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OPDAT DE MENSCHE GODS VOLMAECKT ZY 1
Lectuur voor de religieuze vorming der gereformeerden tijdens
de zeventiende eeuw, met bijzondere aandacht voor de bijdrage
van de Nadere Reformatie aan de gezinsdevotie en -catechisatie.2
L.F. GROENENDIJK

INLEIDING
Sinds het laatste kwartaal van de zestiende eeuw traden er in
de protestantse kerken personen en groeperingen op die hun
medechristenen voorhielden, de reformatorische leer niet
slechts verstandelijk te geloven maar ook innerlijk te beleven en met een vrome levenswandel gepaard te laten gaan. Deze
vertegenwoordigers van de piëtistische nadere reformatie treffen we eerst aan in Engeland, vervolgens in de Nederlanden en
ten slotte ook in Duitsland.3 Ter bekendmaking met en verwerkelijking van hun ideaal hebben de piëtisten gretig gebruik
gemaakt van de drukpers.
In dit artikel zal worden ingegaan op de door de piëtisten
vervaardigde lectuur voor de opbouw en cultivering van de persoonlijke en huiselijke vroomheid (deel I ) ; speciale aandacht
zal worden besteed aan de gedrukte bijdrage van het piëtisme
aan het godsdienstig onderwijs door de ouders van hun kinderen
(deel II).
Met name richt ik mij op het gereformeerde piëtisme in de
Noordelijke Nederlanden tijdens de zeventiende eeuw. Het piëtisme uit deze periode staat ook wel bekend als de beweging
der Nadere Reformatie (met hoofdletters!) .** Men ziet de vertegenwoordigers er van als kerkelijk en theocratisch georiënteerde figuren; dit in onderscheid met de achttiende eeuwse
piëtisten die meer sectarisch en introvert ingesteld zouden
zijn.5 Schrijver dezes waagt de stelling dat die "karakterverandering" is voorbereid door het zeventiende eeuwse gezinspi*ëtisme. Aan het slot van het artikel kom ik op deze intrigerende gedachte terug en wel als onderdeel van de vraag naar
de concretisering van het devotie-ideaal dat in de behandelde
lectuur is verwoord (deel III).

DEEL I
Het piëtistische

pleidooi

voor de private

devotie

Serieuze christenen hebben hun medegelovigen altijd voorgehouden
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dat godsdienstigheid meer diende in te houden dan op zondag
naar de kerk gaan. Wie God oprecht diende, behoorde dat te
laten uitkomen door dagelijks christelijke deugden en plichten
te beoefenen. Zeer serieuze christenen zonderden zich zelfs
af om hun godsdienstigheid ongestoord te kunnen perfectioneren.
In de zestiende eeuw werd forse kritiek geleverd op het "superstitieus" verrichten van goede werken; de christelijke levensheiliging was niet meer dan het tonen van dankbaarheid voor
de onverdiend ontvangen genade. Al ras bleek echter het reformatorische "sola gratia" - "sola fideM een vrijbrief voor
"wetteloosheid" te kunnen zijn. Dat betekende verlies aan geloofwaardigheid. Verontruste protestantse voorgangers gingen
dan ook de noodzaak van het geven van duidelijke tekenen van
geloof beklemtonen. De vruchten des geloofs die "natuurlijkerwijs" verwacht hadden mogen worden, ging men als bewijzen voor
de aanwezigheid van oprecht geloof afvorderen. Het waren met
name de voorstanders van de "praxis pietatis" - de piëtisten die het reformatorische christenvolk geholpen hebben om de
presentie van de goddelijke genade te kunnen demonstreren en
verifiëren.6 Zij zorgden voor een ethiek en ascetiek waarmee
de godsdienstigheid dagelijks gepraktizeerd en geperfectioneerd kon worden.
De mensen van de piëtistische nadere reformatie - in Engeland,
de Nederlanden en Duitsland - wensten het religieuze leven te
stimuleren met behulp van onder meer de private
devotie:
geestelijke oefeningen die men naast de publieke godsdienstoefeningen moest waarnemen. Deze "heymelicke" of bijzondere oefeningen waren bedoeld voor het individu (de personele devotie)
en het gezinsverband (de huisdevotie). De personele
devotie
bestond uit de waarneming van de volgende religieuze plichten:
gebed, meditatie, gewetensonderzoek, lezen van de bijbel en
stichtelijke lectuur, repeteren van preken, en zingen van
psalmen en geestelijke liederen. De huisdevotie
bestond uit
het betrachten - onder leiding van de huisvader - van de volgende oefeningen: huisgebed, bijbellezing, zingen, huiscatechisatie, preekrepetitie, voorlezen van stichtelijke werken,
voeren van godsdienstige gesprekken.
Doordeweeks moest aan de godsdientige oefeningen zoveel aandacht besteed worden als mogelijk was, de heilige rustdag
(zondag) en vasten-biddag moesten er geheel uit bestaan.
Met deze piëtistische disciplinering van het leven konden de
reformatorische christenen de kritiek van Rome op het gebrek
aan devotie het hoofd bieden en demonstreerden zij dat men
voor het leiden van een religieus leven niet in een klooster
behoeft te gaan. De Reformatie was een breuk met Rome, het
Piëtisme maakte van de Reformatie de "betere" voortzetting van
de katholieke traditie. Juist ter zake van de inrichting van
het vrome leven hadden de piëtisten een kritisch traditiebesef, zoals kan blijken uit het hoofdwerk van de Zeeuwse gereformeerde piëtist Willem Teellinck (1579-1629)7, de Sleutel
der Devotie (1624).8 Voor dit werk - met zijn continuïteit
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suggererende titel : zijn "Boecxkens der Devotie" van de "superstitieuse menschen" niet slechts kritisch gelezen, maar ook met reformatorische aanpassingen - overgeschreven; in het voorwoord schrijft Teellinck: "ende wel sonderlinge hebben wy veele
passagien aengetrocken, uyt het Boecxken, genaemt de
Naevolginge
Chvisti".
Het in dit citaat genoemde boek is Thomas a Kempis1
Imitatio
Chvisti,
"de klassieke oorkonde van de Moderne Devotie".9
Ik weet het: Teellinck stelde zijn boek samen opdat de gereformeerde devoten de boekjes der "superstitieuse devotarissen" zouden dicht laten, maar hij gaf daartoe dan toch maar een boek met
een keur van gezuiverde passages uit hun werken. De kerkhistoricus Albrecht Ritschl (1822-1889) ging te ver toen hij het Piëtisme als een terugval naar voor-reformatorische vroomheid meende te
mogen karakteriseren.10 Maar het gaat evenzeer te ver wanneer
protestantse kerkhistorici bij hun bestrijding van Ritschl vooral
zoeken naar verschillen tussen piëtistische en voor-reformatorische
verschijnselen ten einde de (ongewenste) overeenkomsten te kunnen
bagatelliseren.11

De piëtistische

"kleyne

kercke"

Het piëtisme was ongetwijfeld bijzonder geïnteresseerd in de
vroomheid van het individu, maar individualistische vroomheid
werd niet geapprecieerd. "De Mensche Godts" was geplaatst in
sociale verbanden, waar hij een roeping te vervullen had. De
huisvaders en -moeders werd voorgehouden niet alleen voor
zichzelf, maar ook samen met de gezinsleden godsdienstig te
zijn. Zij behoorden dagelijks "huisoefeningen" te houden. Ter
ondersteuning van dit pleidooi beriepen de piëtisten zich uiteraard op de bijbel: de gezinnen der eerste christenen waren
"kleine kerken". Men maakte dit op uit o.a. het tweede vers
van PaulusTbriefje aan Philémon ("de gemeente die te uwen huize is"). De Engelse puriteinse piëtist12 DanieL Dyke. (f1614) had
van dit briefje een verklaring gegeven.13 Een huisgezin verdient, volgens deze auteur, de erenaam "kleyne Gemeynte", wanneer de huisregeerders er zorg voor dragen dat in hun gezin analoog aan de Kerk - tucht en godsdienstige oefeningen als
gebed en catechese gepraktizeerd worden.14
Van de betrachting der huisoefeningen verwachtte men veel: ze
zouden helpen "om de menschen, onder Godes zegen, te doen opwasschen in de genade ende kennisse onses Heeren Iesu Christi,
om se machtigh te maecken in de Schriften, ende oock om malkanderen te vermanen; ja om een gewenschte reformatie te brengen
in Kercke ende Politie". - Aldus Simon Oomius (1628-1706), de
gereformeerde predikant van Purmerland, in de opdracht van
zijn pleitschrift voor de huisoefeningen Ecclesiola,
Dat isy
Kleyne Kercke (1661) 15 , waarin hij ook nog opmerkt: "soo
langen tijt onse huysen niet in Kercken verandert zijn, soo
en konnen onse Kercken niet suyver, noch onsen staet geheyligt
wesen". Oomius vertolkt hier een opvatting die hij deelt met
diverse piëtistische puriteinen in Engeland en vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie ten onzent.16 Over de puriteinen
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aan het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende
eeuw merkt Ian Breward op: "they saw the godly family as an
important agent in moral and religious reformation that would
ultimate win the nation to the right service of God'1.17 Auteurs
die in dit verband genoemd kunnen worden, zijn bij voorbeeld
Richard Greenham (ca. 1535-1595), William Perkins (1558-1602)
en Daniel Dyke. 18 De bekendste verdedigers van de gezinsreformatiestrategie in ons land zijn Willem Teellinck en de uit
Zeeland afkomstige predikant van Amsterdam Petrus Wittewrongel

(1609-1662), auteur van de Oeoonomia Chrïstiana

ofte

Christe-

lioke Huys-Houdinghe
(1661). Een citaat uit dit magnum opus
van de vaderlandse gezinsreformatieliteratuur: "Den wegh om de
Religie ende den Godts-dienst in het Landt ende Godts Kercke
voort te setten/is deselve eerst te planten in de Huys-gesinnen (....; .
Volgens de colleges van professor Herman Witsius (1636-1708)
was het gereformeerde volk in ons land niet zo geporteerd voor
de "huisselyke oefeningen der godzaligheid". Men voerde het
volgende bezwaar aan: "Op zulke huisoefeningen te staan, is
eene nieuwe stiptheid, die met andere zwaarmoedige stiptheden
uit het Engelsche of Schotse Zuiverdom tot ons is overgewaait".20 Ook andere auteurs hebben van dit bezwaar melding
gemaakt.21 Het gereformeerde kerkvolk, de predikanten en de
overheden waren in meerderheid geen voorstanders van de "puritanisering" van het leven die de mannen van de piëtistische nadere reformatie hier wilden doorvoeren. De term "nader(e) reformatie" (of "vorder reformatie") stond dan ook niet voor een
bereikt resultaat, maar voor een (blijvende) opdracht.22
Witsius verschafte zijn studenten een reeks historische argumenten ter weerlegging van de opvatting dat we bij de huisgodsdienst met import van een puriteins artikel te maken hebben.23
De origine der huisoefeningen moet men zoeken in het oude Israël en de kerk der apostelen. De oudste protestanten, de bij de piëtisten in hoge achting staande - "Bohemers", kenden
de huisoefeningen, hetgeen Witsius aantoont met een uitvoerig
citaat uit Lasitius' beschrijving van de orde en tucht der Boheemse broeders.24 Witsius attendeert er voorts op dat de huisgodsdiensteen bekende praktijk was in het zestiende eeuwse
Duitsland en Frankrijk. Van grote betekenis acht hij tenslotte
het gegeven dat op onze Nationale Synode van 1618/19 het houden
van huisoefeningen werd voorgeschreven; Witsius geeft het volgende citaat: "Het is de plicht der ouderen tfhuis hunne kinderen, en dus het gansche huisgezin, dat hunne trouwe bevoolen
is, in de beginselen van den Christelyken Godsdienst, met de
grootste naarstigheid, naar elks bevattinge, ernstig te onderrichten, en vlytig tot vreeze Gods, en oprechte godzaligheid
op te wekken, hen tot de heilige oefeningen der huisgebeden te
zetten en te gewennen, en hen met zich te neemen om de predikatien te hooren; inzonderheid, als zy Catechetische predikatien gehoort hebben, die naarstig met hun te herhaalen, eenige
Hoofdstukken der Heilige Schrift voor te leezen, of te geeven

