
wilde hij stimuleren door de jongeren te laten onderwijzen door de oudere
leerlingen. Zodoende kon hij zelf als docent meer leerlingen bedienen dan
gebruikelijk.

Transcriptie Om een goede schole te maken, de kinderen in Godtsalicheyt ende geleertheyt op
te queecken, behoort den rector gheen lessen te doen, maer in elcke schole eens,
tweemael of drymael, de repetitie van al t'gene sy die weke geleert hebben te
hooren, somtyts in presentie van de meesters, somtyts in haer absentie, naedat het
den rector verstaet dan te behooren. Bovendien sal den rector door den dach dan
in dese, dan in die schole, onversiens kommen ende blyven staen hooren, ende
segghen, of swyghen, soot hem goet dunckt; ende indien de meesters yet doen int
leeren of andersins dat beter anders ware, dat sal hen den rector in conferentie int
privé seggen. De conrector sal de primanos leeren in alle datse doen moeten, de
ander meesters de andere, in eenighe schole elck twee classen, in andere elck
eene, nadat de magistraet daertoe contribueert.
Wat aengaet de kostjonghers, daerover sal den rector soveel meesters
binnenshuys setten alser dosynen syn meer of min. | Dese binnenmeesters sullen
jonckmans syn, die slechts 25 £ sjaer hebben, dat is niet meer dan de kost, voor
haren dienst. Dese sullen elck met syn dosyne aen één tafel ende camer apart eten
ende die regieren. Ende savons ende smorghens deselvighe leeren, twee ueren
daeghs. Ende den rector sal ende aen tafel ende in de scholen so dickmael
onversiens kommen luysteren alst hem goet dunckt; ende syn huysvrouw sal met
verscheyden meyssens de tafels dienen ende gelyck tractement doen. Ende kondet
geschieden dat dese jonckmans door den dach oock doceerden ende datter gheen
buytemeesters en waren, ende dese boven de kost noch een goet tractement
hadden, soude maer te beter syn. Elcke dosyne sal oock een bysonder regiment
hebben om te studeren in haer cantooren ende te slapen, dat d'een dosyne by
dander niet kommen en kan, noch malcanderen hooren of sien ende de
binnenmeesters sullen elck de hare daer in order houden ende den rector sal allom
in konnen kommen. De dosynen sullen oock so syn, dat de geleertste by de
geleertste syn, ende cleyne by cleyne.
Daer de plaetsen niet en vermoghen soveel meesters te bekostighen, soude men
dit alleen konnen doen door observatores, dewelcke onder haers gelycke beter
gehoorsaempt souden worden dan als een kleene moeste na de groote sien. Ofte
men mocht de eerste classe, ofte het principaelste deel daervan, authoriseren om
elck op een deel van de schole acht te nemen ende by te wonen etc., gelyck de
socij in Engelandt in de academien in de colegien.
Zie

http://www.historyofscience.nl/search/detail.cfm?startrow=405&view=image&pubid=93&search=&var_pdf=&var_pages=
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5.6.5
Vindplaats
Tekst

Isaac Beeckman, Journaal,1604-1634.
ZB: Hs 6471, fol 265r [maart 1627].
Gezien zijn beïnvloeding door de opvattingen van Ramus is het niet verrassend
dat Isaac Beeckman zich aanpaste aan het begripsniveau van zijn leerlingen.
Aangezien hij in zijn Journaal ook over zijn gezin schreef, is bekend hoe hij zijn
eigen kinderen onderwees. Heel aanstekelijk is de manier waarop zijn dochtertje
Catelyntje op zeer jonge leeftijd van hem spelenderwijs het alfabet leerde.

Transcriptie Ick hebbe Catelyntje, myn dochterken, oudt synde tusschen twee ende dry jaren,
in twee of dry maenden den A, B geleert, also datse alle de letters daervan
perfectelick kende. Om dit te doen hebbe ick eerst een of twee letters gaen uyt
snyden, deselvighe haer inde handt gegeven, doende dan deen dan dander [naer]
haer moeder of ymant anders draghen, of d'een of dander gaen halen, ende dat
dickwils op eenen dach, al spelende, de letters grootachtich synde, deselvighe
plackende dan hier dan daer aen de muer, aen haer voorhooft etc. Want gelyck de
kinders een tanghe, schoppe etc. leeren kennen doordien dat se die dickwils sien
ende hooren noemen, so konnen sy even gemackelick de letters leeren kennen
alse die dickwils bekycken.
Zie

5.6.6

Vindplaats
Tekst

http://www.historyofscience.nl/search/detail.cfm?startrow=420&view=image&pubid=93&search=&var_pdf=&var_pages=

Godefridus Udemans, Christelijcke bedenckingen, die een geloovige ziele
dagelijcks behoort te betrachten. Gestelt op elcken dagh van de weeck. Noch
is hier by gevoeght De leeder Jacobs, ofte de rechte wegh na de hemel. Den
achtsten druck veel vermeerdert. Dordrecht, Fransoys Boels, Anno 1650.
ZB: 1028 F 9, p. 68-69.
In de donderdagse meditatie van zijn Christelijcke bedenckingen spreekt
Udemans over de natuur als het ‘tweede boeck van God’ dat naast Gods
Woord gelezen moet worden. Als ‘gy dese gantsche werelt siet’, hoe kan men
dan loochenen ‘of daer moet een konstigh Meester zijn diese gemaeckt heeft’.
Wij kunnen als ‘met handen tasten de eeuwige goddelijckheyt van onsen
Schepper’. Deze Bedenckingen verschenen in 1609 voor het eerst.
Uit de tekst blijkt dat Udemans uitging van het wereldbeeld van de Deense
astronoom Tycho Brahe (1546—1601). Hierin wordt de aarde nog gezien als
het middelpunt van de kosmos. De maan en de zon draaien in een zuivere
cirkelvormige baan om de aarde. Om de zon draaien de planeten. Dit
wereldbeeld is een overgang naar het heliocentrische wereldbeeld van
Johannes Kepler dat juist in 1609 werd gepresenteerd.
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Thema 7: Zending
Banier
Tekst

•
•
•

De Nadere Reformatie drong aan op zending in de koloniën.
Het koloniale bezit verplichtte Nederland daartoe.
De Verenigde Oostindische Compagnie werd opgeroepen tot zijn taak

Afbeelding

Uit: Chr. Love, Naackt vertoogh (Miidelburg 1661), bij p. 24.

Intro
Tekst

Zending
De noodzaak van de zending is niet als eerste door de Nadere Reformatie
naar voren gebracht, maar deze beweging heeft er wel vroeg de aandacht
voor gevraagd. Zo sloot men aan bij initiatieven die de Classis Walcheren in
1618 nam, breidde dat uit en kwam er voortdurend op terug. Belangwekkend
is dat Willem Teellinck in een publicatie uit 1618 de catechisanten
aanspoorde om te bidden voor de bekering van de heidenen.
Ook Godefridus Udemans wees op de noodzaak van de zending. Aan de
Utrechtse Universiteit zijn deze zendingsplicht en de gewenste middelen
door Gisbertus Voetius op een meer wetenschappelijke wijze uitgewerkt.
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Objecten
5.7.1
Vindplaats
Tekst

J.D. Wielenga, De classis Walcheren en de zending van 1603. Overdr. uit:
Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen
1915.
ZB: 2923 A 52, p. 14-15.
J.D. Wielinga gaf een eenvoudig overzicht van de Walcherse betrokkenheid
bij de Nederlandse zending.
De Classis Walcheren adviseerde de Provinciale Synode van 1620 tot het
oprichten van een zendingsseminarie. De Synode nam dit over en besloot
tevens dat de stadspredikanten zendingspreken moesten houden en in hun
gebeden de zending gedenken. Het doel van deze preken was ‘dat oock
daerdoor vroome christenen zouden moghen opgeweckt ende beweecht
worden zich tot eenighe ampten aldaer te laten ghebruijcken’.

5.7.2
Vindplaats
Tekst

Willem Teellinck, Ecce homo, ofte oogen-salve voor die noch sitten in
blintheyt des gemoets ende voor alle treurige te Zion. Amsterdam, J. van
Someren, 1662. In: Het tweede stuck van de wercken, p. 607-701.
ZB: 1022 A 24, p. 614-615.
Teellinck heeft dit boekje in 1622 opgedragen aan de Bewindhebbers van de
Verenigde Oostindische Compagnie. De auteur ontving hiervoor een beloning
van 22 gulden.
Het bevat preken over het lijden van Christus en de vruchten daarvan. Het is
niet speciaal aan de zending gewijd. In het eerste gebed wordt zeer indringend
gebeden voor de bekering van de heidenen.