- 20 -

om voor te leezen".
Wat is door Witsius nu eigenlijk bewezen? Dat de huisoefeningen
geen puriteinse noviteit waren. Hij heeft niet de mening weerlegd dat de Nederlandse voorstanders geïnspireerd waren door
juist het Engelse (puriteinse) voorbeeld. Die inspiratie is er
wel degelijk geweest. Ik attendeer op Willem Teellinck. Zijn
- door diverse geestverwanten herhaald - pleidooi voor de
transformatie der gezinnen in "kleine kerken" gaat terug op de
persoonlijke ervaring met een voorbeeldige "little church" te
Banbury in Engeland. Voorts wijsik nog op de uit het Engels
vertaalde praktikale lectuur waarin de huisgodsdienst aan de
orde werd gesteld. Een overtuigend voorbeeld is de enige tientallen malen herdrukte vertaling van The Praotise
of
Piety27,
het ascetisch vademecum van Lewis Bayly (1"1631). Dit boekje
heeft generaties gereformeerden in ons land geleerd "hoe men
sich Godtsaliglijck in het Huys houden sal".

Literatuur

over de private

devotie

Over en voor de voorgeschreven persoonlijke en huiselijke religieuze oefeningen hebben de piëtisten talrijke geschriften
gepubliceerd, van theologische verhandelingen tot en met handboekjes met oefenmateriaal.28 Ik geef hier eerst een indruk van
de literatuur waarmee de lezers voorgelicht werden over de
theorie achter en de praktijk van de devote oefeningen; in een
volgende paragraaf zal ik enige voorbeelden geven van lectuur
die in de devotiepraktijk gebruikt werd.
Willem Teellinck heeft in diverse geschriften aandacht besteed
aan de in private sfeer te betrachten religieuze oefeningen:
in de Sleutel
Der Devotie
en het reformatiegeschrift Noodwendigh Vertoogh
(1628) 29 ; de devotie op zondag behandelde hij in
De Rust-Tydt
(1622) 30 , de extra-*ordinaire devotie _op de vastenbiddag in Den Chris teliioken
Leytsman
(1618)31„ Petrus Wittewrongel schreef in het tweede deel van zijn gezinsethiek Oeconomia Christiana
uitvoerig over de bijzondere godsdienstige
oefeningen; Simon Oomius wijdde aan de huisoefeningen zelfs een

afzonderlijk tractaat, de Eoclesiola,

Dat is> Kleyne

Keroke.In

de genoemde geschriften zijn parallellen met en (zelfs: letterlijke) ontleningen aan puriteinse bronnen herhaaldelijk aanwijsbaar.32 Ook op een meer direkte wijze hebben de Engelsen
de bijzondere oefeningen hier gepropageerd, namelijk via hun
vertaalde praktikale geschriften.33 Ik noemde reeds het immens
populaire vademecum van Bayly. Andere voorbeelden zijn de vertalingen van praktisch-theologische verhandelingen als Prima,
Media, et Ultima (1660)
van Isaac Ambrose (1604-1663) en 't
Hemelsöh-Schat
, de veertig jaar eerder verschenen vertaling
van het zeven-delige handboek over de dagelijkse "praxis pietatis" van Richard Rogers (1550-1618). Dit werk bevat een complete ascetiek: een systematische behandeling van alle "ordinare" en "extra-ordinare hulpen" ter ondersteuning van het
christelijke leven. Overigens had Willem Teellinck reeds in
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1609 gezorgd voor de vertaling van een Engels werkje over ons
thema: de Corte Verhandelinghe van de voornaemste
Christelioke
oeffeninghen1*
van William Whately (1583-1639), een bevriende
predikant te Banbury.
In de betogen van de genoemde Nederlandse en Engelse auteurs
wordt het gebruik van de oefeningen bij de lezers aanbevolen
door te wijzen op het goddelijk bevel en de vruchten (voordelen) die de betrachting ervan oplevert. Het profijt geldt
het individu: deze oefeningen vermogen "de bewegingen des
Geestes, wanneer die flaeuw in ons zijn" op te wekken; de aanbevolen oefeningen zijn ook van belang voor "Kerck ende Politie": zij prepareren de christenen op een vruchtbare deelname
aan de publieke godsdienstoefeningen en een succesvolle belijdenis van het geloof in het maatschappelijke en staatkundige
leven. Wittewrongel behandelde "de bysondere Godts-dienstigheyt" dan ook vóór "den Publijcken Godts-dienst".
In geschriften als van Rogers, Wittewrongel, c.s. wordt ingegaan op het hele scala van religieuze plichten die christenen
dagelijks, vanaf het wakker worden tot en met het slapen gaan,
individueel en gezamenlijk, moesten betrachten. Over afzonderlijke oefeningen zijn echter ook tractaten verschenen. Een van
de hoofdonderdelen van de private devotie was het gebed. De gereformeerde predikant van fs-Hertogenbosch, Franciscus de Wael
(1594-1670), wijdde aan de "Practijcke des Ghebedts" zijn
Reuck-Offer
(1662) 37 , waarin "de gantsche gelegentheyt, aengaende het wel ende geduyrigh Bidden voor-gestelt ende aen de
conscientie gebracht wordt". Aan de lectuur over het gebedsthema is een flinke bijdrage geleverd door vertalingen van puriteinse schrijvers; ik attendeer op de vertalingen van The
Pathway to Prayer and Pietie38
van Robert Hill (f1623), The
39
Saints Daily Exeroise
van John Preston (1587-1628) en The
Doctrine of Fasting and Praier1*0 van Arthur Hildersam (15831632).
In de populair-theologische verhandelingen over de private devotie vindt men behalve motieven om de oefeningen te betrachten ook regels voor de uitvoering en oplossingen van "gewetensgevallen". Om bij het voorbeeld van de vertogen over het gebed
te blijven: men geeft regels voor de opbouw (opeenvolgende
noodzakelijke onderdelen) van een goed gebed, bespreekt de vereiste religieuze deugden "in" de bidder en behandelt kwesties
met betrekking tot de uiterlijke gebedsgestalte (moet men
staand, zittend of geknield bidden?), gebedstijden, formulieren, enz..
Ten behoeve van de concrete praktijk van de dagelijkse devotie
zijn er handreikingen verschenen die geen uitweidingen over het
wezen van de oefeningen, noch uitvoerige bespiegelingen over
het nut ervan bevatten, maar geheel toegespitst zijn op de
"methodologie" van de oefeningen. Ik neem weer de gebedsoefening als voorbeeld. Willem Teellinck publiceerde in 1624 een
eenentwintig pagina's tellende Corte T' samen-sprekinge,
leerende Hoe wij moeten bidden.hl
Nog beknopter is de Korte
onder-
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wysinghe hoe men een Gebedt maeoken ofte

stellen

sal van de

Haagse predikant Casparus Streso (1603-1664); deze gebedsinstructie telt slechts vijf pagina's.
Tenslotte moet ik er nog nadrukkelijk op wijzen dat de door
de piëtisten voorgestane religieuze oefeningen niet slechts
voor volwassenen, maar ook voor kinderen
waren bedoeld. In
tractaten over opvoeding en pedagogische excursies in andere
geschriften worden ouders steevast gewezen op hun taak, de
kinderen van jongs af aan bij de huisoefeningen te betrekken
en hun te leren ook zelf de plichten der devotie waar te nemen. Illustratief voor een en ander zijn de volgende citaten
uit Teellincks reformatiegeschrift Noodwendigh Vertoogh: Datmen sie in zijn Huys alle goede oeffeninghen (van het woort
Gods te lesen/ den naem Gods aen te roepen/ van de Catechisatie/ ende de heylighe tfsamen-sprekinge/ repetitie der Predicatien) op te richten/ ende de selve dagelijckx/ met ghestadige geduericheyt/ in het by-wesen der kinderen/ yverlijcken
te plegen; ende datmen altijts daer toe sie/ dat de kinderen/
jonck ende out/ elck nae hare gelegentheyt/ oock mede doen in
de selve plichten/ met aller aendacht; (...)". "(...) datmen
de kinderen/ als sy nu wat vorder op-gewassen zijn/ ende daer
toe eenichsins bequaem zijn/ dan selve doe by haer selven bidden/ ende datmen hun leere/ hoe sy hare gebeden mochten uyt
haer herte doen/ gelijck sy leeren hare Ouders aen-spreken/
ende wat van hun begeeren. Oock de heylighe Schriftuere lesen/
ende andere stichtelijcke boecken; ende doen hun dan rekeninghe
geven fs middaechs/ ende sTavondts aen tafel/ van wat sy ghelesen/ ende onthouden hebben".
Volgens Teellinck zou de consciëntieuze betrachting van dergelijke oefeningen zofn "ongeloovelijcke impressie11 in het kinderhart nalaten dat gerekend
mocht worden op een generatie gereformeerden die de goddelijke
zaken prefereert boven de wereldse. Latere schrijvers over opvoeding als Wittewrongel, Oomius en Koelman deelden deze opvatting en zij hebben in hun geschriften de ouders dan ook verplicht hun kinderen al zo vroeg mogelijk op geestelijke oefeningen te trakteren.
Het tweede hoofdstuk van De Pligten
der
Ouders (1679) van Jacobus Koelman (1632-1695) bestaat uit voorschriften omtrent de initiatie van kinderen tot zes jaar in de
kennis en praktijk van het aan God gewijde leven.1*5 Ook al begrijpen "de kleynste kinderen" nog niet alles van de geestelijke oefeningen, ze zien en horen dat de dienst aan God geen
spel, maar een ernst en eerbied vragende aangelegenheid is.

Lectuur

voor de private

devotie

Geschriften over de godsdienstige oefeningen bevatten nogal
eens "illustraties" bij de voorschriften. Zo treft men in
werken waarin de praktijk van het bidden wordt behandeld wel
"formulieren" van gebeden aan. Een voorbeeld: Isaac Ambrose
heeft een schema van het ideale gebed gegeven en de negenentwintig componenten vervolgens in een twintig pagina's tellend

- 23 -

"Formulier des gebedts" toegelicht. '*6 Bruikbaar voor de dagelijkse praktijk waren die extreem uitgewerkte modellen veelal
niet; dat waren wel de voorbeelden in vademecums als Bayly's

De Practyoke

ofte

Oeffeninge

der Godtsaligheyt.