5.7.3

Vindplaats
Tekst

Willem Teellinck, Davids danckbaerheyt, voor Gods weldadicheyt; voorgestelt uut Psalm 116 vers 12. 13. 14 (welcke text te St. Salvador in Brasiliën
oock alder-eerst ghepredickt is gheweest), tot op-weckinghe der
danckbaerheydt over de victorie ons van God aldaer vergont; ende tot
waerschouwinghe hoe wy ons daer over recht draghen mochten. Middelburg,
Hans vander Hellen: voor Marten Jansz. Brant, 1624.
ZB: 1015 F 3, p. 56-57
Na de verovering van Brazilië wenst Teellinck dat de Nederlanders niet alleen
uit zijn op materieel voordeel voor zichzelf, maar ook ‘geestelicke goederen’
naar dat land zullen brengen tot bevordering van Gods eer en tot de zaligheid
van de Braziliaanse inwoners.
Hij bepleit dat de opbrengst van het eerste jaar geheel wordt besteed aan de
dienst van God en van de volgende jaren een goede portie. De Westindische
Compagnie dient dit te gebruiken voor een goede opleiding van zendelingen
en om godzalige predikanten in dienst te nemen voor de zending.
Teellinck heeft ook voor zijn collega's en voor zichzelf een woord. Zij
behoren zich met verloochening van zichzelf voor de zending beschikbaar te
stellen. Ondanks zijn lichamelijke zwakheid wil hij zelf hierbij niet
achterblijven.
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5.7.4

Godefridus Udemans, 't Geestelyck roer van't coopmans schip, dat is: Trouw
bericht, hoe dat een coopman, en coopvaerder, hem selven dragen moet in
syne handelinge, in pays, ende in oorloge, voor Godt, ende de menschen, te
water ende te lande, insonderheyt onder de heydenen in Oost- ende WestIndien; ter eere Godts, stichtinge syner gemeynten, ende saligheydt syner
zielen: midtsgaders tot het tijtlijck welvaren van het vaderlandt, ende syne
familie. Derde druk. Dordrecht, Françoys Boels, 1655.

Vindplaats
Tekst

ZB: 1110 E 13, [16-18].
Udemans’ Geestelyck roer van't coopmans schip, dat in 1638 verscheen en
tweemaal werd herdrukt, telt meer dan 600 pagina’s. Hij richt zijn aandacht
hierin vooral op de taak van christen-kooplieden. Volgens de schrijver zijn de
koloniën primair verworven voor de uitbreiding van Gods rijk en niet in de
eerste plaats voor het gewin van de kooplieden. Daarom wijst hij op het grote
belang van de evangelieverkondiging in de overzeese bezittingen.
Jacob Cats sluit hierop aan in zijn lofdicht:
Niet om haer schoon gewas, van reuck of zijde-werck,
Maer om een woesten hoop te brengen tot de kerck;

5.7.5
Vindplaats
Tekst

Gisbertus Voetius, De plantatione ecclesiarum. Gĳsbertus Voetius' tractaat
over de planting en de planters van kerken. Vert. door D. Pol. Groningen,
1910.
UBVU: CB.14907, titelpagina + p. 39.
Gisbertus Voetius was sinds 1634 hoogleraar in Utrecht. Hij was de
intellectuele spil van de Nadere Reformatie en bracht de bevordering van de
vroomheid naar academisch niveau. Reeds in zijn studietijd in Leiden kwam
hij onder invloed van Willem Teellinck. Aangezien Voetius tot 1676
studenten uit binnen- en buitenland heeft opgeleid, heeft hij veel bijgedragen
aan de verspreiding van de nader-reformatorische opvattingen.
Voetius heeft vele disputaties en andere werken gewijd aan het doordenken
van zijn zendingstheologie. Inhoudelijk liet hij zich leiden door J. Calvijn. In
praktisch opzicht gebruikte Voetius verschillende bronnen, waaronder het
werk van de jezuïet Philippus Rovenius.
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