Men vindt hier

concrete regels voor de praxis pietatis en korte, situatierelevante gebeden en meditaties bijeen. Naast handboekjes van
het type-Bayly zijn er nog andere soorten boekjes met geëigend
oefenmateriaal op de markt gebracht. Ik denk aan: gebedenboekjes, meditatieboekjes, zondenspiegels, deugdenspiegels, psalmboeken, liederenbundels en catechismi. Uiteraard kan hier ook
nog melding gemaakt worden van bijbels, prekenbundels en praktikale traktaten.
Natuurlijk zijn de genoemde soorten stichtelijke lectuur niet
alleen door piëtisten vervaardigd, noch was al het genoemde
materiaal alleen voor de private oefeningen bestemd. Duidelijk
voorbeeld: de bijbels en psalmboeken; die waren ook bedoeld
voor gebruik in de openbare eredienst. De piëtisten hadden
niet het monopolie, ze hebben wel een zeer aanzienlijke bijdrage geleverd aan de voorziening met stichtelijke lectuur van
het protestantse lezerspubliek; vooral zij hebben gezorgd voor
vervangers van de roomse manualen. Zij hebben niet geschroomd
om ten tijde van de aanvankelijke schaarste aan eigen werken
voor de dagelijkse praxis pietatis, roomse werken te adapteren.
Dat wijst op kritiek én continuïteit! Trouwens: de latere,
eigen producties zijn geen bundelingen van spirituele noviteiten, maar reformatorische variaties op aloude thema1s.^7
Ik zal hier enige voorbeelden geven van in het Nederlands verschenen - vertaalde en oorspronkelijke - werken die bij de
persoonlijke en gezinsoefeningen gebruikt konden worden.**8
Onder het indrukwekkende oeuvre van Willem Teellinck komen ook
enige gebedenboekjes voor.49 Zijn Lusthof
der
Chrïstelijcke
ghebeden (1622) 50 bevat naast ettelijke voorbeelden van persoonlijke gebeden voor allerhande situaties die zich in een
etmaal kunnen voordoen (zoals het horen kraaien van een haan
en het hebben van een nare droom) ook een "Alghemeyn Huysghebedt om alle dage te ghebruycken in den huys-ghesinde/ des
morgens/ ende des avondt". Een citaat uit de avondversie:
"(...) gheve ons goede gedachten eer wy in slaep vallen/ ende
bevrijt ons toch van quade droomen/ op dat wy aen lijf/ ende
ziele/ onbevleckt moghen blijven; jae dat onsen slaep selfs
geschiede tot uwer eere; wake daerom oock ghenadelicken over
ons 0 Heere/ dewijle wy slapen/ ende beschermt ons ooc voor
vier/ en brant/ voor moet-willige menschen/ voor de verschrickinge des nachts/ voor de listicheydt des Satans/ die in
doncker ende in eensaemheyt somtijts alder-crachtelickst
pleecht te wercken (...)tf.51 Houweel des gheestes
bevat gebeden tegen overtredingen van de decaloog. In een bijvoegsel
zijn "gebeden dienstich tot goede oprichtinghe van een Christelicke huyshoudinghe" opgenomen.52 Een kindergebed trof ik
bij Teellinck niet aan; dat vond ik wel in de
Gereformeerde
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Bloem-Hof van de Zwolse schoolmeester en koster Wolterus ter
Burgh.53 Het vrome kind bidt: "(...) Geeft dat ik het doen
der afvalligen haate/ en dat het mij niet aankleve. (...)
Laat mij doch gaarne de tucht mijnes vaders hooren/ en
de leere mijner moeder niet verachten. (...) Bewaard mij voor
kwaad gezelschap/ op dat ik/ wanneer de zondaars mij aanlokken/ niet bewillige. (,..)5if Dit immens populaire boekje verscheen in 1645 en is tot ver in de negentiende eeuw herdrukt.55
Het bevat morgen- en avondgebeden voor elke dag, alsmede "casuistische" gebeden en gebeden voor allerlei personen, inclusief een "Huisvaders Gebed om lighamelijke nooddruft".
Een boekje met meditatiestof behoort tot de vroegste bewijzen
van het ontluikend piëtisme in Zeeland: de Christelijcke
Bedenckingen, Die een geloovige ziele dagelijcks
behoort te betrachten (1608)56 van de Zierikzeese predikant Godefridus
Udemans (1581/82-1649). Het meditatieve leven was voor Theodorus a Brakel (1608-1669) het ware leven. Achter zijn veelgelezen boek over Eet Geestelijcke
Leven (1648) bevinden zich
Eenige Christelijcke
Meditatien,
Gebeden ende Danckseggingen,
Om 's Nachts/ 's Morgens/ 's Middaghs en 's Avondts te gebruycken (1650).57
In het laatstgenoemde werkje treft men meditaties èn gebeden
aan. Die vindt men ook in 't Recht Gebruyck van des Heeren
Heyligen Avondmael.
De stof is ontleend aan werken van Teellinck, Udemans, Ter Burgh, de puritein Hieron en enige Franse
piëtisten. Van dit handboekje voor de godvruchtige avondmaalsvoorbereiding en -nabetrachting zijn tussen 1671 en 1742 zofn
dertig drukken verschenen.58
Op het programma van de dagelijkse persoonlijke devotie stonden niet alleen het gebed en de meditatie, maar ook de opsporing en belijdenis van zonden. Daartoe kon men gebruik maken
van zondenregisters, d.w.z. opsommingen van zonden volgens
het schema van de decaloog. Een bekend voorbeeld is het BiegtBoecxken der Christenen
(1645), een bewerking door Gisbertus
Voetius (1589-1676) van een gedeelte uit de Korten Wegh van
de Zeeuwse piëtist Josias van den Houte (t1623). De populariteit van Voetius* uitgave blijkt wel uit het feit dat in
1664 de negende druk verscheen. Koelman zorgde in 1690 voor
een vermeerderde editie onder de titel Spiegel
der Wet.5s Uit
het voorwoord leid ik af dat Koelman deze spiegel vooral bij
de voorbereiding op het Avondmaal en tijdens vasten-biddagen
aan de gewetens wilde voorgehouden hebben.
In het eerder genoemde boekje van de Zwolse "liefhebber van de
oeffeningen der Godzaligheid" Ter Burgh zijn ook morgen- en
avondgezangen opgenomen. Ongetwijfeld waren die vooral bedoeld om met het gezin gezongen te worden. Deze liederen kon
men zingen op bestaande psalmmelodieën. Dat was ook mogelijk
met de drieënnegentig "Huysgesangen voor Kinderkens" die
Franciscus Ridderus (1620-1683) opnam in zijn populaire Dagelijcksche
Huys-Katechisatien,
een werk waar ik nog uitvoerig
op zal terugkomen.
Ik citeer een strofe van het "Morgenge-
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sang" over de doop (dat op de wij s van psalm 111 kon gezongen
worden):
"Mijn Doopnaem geeft my heylsaem licht/
Het maent my tot mijn Christen plicht/
Het leert my alles te versaken:
Mijn Doopnaem is my tot een pandt/
Dat Christi gunst en liefde bandt
De Duyvel noyt en sal los maken".6
Ik wil in deze paragraaf tenslotte nog ingaan op de stichtelijke lectuur om persoonlijk en met het gezin te lezen. Ik
denk hier in het bijzonder aan praktikale verhandelingen en
dito preken. Teellinck, Udemans, Borstius, Oomius, Ridderus,
Simonides, Saldenus, Van Lodenstein en Koelman waren in de
zeventiende eeuw de belangrijkste vaderlandse leveranciers
van geestelijke lectuur62: ettelijke van hun werken worden
nog herdrukt en gelezen.6 Deze schrijvers beoogden met hun
boeken niet slechts enige vromen te helpen bij de opbouw van
een godzalig leven; ze wensten ook een alternatief te bieden
voor de als verderfelijk gebrandmerkte profane volkslectuur
en hoopten zo de volkszeden te kunnen reformeren. Onze piëtistische reformateurs keerden zich met name tegen boekjes met
een kluchtige en amoureuze inhoud. Door het lezen hiervan
werden jonge mensen in de kiem bedorven.
De pedagoog Jacobus Koelman raadde de ouders aan, hun kinderen de Sleutel
der
Devotie van Teellinck alsmede werken over de godzaligheid van
Eeuwout Teellinck, Scudder, Love, Hall, Hildersam, Dyke, Brown
en Ridderus te laten lezen.65 In dit rijtje komen vooral namen
van overzeese schrijvers voor. Geen wonder, gezien de voorliefde van Koelman voor Engelse en Schotse praktikale werken.
Hij behoorde trouwens tot het legioen vertalers van Engelstalige werken. 6 De bibliografieën van Van der Haar en Schoneveld kunnen ons duidelijk maken welke grote rol die vertaalde
puriteinse praktikalia bij de stichtelijke-lectuurvoorziening
van ons volk gespeeld hebben.
In meerderheid waren de vertaalde en oorspronkelijke stichtelijke werken "achtjes" en "twaalfjes". Een blik in de catalogi van de boekhandelaren en uitgevers laat dit al in een oogopslag zien: vergelijk de omvang van de rubrieken "in folio"
en "in quarto" met die van de rubrieken "in octavo" en "in
duodecimo"; de laatste twee zijn vrijwel altijd omvangrijker.
Wegens de lagere prijs vonden de kleinere boekjes uiteraard
de meeste aftrek. Toch werden ettelijke grotere en duurdere
werken ook goed verkocht. De door Koelman voor kinderen aanbevolen werken van Christopher Love (1618-1651) waren in
1659 samengebracht in een foliant; in 1690 verscheen van deze

Theologia

Practica

de zesde druk.

De lezer heeft zich naar aanleiding van het voorgaande wellicht afgevraagd, in hoeverre de piëtistische stichtelijke
lectuur werkelijk een aantrekkelijk alternatief voor de profane volkslectuur was, en of werken als de genoemde wel ge-
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geschikt waren voor kinderen.
Verscheidene auteurs hebben welbewust gepoogd van hun pennevrucht wat anders dan een semi-geleerd vertoog te maken. Zo
paste men ter verlevendiging van het betoog veelvuldig de samenspraak toe. Sommige naar saaiheid neigende schrijvers, zoals Willem Teellinck, hebben daarmee ongetwijfeld de leesbaarheid van hun geschriften vergroot. In de tweede helft van de
zeventiende eeuw had de samenspraak als belangrijkste beoefenaar de Teellinck-expert Franciscus Ridderus. In De Tafel
des
Eeeren (1660), een drie-delig werk over de voorbereiding op
het Avondmaal, is hij er in geslaagd de samensprekende figuren
niet in louter domineestaai maar in een "eygen stijl" te laten
spreken.67 Zo laat hij Martha spreken "gelijck gemeynlijck
wort gesproken", ook over godsdienstige zaken. Niet alle lezers
konden echter haar (k)luchtige conversatiestijl waarderen,
blijkens Ridderus' voorwoord bij het tweede deel.
Andere procédés die toegepast werden om de aantrekkelijkheid
van de stichtelijke lectuur te vergroten, waren de opname van
"historische" voorvallen, zinrijke spreuken en gedichten, alsmede de verluchting met toepasselijke prenten. Schrijvers als
Hoornbeeck, Oomius, Ridderus en diens vriend Simonides hebben
van deze middelen gebruik gemaakt om lezers te trekken. Algemeen en onomstreden was een dergelijke verpakking van de boodschap overigens niet. Zowel de meest mystieke en ascetische
(als Th. a Brakel) als de meest verontruste piëtisten (als
J. Koelman) deden geen of weinig moeite hun lectuur te verlucht (ig) en. En bij de geheel voor een eigen, ingewijd publiek
schrijvende piëtisten in de achttiende eeuw mag men uiteraard
geen "wereldse" lokmiddelen verwachten.68 Trouwens, de samenspraakfiguren zijn bij hen gepersonifieerde geestelijke gestalten ("bekommerde", "begenadigde" en dergelijke).
Naar aanleiding van de vraag of de onderhavige godsdienstige
leesstof wel geëigend was voor kinderen, wil ik het volgende
opmerken. Na de passage waarin Koelman de ouders adviseert hun
kinderen werken als de Sleutel
der Devotie
te laten lezen,
volgt een passage waarin hij boeken noemt die bij uitstek door
kinderen gelezen moesten worden: werken die het leven en sterven der vromen verhalen.69 Dergelijke voorbeeldige concretiseringen van de "praxis pietatis" waren blijkbaar geschikter
voor kinderen dan verhandelingen over het godzalige leven.
Het meest geëigend waren de Twintig
Zonderlinge
Exempelen, Van

vroeg-bekeerde,

en jong-stervende

kinderen.

Deze door Koelman

in 1679 uitgegeven verzameling moesten de kinderen lezen en
herlezen: het was dan ook een primair voor hen samengesteld
werkje over de religieuze ervaringen en gedragingen van andere
kinderen.70 Dit piëtistische exempelboekje behoort tot de
meest gelezen godsdienstige lectuur van kinderen in de achttiende eeuw.
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DEEL II
Vroege pleidooien

voor gereformeerd

godsdienstonderwijs

De gereformeerde kerk heeft zich sinds het begin van haar
vestiging in de lage landen bij de zee de zaak van het godsdienstonderwijs aangetrokken. Men begreep dat het voor eigen
instandhouding en ontwikkeling noodzakelijk was dat onwetende
ouders en jongeren werden onderwezen in de beginselen van de
gereformeerde religie.1 Op de nationale synode van 1586 te
Den Haag werd besloten dat de predikanten elke zondagmiddag
een gedeelte van de Heidelbergse Catechismus zouden uitleggen.2
Gebrek aan en nalatigheid van predikanten alsmede desinteresse
van het kerkvolk voor de catechetische predikaties droegen in
de volgende jaren echter niet bij tot vertrouwdheid met de
essentialia van "de ware religie11.3 Het ongewenste van deze
situatie werd vooral duidelijk ten tijde der partijtwisten
van orthodoxe calvinisten en rekkelijke arminianen. De predikant van Middelburg, Willem Teellinck, stelde "in dese beroerde tijden" (begin 1618) vast, dat "het oock gheensins en
is te twijffelen/ ofte de redene waerom dat in onse nabuerighe
Ghemeynten (waer de roere is) vele als kinderen/ door allerley nieuwe wint der leere ommegevoert werden/ oock dese is:
datter vele voor desen sich tot de belijdensse des gheloofs
begheven hebben/ die de vaste gronden der Christelijcker Religie noch niet gheleert/ ofte in haer herte wel opgeleyt hadden".'* De nationale synode die te Dordrecht in 1618 en 1619
vergaderde, bezon zich reeds tijdens de eerste vergadermaand
(november), in een drietal sessies, op het stuk der catechese.
Na schriftelijke adviezen van buitenlandse en inheemse theologen ingewonnen te hebben, besloot de synode dat er naast
de verplichte zondaagse predikaties over "de Heidelberger"
ook catechisaties moesten komen in de huizen door de ouders,
in de scholen door de schoolmeesters en in de kerken door
predikanten, ouderlingen, voorlezers of ziekenbezoekers.5
De zaak van de catechese is in de jaren volgend op de Nationale Synode op ettelijke particuliere synoden aan de orde geweest. Uitvoering van de resolutie van de Grote Synode werd
gelast op de Zuidhollandse synoden van 1620 te Gouda, 1621 te
Rotterdam, 1622 te Gorinchem, 1628 te Delft, 1633 te Den Briel
en van 1634 te fs-Gravenhage; alsmede op de Noordhollandse synoden van 1619 te Edam, 1620 te Alkmaar, 1627 te Haarlem en
1628 te Amsterdam.6 Via de drukpers vroeg niemand vaker aandacht voor de noodzakelijkheid en nuttigheid van catechetisch
onderricht dan de piëtistische reformateur Willem Teellinck.
Er zijn in zijn oeuvre legio passages over dit thema te vinden.

In Kole van den Altaer/

tot verwerminghe der Laeuwe, een op-

roep tot bekering en reformatie die hij vier jaar na de Dordtse resolutie in druk liet verschijnen, roept Teellinck zijn
collegae op, niet toe te geven aan de ijverloosheid van "de
menighte des genaemde Christen volcx", maar met de catechisa-
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tie-arbeid te beginnen, ook al zijn er slechts enkele gemotiveerden: "Want oock d'ervarentheid in veele Kercken (daer de
Catechizatie geluckelijcken opgerecht is) geleert heeft, dat
waer het eerst begonnen werd op het aldervriendelijckste,
met viere, ofte vijve; aldaer zo vele nu daer toeloopen, dat
men van de menighte overvallen word (...)".8
De Nationale Synode noemde het. huiselijk
godsdienstonderricht
op de eerste plaats. Men achtte de betekenis hiervan zo groot
dat men nalatige ouders gecensureerd wilde hebben. Het idee
van huiscatechisatie - en van huisoefeningen überhaupt - was
geen prerogatief van de piëtisten, wel een aangelegenheid
waarvoor zij meer dan wie dan ook geijverd hebben. In het
jaar waarin de Grote Synode de huiscatechisatie bepleitte,
had Willem Teellinck juist het eerste deel van zijn Euysboeoxken gepubliceerd.9 Na de private devotie van de door
hem bezochte puriteinen te Banbury ten voorbeeld gesteld te
hebben, schrijft Teellinck in de voorrede van dit huiscatechisatieboek, er van overtuigd te zijn, dat wanneer men ook
in ons land serieus werk zou gaan maken van het onderwijzen
der huisgenoten in de beginselen der religie, nmen soude binnen weynich jaren de Godsalicheyt noch wonderlijck sien groeven ende toenemen/ men soude allesins de Gemeynte Gods noch
meer en meer sien versterck werden inden gheloove/ ende overvloediger werden in ghetale (...).10 Teellinck had kunnen
vaststellen, "dat algemeene openbare leeringe/ zonder deese
Catechiseeringe binnens huys weynich vrucht voortbrenght."11
In zijn in 1622 gepubliceerde tractaat over de onderhouding
van de zondag, De Rust-Tydt,
heeft Teellinck nog op een ander
profijt van de huiscatechisatie gewezen: een goed gecatechiseerd volk voorkomt wanordelijkheden "in de Politie".12
De oproep tot betrachting van de catechisatieplicht heeft
Teellinck nog vele malen herhaald, niet alleen aan het adres
van ouders, maar ook van schoolmeesters en predikanten. Dat
deed hij ook in zijn invloedrijke blauwdruk voor de nadere
reformatie, het Noodwendigh Vertoogh (1627): de drievoudige
catechese was een onmisbaar middel ter verbetering van "den
tegenwoordigen bedroefden Staet van Gods volck". Laten de
ouders in dezen echter voorgaan, net als in de begintijd van
de zestiende eeuwse Reformatie: toen wijdden de voor de ware
religie gewonnen huisvaders zich ijverig aan het godsdienstonderwijs van hun kinderen en "hier door is het ghebeurt/ dat
het zaet des H. Euangeliums/ dus voorghesaeyt zijnde in dese
Jonge vruchtbare herten/ seer vermenich(t)vuldicht is worden/
tot verbasinge van hare weder-parthien (...)".13

Bijzondere

zorg voor de catechese

in de jaren vijftig

en

zestig

Willem Teellinck duidde de godsdienstig-zedelijke toestand van
het gereformeerde volk van zijn dagen als een situatie van
stagnatie en verval. De leer was in de zestiende eeuw gereformeerd en in 1618 en 1619 waren te Dordt de nodige dogma-
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tische preciseringen aangebracht, maar die theologische vooruitgang was niet gepaard gegaan met spirituele verdieping en
zedelijke verbetering. Men was gereformeerd in naam, niet
metterdaad. Vergeleken met de godsdienstige ijver der gereformeerden uit de begintijd moest het merendeel van hun zeventiende eeuwse nazaten als "lauwen" aangemerkt worden. Teellinck voorspelde dat bij uitblijven van bekering de Nederlanden door God "uitgespogen" zouden worden. Rampen in diverse andere landen waren voorboden van Gods naderende wraak...
Teellinck overleed in 1629. Zo'n tweeënhalf decennium later
moesten zijn geestverwanten vaststellen dat God de onbekeerlijkheid echt niet langer tolereerde. Men concludeerde dit op
grond van de volgende gebeurtenissen:1(*
- ettelijke eminente predikanten waren de kerk in korte tijd
ontvallen;
- de jonge prins van Oranje was op slechts vierentwintig jarige leeftijd overleden;
- hevige twisten tussen Oranjegezinden en anti-stadhouderlijke
republikeinen brachten de Unie in gevaar;
- ons land raakte betrokken in een onvoordelige oorlog met
Engeland;
- de handel kende een ernstige inzinking;
- Brazilië raakten we aan de Portugezen kwijt;
- sommige plaatsen werden getroffen door calamiteiten (storm,
watersnood, brand, explosie).
Verscheidene predikanten hebben deze gebeurtenissen aangegrepen om het volk op te roepen tot boete, ten einde God te bewegen af te zien van nog ergere straffen (waarbij het verbreken
van het verbond met "Neêrlands Israël" als de zwaarste straf
werd gezien). De Friese piëtist Sixtus Brunsvelt . (1632-1683)
bracht de bekeringsijver van zijn collegae als volgt onder
woorden: "Veele godzaalige Leeraaren (...) hebben (...) haare
lippen ontslooten, en haare pennen ingedoopt, om onze verdorvene tijden en haar dreigende rampen voor ft licht te toonen:
gelijk zy daarom haare roeden, haare donderslaagen, haare geezelen, haare weeklaagen, haare vierbaakens en brandklokken
hebben gereed gemaakt".15 In deze passage refereert Brunsvelt
aan - titels van - geschriften van de boetepredikers Theodorus Wyckenburgius, Petrus de Witte, Petrus Leupenius, Guilielmus Saldenus, Simon Simonides en Bartholomeus Donius.16 Het
zijn boetepreken die in de jaren 1651 tot en met 1655 naar
aanleiding van landelijke en lokale tegenspoeden zijn uitgegeven. Het viel mij op dat in de periode waarin zo veelvuldig
en ernstig tot bekering werd opgeroepen, enige belangrijke
activiteiten ter verbetering van de catechese gesignaleerd
kunnen worden:
1652: Petrus de Witte (1622-1669) publiceert een
Cateohizatie

over den Heidelbersohen

Ca Olohismus

der

Gereformeerde

Christeliake
Religie,17
In de opdracht aan zijn gemeente
te Hoorn voert De Witte een uitvoerig pleidooi voor de
catechisatie, waarbij vooral geput wordt uit het oeuvre
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van Willem Teellinck. In deze "ongebondene ende libertijnsche eeuwe" bindt De Witte de opvoeders op het hart
hun kinderen dagelijks met behulp van zijn handboekje
te catechiseren. De tekst van het besluit van de Nationale Synode betreffende de catechisatie is bijgevoegd.
1652: Cornelius (van) Poudroyen (+1662) publiceert een Cate-

chisatie.
Dat is Een grondige ende eenvoudige
onderwijsinge over de Leere des Christelioken
Catechismi; dit
1240 bladzijden tellende boek bevat de (vragen van en)
antwoorden op de Vragen over den Catechismus13
van de
Utrechtse hoogleraar Gisbertus Voetius.
1654: Op 29 juli laten de Staten van Holland de kerken per
missive weten dat zij het hoogst noodzakelijk achten
dat de predikanten in de plattelandsgemeenten 's zondags na de middagpreek het volk catechiseren, ten einde
"het Pausdom" af te breken en "de ware Christelicke
Gereformeerde Religie" voort te planten. Aangeleid
door de brief van de Staten concipieert de Leidse hoogleraar Johannes Hoornbeeck (1617-1666) zijn
Tractaat

van Catechisatie:
haare oorsprong, gebruick, ende nuttigheit
in de Christen-Kercke13,
dat in het laatste
kwartaal van 1654 in de boekwinkels ligt.
1655: Petrus Wittewrongel geeft zijn Oeconomia Christiana
uit,
die nog in hetzelfde jaar herdrukt wordt. De schrijver
acht het hoogst noodzakelijk "dat de Ouders daer op letten om hare Kinderen, in alle Godts-dienstighe oeffeninghen besigh te houden"; hij belooft later nader in
te gaan op het catechiseren en andere oefeningen.
De oproepen tot verbetering van de catechese vonden weerklank
in de gereformeerde kerk. Het volk werd - met succes - aangespoord een "De Witte" of andere catechetische hulpmiddelen
aan te schaffen. Het aanbod in dezen groeide in aantal en
soort. Ik geef hier enige voorbeelden van de publicitaire
bedrijvigheid in zake catechetisch materiaal van 1655 tot en
met 1659:
1655: Van de door Poudroyen verzorgde Catechisatie
verschijnt
een tweede druk.
1656: Johannes van Dorth Cft692), predikant te Goes, publiceert

een Huyselyke

Onderwyzinge in de Christelyke

Religie.

Van de Catechizatie
van De Witte komt al de achtste druk
uit.
1657: Franciscus Ridderus voorziet de gereformeerde "huyshou-

ders" van een Dagelijcxsche

Euys-Catechisatie.

Johannes

Spiljardus (+1658), predikant te Gorinchem, zorgt voor
een verbeterde editie van de door Festus Hommius vertaalde verklaring van de Heidelbergse Catechismus door Ursi-

nus/Pareus: Schat-boeck

Der Verklaringen

over den Neder-

landtschen
Catechismus.
Tot de belangrijkste verbeteringen van dit handboek behoren de "toepassingen" van
de per zondag behandelde leerstukken.
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1658: De Catechisatie
herdrukt.

van De Witte wordt voor de tiende maal

1659: Van Ridderus1 Dagelij exsche

Euys-Catechisatie

ver-

schijnt de tweede druk. Van de Catechisatie
van Poudroyen wordt de - door Voetius "punctuëlicken" gecontroleerde - derde druk uitgegeven.
De opwekkingen om ernst te maken met het christen-zijn verflauwden inmiddels niet. Zo hekelde Herman Witsius in 1659
het bij de verwachtingen achter blijvende godsdienstig-zede*lijke leven van zijn tijdgenoten in ft Bedroefde
Nederland.
Otto Belcampius (+1685), predikant te Amsterdam, concludeerde
op basis van een niets en niemand ontziende zondeninventarisatie in zijn Hora Novissima
van 1661, dat de "laetste uyre"
was aangebroken.20
Het huiselijk onderricht moest het verval helpen keren.
1661: Een tot twee delen uitgebreide editie van de Oeconomia
Christiana
van Wittewrongel ziet het licht. Uitvoerig
wordt ingegaan op de godsdienstige oefeningen die in
het gezin betracht moeten worden; de catechisatie wordt
op de eerste plaats behandeld: zij legt de grondslag
voor alle andere vormen van godsdienstigheid. Simon
Oomius bepleit de zaak van de huiscatechisatie in zijn

Ecclesiola,

Dat is,

Kleyne Kercke.

De Rotterdamse pre-

dikant Jacobus Borstius (1612-1680) publiceert zijn

Kort Begrijp der Christelijke

Leere met "Korte Vragen voor

de kleyne Kinderen".
En wat laat het volgende jaar zien?
1662: De Catechisatie
van Poudroyen komt voor de vierde maal
van de pers. Van de bestseller van De Witte verschijnen
binnen een jaar de veertiende, vijftiende en zestiende
druk.
In 1664 werd ons land zwaar bezocht door de pest. De Utrechtse
boeteprediker Jodocus van Lodenstein (1620-1677) stelde in
hetzelfde jaar, in zijn Weeg-schale
der onvolmaacktheden9
nog
een andere pestziekte vast: de berusting der gereformeerden in
hun imperfectie.
De extra zorg voor de catechese in deze pesttijd lijkt geen
toeval.
1664: In de stad Groningen wordt een groot kerkelijk catechisatieplan opgesteld.
In fs-Gravenhage besluit men
"Een publijcke Catechizatie over het kort begrijp der
Christelycke Religie" in te voeren.
1665: De Groningse predikant Johannes Martinus (1603-1665)
publiceert zijn in opdracht van de kerkeraad samenge-

stelde Grootere Catechisatie

over den Catechismus. De

predikant van Den Haag Jacobus Stermont (1612-1665)
geeft onder auspiciën van zijn plaatselijke collegae

Melk voor Kinderen Ende Vaste-Spyse

voor Volmaakten uit.

Het hiervoor gereleveerde is illustratief voor de in- en extensivering van de zorg voor de catechese onder de gereformeerden
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in de jaren vijftig en zestig.—Een periode waarin trouwens
ook een toename in de (her-)uitgave van vertalingen van puriteinse praktikale geschriften valt te constateren.25
Dat de respons van het kerkvolk op de oproepen om de onderwijs- en leerplicht serieus te nemen niet is uitgebleven,
blijkt wel uit het feit dat het catechisatieboek van De Witte
jaar in, jaar uit herdrukt moest worden.26 Toch zagen met name de mensen van de Nadere Reformatie geen aanleiding om tevreden te zijn over gereformeerd Nederland. De kerken zaten
vol, men leerde en bediscussieerde de rechte leer, maar de
godsdienstigheid van "Neêrlands Israël" was niets meer dan
een geesteloze sleurdienst. Met een beroep op de historie van
ons uitverkoren vaderland verdedigden Abraham van de Velde
(1614-1677) in De Wonderen des Alder-hoogsten
(1668) en Her-

man Witsius in de Tuist

Des Heeren Met sijn

Wyngaerdt (1669)

het recht van God op een geestelijk vruchtbaar Nederland.27
Voor de vervallen staat van het gereformeerde "Zion" stelden
deze piëtisten in het bijzonder de voorgangers in uiterlijke
godsdienstigheid, de predikanten, verantwoordelijk. Ter verbetering van de betreurde toestand riepen zij niet alleen hun
collegae op tot reformatie, maar riepen zij ook uitdrukkelijk
de hulp in van ... huisvaders en -moeders.28
De piëtistisch georiënteerde voorgangers hielden de ouders
voor dat zij meer dan wie ook verplicht waren hun kinderen te
helpen zich de leer en praktijk van het Gode leven eigen te
maken. De argumenten waarmee men trachtte ouders er van te
overtuigen dat zij een bijzondere verantwoordelijkheid in zake
de catechese hadden, zullen in de volgende paragraaf worden besproken. Voorts zal ik nader ingaan op de stof die men thuis
moest onderwijzen en de literatuur die men bij de catechese
van het gezin gebruikte.

De

huiscateehisatieplicht

Catechiseren is het mondeling bijbrengen van door de kerk gesanctioneerde kennis omtrent de religie. Kenmerkend voor de
catechisatie in vroeger dagen is dat de stof met behulp van de
vraag-en-antwoord methode werd onderwezen. Ook de leidraden
van de catechiseermeesters annex leerboekjes van de catechisanten - de catechismussen - waren in deze vorm opgezet. Bij
de gereformeerden had het catechetisch onderricht uiteraard
betrekking op de essentialia van de gereformeerde religie.
Het geven van dergelijk onderricht behoorde niet alleen tot
de taak van predikanten en schoolmeesters, maar ook en vooral
van huishouders.29 Om de gezinshoofden te verplichten tot het
geven van huiselijk godsdienstonderricht wist men een keur van
redenen aan te voeren. Bij zeventiende eeuwse protagonisten
van de huiscatechisatie vond ik onder andere de volgende argumenten vermeld.3 °
Het catechiseren van de kinderen en andere huisgenoten is een
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plicht die, blijkens de bijbel 31 , als een opdracht van Godswege aan de hoofden der familie (met name de huisvaders) beschouwd moet worden. Ouders hebben bij de doop plechtig beloofd deze onderwijsplicht jegens hun kinderen na te komen.
Gezinshoofden die het goddelijke catechisatiebevel opvolgen,
kwijten zich van een plicht die noodzakelijk, billijk en nuttig is.
Kinderen komen niet met kennis van en liefde tot de ware religie ter wereld. Wanneer men hen niet de ware religie inscherpt,
zullen ze uit zichzelf "de leugen" volgen. Goed onderwijs is
en blijft ook voor oudere gezinsleden nodig: om hen op "het
rechte pad van waarheid en deugd" te houden.
Kinderen hebben van hun ouders geestelijke blindheid geërfd.
Het is niet meer dan billijk dat zij hun kinderen voorlichten
over de "credenda" en "facienda" van de christelijke religie.
Door het geven van dit onderwijs zullen niet alleen de kinderen maar ook de ouders in kennis van de religie toenemen. Zij
allen zullen dankzij deze oefening meer profijt kunnen hebben
van de publieke catechisaties en predikaties.
Door het eendrachtig samenwerken van gezin en kerk bij het
schoeien van nieuwe generaties op dezelfde gereformeerde
leest wordt "de rechte eenigheyt der Kercke ende Politie behouden ende bewaert" (Poudroyen).
Kenmerkend voor de piëtisten is dat zij de objecten van de catechisatieplicht hebben uitgebreid met de klein(st)e kinderen,
d.w.z. kinderen beneden de zes jaar.
De gangbare opvatting
dat ze toch niets van de "geestelicke dingen" begrijpen, deelden zij niet. Men lere kinderen eerst de eenvoudigste zaken,
men geve hun nog geen "vaste spijs", maar "melk"; men biede
weinig stof tegelijk aan en présentere de vragen zo dat de antwoorden als vanzelf gegeven kunnen worden. Simon Oomius, bij
wie ik de gereleveerde aanwijzingen aantrof, wijst er op, dat
men het vermogen van kleine kinderen om religieuze zaken te
vatten niet moet onderschatten: "De spreucken die gevloeydt
sijn uyt de monden der kinderen van vier, of vijf, of ses jaeren oudt/ thoonen genoegh/ hoe lightelick sommige dingen sijn
begrepen niet alleen/ maer oock gewroght hebben op de conscientie vande kleyne kinderkens".33

De hwiscatechisatiestof

en

-lectuur

Het sprak voor de gereformeerde kerk van zelf dat de ouders
hun kinderen hielpen zich de leer der kerk eigen te maken.
Die leer achtte men het best verwoord in de uit 1563 daterende
Heidelbergse
Catechismus.
Deze catechismus is verdeeld in tweeenvijftig zondagen, waarin drie leerstukken worden behandeld:
f
s mensen ellende (deel I), verlossing (deel II; met het symbolum als leidraad) en dankbaarheid (deel III; volgens het
schema van decaloog en Onze Vader).
Onze zeventiende eeuwse ijveraars voor vergroting van de kennis der gereformeerde beginselen hechtten er aan dat de ouders
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ook zorg droegen voor enige toelichting op "de Heidelberger";
de stof moest niet alleen gememoriseerd maar ook begrepen
worden. Ter verheldering van de inhoud van de H.C. kon men
zich bedienen van een snel groeiende bibliotheek van lectuur
over de H.C.. Een behoorlijke inventarisatie van dit materiaal ontbreekt tot op heden. 3tf
Men kan de lectuur over de H.C. indelen in preken, handboeken
en catechiseerboeken; de laatste gemeenlijk in vraag-en-antwoordvorm.
De boeken met preken over de H.C. bevatten uiteraard de gedrukte versies van preken die eerst in de namiddagdienst waren uitgesproken. Dergelijke bundels verschenen weliswaar al
kort nadat de Dordtse synode de catechismusprediking verplicht
had voorgeschreven, maar als ik het goed zie is het merendeel
van deze werken in het tweede gedeelte van de zeventiende eeuw
verschenen. Echt populair werd de gedrukte catechismuspreek
in de volgende eeuw.35
Bij de handboeken denk ik aan populair-theologische commentaren,
aan werken die de "eenvoudige Heidelberger" met de hoofdsom
der gereformeerde dogmatiek en ethiek verbinden. Het bekendste voorbeeld is het Schat-boeck
van Ursinus: een "Corpus Doctrinae" voor predikanten, theologisch geïnteresseerde huisbestierders en (ver) gevorderde catechisanten.36
Onder de leerboeken in vraag-en-antwoordvorm treffen we nogal
uiteenlopende exemplaren aan: van werkjes met een bescheiden
aantal simpele vragen over de antwoorden van de H.C. tot en
met compres gedrukte "achtjes" van duizend pagina's waarin de
antwoorden van de H.C. tot duizenden vragen zijn herleid. De
boeken van De Witte en Poudroyen zijn goede specima van dergelijke volumineuze uitbreidingen. Zij bieden een complete
catechisatie (vgl. de titels) over de catechismus: kant en
klare lessen voor een gedegen onderricht in de "fundamenten
der saligheyt". Het catechiseerboek van De Witte was uitdrukkelijk bedoeld om ook in het huiselijk onderricht gebruikt te
worden; in de toeëigening spoort hij de ouders aan "een uyrken
des daeghs" te reserveren om de kinderen en andere huisgenoten
"eenige vraeghskens na yeders begrijp voor te houden".37
In de praktijk bleek het catechiseerboek van De Witte niet
geëigend voor het godsdienstonderwijs van jonge kinderen en
van hen die nog niet over een zekere basiskennis beschikten.
Volgens Koelman was het geschikt ter verdieping van kennis en
inzicht van goed geprepareerde kinderen vanaf circa twaalf
jaar. Hij stelde het op hetzelfde niveau als het.
Sohat-boeok
van Ursinus en de in 1671 verschenen Sevenvoudige
Oeffeni-ngen

over De Catechismus

van Ridderus.3 8

Poudroyen heeft meer rekening gehouden met catechisanten van
verschillend ontwikkelingsniveau dan De Witte: hij biedt a,
b, c en d vragen, dus niet alleen "vaste spijs voor volmaakten" maar ook "melk voor zuigelingen". Toch bracht dit werk
het in de zeventiende eeuw niet verder dan een vierde druk.39
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Reeds op de Nationale Synode werd vastgesteld dat de H.C. voor
kleine kinderen en over weinig voorkennis beschikkende ouders
te moeilijk was. Men vond dat zij eerst een eenvoudig excerpt
uit de H.C. moesten leren. Een uittreksel dat men mocht gebruiken was het in 1608 door de Middelburgse predikant Hermanus Faukelius (ca. 1560-1625) opgestelde Kort Begrip.1*0
Deze
verkorte catechismus is zeer succesvol geworden. Het K.B. is
net als de H.C. uitgangspunt voor veel publicitaire arbeid
geweest. Zo publiceerde Willem Teellinck in 1618 en 1621 zijn
Huys-boecxkens,
waarin het K.B. wordt verklaard en het verklaarde toegepast. De tekst van dit tweedelige huiscatechisatieboek was geschikt om voorgelezen te worden. In de marge
waren vragen en antwoorden opgenomen met behulp waarvan de
essentie van het voorgelezene kon gerepeteerd en vastgelegd
worden. Bij de heruitgave in 1639 heeft Maximiliaan Teellinck
gezorgd voor een uitbreiding met een verklaring van de tien
geboden en het Onze Vader. De randvragen van Willem werden
achterin het eerste gedeelte geplaatst; de door Maximiliaan
gemaakte vragen over de uitbreiding kregen een plaats aan het
eind van zijn deel. Vergelijking van de vragen en antwoorden
van vader en zoon laat zien dat die van de laatste beknopter
zijn. Een herdruk van het grote Huys-boeck
verscheen in 1650.
Over het eenvoudige K.B. is door predikanten ook publiekelijk
gecatechiseerd. Bij voorbeeld in 's-Gravenhage. De kerkeraad
stelde hier een wekelijkse catechisatie voor kinderen en een
maandelijkse voor "de Nieuw-aan-komelinghe ten Avontmaal" in,
waarbij het K.B. gebruikt werd. De predikant Jacobus Stermont
zorgde voor een catechiseerboek met Melk voor Kinderen
Ende
Vaste-Spyse
voor Volmaakten
(1665). De acht Haagse predikanten
schrijven in de toeëigening aan de gemeente dat zij dit boekje
zullen gebruiken en op goede resultaten van hun onderwijs rekenen, wanneer althans "de Ouders voor-gaende, haar selven,
ende haare kinderen daar in te huis aanvankelijk onderwijsen".*1
Stermonts leerboekje is geen "bestseller" geworden. Dat kan
wel gezegd worden van de later verschenen Katechisatie
over
het Kort Begrip van de Leidse predikant David Knibbe (16391701), een bescheiden werkje dat op de titelpagina wordt aangeprezen als "dienstig tot dagelijkse Huis-oeffeninge, onderwijs voor de Jeugd, en alle die haar ten H. Avondmaal willen
begeven". Knibbe zag zip boekje als een "Trap" naar de lectuur
van De Witte en Ursinus.1*2 Ten einde de gezinscatecheten in
staat te stellen niet alleen de kinderen vanaf zofn zes jaar,
maar ook "de stamelende kinderkens" te laten deelnemen aan de
huisoefening heeft Knibbe achter zijn tekst de Korte
Vraagen

voor de kleine

Kinderen van Borstius laten afdrukken.1*3

Naast de H.C. en het K.B. waren er in de gereformeerde kerk
nog andere vragenboekjes in gebruik. In Zeeland Den Weg ter
Zaligheit\
een samenstelsel van vragen uit het K.B. en de eerder genoemde vragen uit Teellincks Huys-boeck.
De Goese predikant Van Dorth gaf in 1656 een toelichting op dit "korte
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Formulier" uit: de Huyselycke

Ondevwyzinge in de

Christelijke

Religie,
uitdrukkelijk bedoeld om de huisvaders en -moeders
in staat te stellen van het godsdienstonderwijs meer te maken
dan het laten opzeggen ("als Papegaeyen") van het vragenboekje.
De geschreven versie van zijn catechiseerboekje was in
het eigen gezin en dat van zijn broer te Sluis met succes uitgeprobeerd.
Van Dorth verwachtte dan ook dat met behulp van
zijn boek onderwezen kinderen "in goede Kennis/ overvloedelyk zullen toenemen/ en met grooter vrugt en lust de publijke
Catechisatien en de Predicatien waernemen en hooren".

De piëtistische
man

huisoateohisatieboekjes

van Ridderus

en Koel-

In zijn bespreking van de gezinscatechisatieplicht wijst Petrus Wittewrongel er op dat ouders hun kinderen niet alleen
in "de gronden van de Christelicke Religie", maar ook in "de
oeffeninge der Godtsaligheyt" behoren te onderwijzen.47 Die
zorg voor de praktische zijde van de religie is typerend
voor de piëtisten. Volgens hen was het godsdienstonderwijs in
kerk, gezin en school te eenzijdig georiënteerd op dogmatische
leerstukken en verschillen en nam de toepassing van de leer
op hart en levenswandel ten onrechte een ondergeschikte plaats
in. Het gecatechiseerde volk had, volgens Franciscus Ridderus,
geleerd om te disputeren over het leerstuk der predestinatie,
maar verstond niet de kunst zich van zijn eeuwige verkiezing
te verzekeren door goede werken. De bijbel was voor velen niet
meer dan een verzameling bewijsplaatsen voor bepaalde leerstandpunten, geen inspiratiebron voor godsdienstig handelen.
Wanneer men in deze situatie verbetering zou willen brengen,
diende men de catechisatiestof aan te vullen en de catechese
thuis te versterken. Het godsdienstonderwijs der ouders zou
méér moeten zijn dan het overhoren van de H.C. of het K.B. op de
zaterdagavond. Elke dag zouden zij hun gezin moeten catechiseren in al hetgeen voor de rechte christelijke praxis relevant is.
Ridderus publiceerde daartoe in 1657 zijn Dagelijcxsahe
HuysCatechisatie.
Dit catechiseerboek voor "christelycke huyshouders" bevat lessen over de christelijke geloofsartikelen,
de plichten van het christenleven en de bijbelse geschiedenis.
Deze drie onderwerpen komen aan de orde in eenendertig morgen-,
middag- en avondoefeningen, die bestaan uit in moeilijkheidsgraad opklimmende vragen (a, b en c vragen).
De lessen die 's morgens gegeven moeten worden, bevatten onderwerpen die een theologische grondslag leveren voor de middaglessen over thema's betreffende de praktijk der godzaligheid. Zo wordt in de morgenoefening de dogmatische locus van
het geloof behandeld, de middagoefening gaat over het geloofsleren; 's morgens wordt de gereformeerde sacramentsleer besproken, 's middags de praktijk van doop en avondmaal. Andere
onderwerpen die 's middags aan de orde komen: "Het Leven des

- 37 -

herten met Godt", "Het Leven in Tentatien", "Van het Leven in
het Huysgesin", "Het Leven in een Biddagh", "Het Leven in Reformatie", enzovoorts. Het zijn onderwerpen waarvoor Ridderus
ongetwijfeld geput heeft uit De Mensohe Godts (1656), zijn
met behulp van excerpten uit Teellincks geschriften samengesteld compendium der praktikale godgeleerdheid,
's Morgens wordt het verstand gevoed, rs middags komt het gemoed aan zijn trekken en fs avonds wordt de wil gesterkt. In
de avondlessen worden ter vevordering van de christelijke levenskunst "Historische Voorbeelden der H. Schrifture" behandeld. Of dit doel bereikt kon worden met een veelal dorre opsomming van feiten en incidenten waag ik overigens te betwijfelen ...
Ridderus' huiscatechisatieboek is tot ver in de achttiende
eeuw herdrukt.50 Het concept sprak de piëtisten blijkbaar
aan. Dat deed het in ieder geval Jacobus Koelman. Deze schrijft
namelijk in de ernstige toespraak tot ouders en schoolmeesters

vóór De Pl-igten der Ouders, In Kinderen voor Godt op te

voe-

den (1679), dat hij een catechismus heeft samengesteld "na
het voorbeeldt van dat van Ridderi Daaglijksche Huys-catechisatie". Zijn in 1679 gepubliceerde (en achter zijn pedagogisch
tractaat gevoegde) Driederley
Catechismus51
bevat dan ook een
behandeling van de grondslagen van het christelijk geloof, de
bijbelse geschiedenissen en de praktijk der godzaligheid.
Dit catechiseerboek opent met een speciaal voor "de kleynste
kinderen" - d.w.z. kinderen tot zes jaar - bestemde catechismus over de drie kennisgebieden.52 Deze catechismus voor de
kleintjes bevat (178) vragen en antwoorden die vrij kort en
eenvoudig zijn gehouden; nog korter en eenvoudiger dan die in
het eerder genoemde boekje van Borstius. Ik geef hier enige
voorbeelden van Koelmans "Vraagjens over de Oeffening der
Godtzaligheidt" (waarin het schema van de decaloog is gevolgd),
vraag 147: Mach men in de Kerk wel speelen/ of eeten/ of praten?
antwoord: Neen.
vraag 154: Wat moeten de Kinderen op den Rustdag doen?
antwoord: Leesen en hooren Godts Woordt/ bidden/ en Gecatechiseert worden.
vraag 161: Wiens wil moeten de Kinderen volgen?
antwoord: Godts wil/ en haar Ouders wil.
vraag 168: Waar zullen de leugenaars gaan/ als zy sterven?
antwoord: In ft helsche vyer.
In Koelmans De Pligten
der Ouders lezen we dat het niet genoeg
is als de kinderen de vragen volgens het boekje kunnen beantwoorden; zij moeten het gememoriseerde ook begrijpen. De ouders
moeten voor dat begrijpen zorg dragen in een "zeer gemeynzaam
en hertelijk" gesprek. Zij moeten in voorkomende gelegenheden
het geleerde in herinnering brengen en toepassen, op dat de
kinderen zien "dat het dingen zijn/ daar veel aan gelegen is/
en die veel gebruyk hebben".53 Hier hebben we de pedagogische
vertaling van hét piëtistische "Anliegen", metterdaad te willen
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demonstreren dat de gereformeerde leer geen vrijblijvendspeculatieve maar een praktijk-verplichtende aangelegenheid
is.
De op de catechismus voor de kleinsten volgende drievoudige
catechismus is bestemd voor de instructie van kinderen vanaf
zes jaar. Hun catechismus over de gronden der christelijke
religie bestaat uit vier onderdelen: een zestien vragen en
antwoorden tellende bondige catechismus over de gronden der
Waarheid, een tweetal overzichten van de hoofdartikelen van
het geloof, een uitwerking van het tweede overzicht en een beknopte opsomming van de voornaamste ketterijen. Het hoofdgedeelte van deze catechismus (de uitwerking van het tweede
overzicht) is gebaseerd op de Catechismus van Westminster
(1647). Koelman heeft deze catechismus - en niet de Heidelbergse - gevolgd, "om datse in allen opzichten beter is".
Vergelijkend onderzoek leerde mij dat Koelman de toelichting
van de Engelse nonconformist Thomas Vincent (1634-1678) op de
kleine catechismus van Westminster heeft overgeschreven, zij
het zonder de vraag-en-antwoordvorm van The Shorter
Cateohism
Ecqplained from Scripture
(1674).51* Koelman biedt namelijk betogen (over de heilige Schrift, God, de mens, de Verlosser,
de roeping, de privileges der gelovigen en de sacramenten)
die men "langzaam en zeer ernstig" moest voorlezen en waarvan
men vervolgens zelf vragen moest maken, die de kinderen met
hun eigen woorden mochten beantwoorden. Men diende niet tevreden te zijn met het kunnen reciteren van de stof: het gememoriseerde moest ook verstaan zijn. Door de vragen te veranderen
moest men toetsen of de kinderen de kern van de zaak ook gevat
hadden, en zo nodig diende men additionele uitleg te geven.
Dit is overigens geheel conform de in 1621 door de Middelburgse schoolmeester Joannes de Swaef (1594-1653) geïntroduceerde
didactiek van het godsdienstonderwijs.55
Koelmans "Historische Catechismus over de Schriftuur" is een
andere dan die van Ridderus. Bij Koelman geen vragen en antwoorden, maar punten waaraan men bij het vertellen
van de bijbelse geschiedenissen aandacht moest schenken. Bij Ridderus
ontbrak de toepassing, Koelman heeft voor elke bijbelse vertelling een toepassing geleverd. Men vertelt bij voorbeeld
over de rijke jongeling (Matth. 19:16-25; Mark.10:17-26); in
de toepassing make men duidelijk, dat rijke mensen niet gemakkelijk zalig worden, dat uiterlijke burgerlijkheid niet
genoeg is om zalig te worden en dat het houden van Gods geboden
ook inwendig met het hart moet geschieden.56 Zo doende bereikt
men, volgens Koelman, dat de kinderen de bijbelverhalen "niet
als naakte Historiën in de herssenen houden/ maar terstondt
weten/ iets goedts daar uit te leeren/ tot haar bestiering in
de godzaligheidt".5?
Evenals de catechismus over de grondslagen der religie is "De
Catechismus, Over de Practijk der Godtzaligheit" gebaseerd op
de Westminsterse catechismus en de toelichting van Thomas Vincent. Koelman behandelt in 202 vragen de plicht van de mens
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(aan de hand van de decaloog), het geloof, de bekering, de
genademiddelen (Het Woord en de sacramenten) en het gebed
(aan de hand van het Onze Vader). In een appendix zijn tenslotte nog een aantal vragen betreffende de praktijk van het
geestelijk leven in engere zin behandeld.58 Centraal staat
de zaak van de zelfbeproeving: ben ik een godzalige of niet?
Talrijke eigenschappen, deugden, plichten en oefeningen die
kenmerkend voor de godzalige zijn worden besproken. Deze appendix is een in vraag-en-antwoordvorm gegoten anatomie van
de mens Gods als volmaakte piëtist. Koelman zag deze mens niet
als een louter eschatologische gestalte, maar als het doel van
de jong begonnen godsdienstig-zedelijke vorming.

DEEL III
Het piëtistische

devotie-ideaal

in de

praktijk

Op de voorgaande bladzijden hebben we kennis gemaakt met lectuur die de piëtistische idealen voor de persoonlijke en gezinsdevotie belichaamt; godsdienstige lectuur die bedoeld was
om door het zeventiende eeuwse gereformeerde publiek gelezen
en verwerkt te worden. Weten we ook iets over de lezers en de
toepassing van het gelezene? Dankzij dagboeken en biografisch
materiaal weten we aardig wat over het individuele en familiale godsdienstige leven van piëtistisch ingestelde mensen in
Engeland; vooral van geestelijken, maar ook van leken; vooral
van vertegenwoordigers der hogere standen, maar ook van gewone lieden.1 Recent nog verschafte P.S. Seaver ons inzicht in
het dagelijkse religieuze (be-)leven van een puriteinse "lathe
worker" in het zeventiende eeuwse Londen met behulp van zofn
2600 nagelaten bladen met autobiografische details.2 Over de
devotionele werkelijkheid van de gereformeerde vromen in ons
land zijn we vrijwel niet geïnformeerd. Wegens gebrek aan relevante bronnen? Laten we beginnen met het in druk voorhanden
zijnde materiaal op de aanwezigheid van spiritueel-biografische
details te onderzoeken. Dat men daarin soms interessante gegevens over de religieuze praktijk kan vinden weet ik uit ervaring.3
Zo verscheen in - het pestjaar - 1664 een pamflet met de "laatste uren" van de veertienjarige Susanna Bickes en de "laatste
woorden" van haar zevenjarige broertje Jacob Bickes. ** Deze twee
Leidse kinderen - "van gemeene Ouders, verzwegene handwerkslieden van geringe conditie" - worden gepresenteerd als "de
vruchten van Godtzalige opvoedinge en Christelyke huisoeffeningen". Uit deze sterfbedverhalen krijgt men een indruk van
het functioneren van de "praxis pietatis" in het leven van ouders en kinderen (die geconfronteerd werden met pestlijden en
sterven). In biografieën van jonggestorven kinderen wordt nogal
eens de lievelingslectuur genoemd; in het verhaal over Susanna
Bickes wordt melding gemaakt van het catechisatieboek van haar
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pastor Petrus de Witte.5
Er zouden meer voorbeeldige concretiseringen van het piëtistische devotie-ideaal te geven zijn; ook uit vroeger tijde
Willem Teellinck rapporteerde in 1627 over jeugdige devoten
in zijn Middelburgse gemeente: "Daer zijn jonge lieden/ welcke
smake ghecregen hebbende inde Goddelijcke oeffeningen/ ende in
het woort Gods/ geen treek en hebben tot die ydele boecken/ en
mallicheden/ daer mede vele jongelien so jammerlijck verpestet
worde"/ maer vermaken sich so fijn in H. oeffeninge/ dat het eë
mensche mach deucht doen aen het hert e/ sulex te sien".6
Tenslotte wil ik hier nog kort ingaan op de vraag naar het externe effect van de piëtistische ecclesiola-reformatiestrategie. In hoeverre is het gelukt om door middel van de nadere reformatie der gezinnen het kerkelijk en maatschappelijk leven te
verbeteren? Laten we ons beperken tot de vraag naar het remediërend effect op de kerk. Heeft het piëtistische gezin de beoogde zuivering van de kerk bevorderd? Volgens C. Hill is de
"godly family" in Engeland gaan functioneren als "at least a
supplement, and almost an alternative, to the parish ruled by
dumb dogs and hirelings". Is er bij ons een analoge ontwikkeling te signaleren? Op de genoemde vragen kan ik vooralsnog
slechts reageren met een mélange van feiten en speculaties.
We hebben gezien dat in de jaren vijftig en zestig een krachtig
reformatie-offensief is losgebarsten. Verontruste predikanten
hekelden het godsdienstig-zedelijk peil van de meerderheid van
het gereformeerde volk en zijn voorgangers. Mannen als Wittewrongel c.s. waren er van overtuigd dat de hulp van huisvaders
en -moeders nodig was om de nadere reformatie te doen slagen.
De tot wereldverzaking en verinnerlijking oproepende ex-katholiek Jean de Labadie (1610-1674) begroetten onze piëtisten aanvankelijk als een welkome medereformateur. Het geloof in de
volkskerk en haar hervormbaarheid bleek bij De Labadie echter
niet diep te zitten. Hij prefereerde het conventikel boven de
kerk en uiteindelijk trok hij zich met enige erkende wedergeborenen uit
kerk en wereld terug.
Ik waag hier de stelling dat door de piëtistische kerkkritiek
en de ecclesiolapropaganda het conventikelwezen is gestimuleerd
en de weg naar het separatisme"is vergemakkelijkt.
De propagandisten van de huiskerk beoogden met hun ideaal uiteraard de gereformeerde kerk aan betere lidmaten te helpen. De betere lidmaten die het godzalige gezin afleverde, bleken zich
soms te ontpoppen als kritische en "mondige" kerkgangers, die
zich verhieven boven onbekeerde godgeleerden en de massa der
sleurchristenen. De volkskerk weigerde hun bijzondere status
te bevestigen. Die erkenning kregen zij wel binnen de kring
van gelijkgezinde familieleden en vrienden. Gemakkelijk werd
het vrome huisgezin uitgebouwd tot conventikel.9 Huisvader en
oefenaar vloeiden licht in elkaar over.
In huisgezin en conventikel wees men op de geestelijke tekortkomingen van de volkskerk en vulde die aan. De kerkkritiek van
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piëtistische boetepredikers en conventikelbezoekers alsmede
het complementeren en corrigeren van de kerkelijke prediking,
catechese en zielszorg tastten uiteraard het gezag en de reputatie van de gereformeerde kerk en haar voorgangers aan.
Dat noopte sommige vertegenwoordigers van de piëtistische reformbeweging tot bezinning. Franciscus Ridderus meende zijn
collegae te moeten waarschuwen voor het negatieve effect van het
al te somber afschilderen van de toestand van de gereformeerde kerk. Geschriften waarin de zonden van het gereformeerde
volk en de predikanten vergroot werden geëtaleerd, zoals Hora
Novissima
(1661) van zijn Amsterdamse collega Otto Belcampius.
leverden de kerk, volgens Ridderus, meer schade dan heil op.
In 1671 - toen "lieden die om afgesonderde aenhangh te maken,
sigh afsonder(d)en van de Kercke Christi"
- publiceerde hij,
de schrijver van een huiscatechisatieboek met "alternatieve11
leerstof (1657), een uitvoerige praktikale verklaring van het

officiële leerboek der kerk, de Sevenvoudige

Oeffentingen

over

De Catechismus.
Ridderus hoopte hiermee het op praktikale
stoffen verzotte conventikeIvoIk over te halen "de geordineerde practijcke der Kerkce te volgen".13
De oproep om ter bevordering van de reformatie der kerk het
huisgezin te "spiritualiseren", verstomde allerminst in de
laatste decennia van de zeventiende eeuw. Als de belangrijkste
propagandist van gezinsreformatie en huisoefeningen trad Jacobus Koelman op. Het laat zich gemakkelijk raden hoe Koelmans
pleidooien bij de "gevestigde orde" zijn overgekomen. Immers,
Koelman was gesuspendeerd en gedeporteerd wegens zijn strijd
tegen (het verplichte gebruik van) de kerkelijke formulieren.11*
En was zijn op de catechismus van Westminster geënte
Driederley Catechismus
(1679) niet het zoveelste bewijs dat hij officieel aanvaarde formulieren deprecieerde? Transformeerde
Koelman de huisgezinnen die hij op zijn zwerftochten door het
land aandeed, niet meteen in conventikels? - Om de vervallen
kerk "met bidden en zuchten" te helpen reformeren, volgens
Koelman; om geestelijke betweterij en scheurziekte te stimuleren, volgens vele collegae.15
Koelman is paradigmatisch voor het "echec" van de ecclesiolastrategie van de Nadere Reformatie. Zuivering van de gehele
kerk werd beoogd, versterking van het conventikel - het "kerkje in de kerk" - werd bereikt. Aan het in de "binnenkant" van
de religie geïnteresseerde conventikelpiëtisme was de toekomst.16 Ik zie dit op de opbouw van een "innig christendom"
gerichte piëtisme van de achttiende eeuw niet, zoals sommige
kerkhistorici, als een met de Nadere Reformatie contrasterend
verschijnsel, maar als een consequentie er van. 17 Door ernst
te maken met de oproep der zeventiende eeuwse reformateurs om
het private leven te "verkerkelijken", werd het kerkelijk leven
"geprivatiseerd". Dat dit kon gebeuren, vormt het beste bewijs
van de diepgaangde ver vérstrekkende invloed van de hier besproken lectuur.
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NOTEN bij

INLEIDING en DEEL I

1. De titel is ontleend aan het motto (2 Tim.3:16, 17) op de
titelpagina van F. Ridderus, De Mensohe Godts, Hoorn 1658 2 ,
een rond de antropologie opgezette praktikale godgeleerdheid met behulp van excerpten uit het oeuvre van Willem
Teellinck. Het oogmerk van de auteur: "door desen Mensche
Godts, ware het moghelijck, Menschen Godts voort te
brenghen (...)".
2. De eerste aanzet voor hetgeen in dit artikel geboden wordt,
treft men aan in L.F. Groenendijk, Drie bijdragen
tot de
kennis van de pedagogiek
en de asoetiek
van het
gereformeerd piëtisme
in Nederland
(ongepubl. doet. scriptie VUA
1973), p. 52-88.
3. Een overzicht van de eerste honderd jaar van het piëtisme
geeft F.E. Stoeffler, The Rise of evangelical
Pietism,
Leiden (1965) 19712. Het is mij in de loop der jaren opgevallen dat oudere pedagogen bij "piëtisme" nogal eens uitsluitend denken aan Duitsland. Men kent het piëtisme uit
Duitse boeken over de geschiedenis der pedagogiek, waarin
het ter sprake wordt gebracht in verband met de pedagogiek
van August Hermann Francke (1663-1727). De generatie die
door N.F. Noordam is ingeleid in de historische pedagogiek
weet beter. Overigens onderscheidde reeds de Duitse kerkhistoricus Heinrich Heppe (1820-1879) een Engels, Nederlands en Duits piëtisme, - en wel in die volgorde; Gesohiohte
des Pietismus
und der Mystik in der
reformirten
Kirohe der Nieder lande> Leiden 1879.
4. Zie voor een karakteristiek van de beweging in de zeventiende eeuw: L.F. Groenendijk, De nadere reformatie
van
het gezin.
De visie
van Petrus Wittewrongel
op de
christelijke
huishouding
(diss. VÜA), Dordrecht 1984-, p. 18-34-.
Over de uitdrukking "nadere reformatie" (in zeventiende
eeuwse bronnen): L.F. Groenendijk, "De oorsprong van de
uitdrukking "nadere reformatie"", in DNR 9 (1985), p.
128-134.
5. Met name de kerkhistoricus S. van der Linde heeft in talrijke geschriften betoogd, dat er een ontwikkeling is geweest van de kerkelijke beweging der Nadere Reformatie die
de strijd aanbond tegen de "grove volkszonden" naar een
piëtisme dat genoeg had aan eigen vroomheid. Het historische verloop ("verval") van de piëtistische beweging in
ons land wordt door hem afgemeten aan de zich wijzigende
relatie tussen innerlijk en dagelijks leven, aldus H. Vekeman, Panorama van de Spiritualiteit
in en om de
Reformatie in de Nederlanden
1530-1800,
Nijmegen 1982, p. 18.
6. Vgl. L.F. Groenendijk, "De gereformeerde proeve van de
kracht der godzaligheid", in: DNR 1 (1977), p. 115-132.
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De eerste gereformeerde piëtisten waren figuren in/uit
de Zuidelijke
Nederlanden (Marnix, Taffin).
7. Over leven en werk van Teellinck: K. Exalto, Willem Teellinck, in:T. Brienen, e.a. (red.), De Nadere
Reformatie.

Beschrijving

van haar voornaamste vertegenwoordigers;

f

s-

Gravenhage 1986, p. 17-47 en de in de eerste jaargang van
het DNR gestarte artikelenserie van W.J. op ft Hof. Teellinck was niet de eerste piëtist in de lage landen (zie
noot nr. 6 ) , wél: de belangrijkste inspirator van een
beweging onder geestelijken en leken in Zeeland voor een
piëtistische reformatie der zeden. Hij was de architect
van een program dat onder vertegenwoordigers van de beweging der Nadere Reformatie in Zeeland en elders als gemeenschappelijke optiek heeft gefundeerd.
8. Mij staat ter beschikking: Sleutel
Der Devotie Ons openende De Deure des Hemels (heruitgave door Th. en J. Teellinck), Utrecht 1655. Onder "devotie" verstaat Teellinck:
de totale overgave van de mens aan God om overeenkomstig
Zijn wil te leven. De devote mens wapent zich in de strijd
tegen de geestelijke vijanden door het plegen van "heylige
oeffeningen der Devotie":gebed, bijbellezing, vasten, catechese, enzovoorts.
9. Over de relatie Teellinck - Moderne Devotie (i.h.b. Thomas

a Kempis): I. Boot, De allegorische
Hooglied voornamelijk in Nederland

uitlegging
van het
(diss. RUU), Woerden

1971, p. 152-155.
10. A. Ritschl, Geschichte
des Pietismus,
Band i (Geschichte
des Pietismus in der reformirten Kirche), Bonn 1880.
11. Dat men zelfs niet schroomt om feiten die zonneklaar getuigen van een levensverband tussen middeleeuwse en piëtistische vroomheid, met kronkelredeneringen te verduisteren, bleek mij bij Ritschl-bestrijder S. v.d. Linde. De
gereformeerde piëtist Gisbertus Voetius (1589-1676) heeft
over het boekje van A Kempis opgemerkt: "ick soude wel
derven seggen, dat ick na de Heylige Schrift, noyt yet
eenvoudiger, krachtiger, noch Goddelicker gesien en nebbe, eenige kleynigheden uytgenomen". En nu Van der Linde:
"Dat hij (= A Kempis) tegenwoordig (= 1957) in gereformeerde kring geheel niet meer gelezen wordt, lijkt ons te
bewijzen, dat Voetius' voorliefde zo diep niet ging"; Het

gereformeerd

protestantisme

(oratie RUU), Nijkerk 1957,

p. 17. Dat Ritschl niet geheel zonder reden piëtisme en
middeleeuwse vroomheid verbonden heeft, kan men aangetoond vinden bij J. de Boer (1968) en I. Boot (1971).
12. "Puriteinse piëtist" of "piëtistische puritein" is de benaming voor de Engelse pendant van onze gereformeerde piëtist.

- 44 -

13. In 1618 uitgegeven door Daniels broer, Jeremiah Dyke.
14. D. Dyke, Een nuttige verklaring Over den Sentbrief des
Apostels Pauli aen Philemon (vert. A. Lieranus), in: Opera
Omnia, Amsterdam 1670, p. 820-825.
15. Volledige titel van Oomius' boekje bij L.F. Groenendijk,

De nadere reformatie

van het gezin,

p. 58 (aantek. nr. 57).

16. L.F. Groenendijk, "Willem Teellinck over de gezinsreformatie", in: DNR 8 (1984), p. 41-50.
17. I. Breward (ed.), The Work of William Perkins,
Appleford,
Abingdon 1970, p. 413. Zie ook L.F. Groenendijk, De nadere

reformatie

van het gezin , p. 34 (aantek. nr. 70).

18. Zie ook L.F. Groenendijk, "Gezin en opvoeding in dienst
van de theocratie bij Petrus Wittewrongel", in: TR 26
(1983), p. 290 v..

19. P. Wittewrongel, Het Tweede Boeok Van de Oeconomia Christiana Ofte Christelioke
Huys-Houdinghe, Amsterdam 1661,
p. 741.
20. H. Witsius, Praotiaale

Godgeleerdheid,

21. Bij voorbeeld Wittewrongel, a.w.,

Delft 1731, p. 305.

p. 730v..

22. Jacobus Koelman zei het Johannes Hoornbeeck (1617-1666) na,
"dat wy zouden genoemt worden Reformeerende, en niet alleen Gereformeerde, zoo dat wy (...) altijdt moeten Reformeeren, indien wy Gereformeerde willen zijn, en die naam
waardigh, om dat wy 'er na poogen"; Reformatie,
Noodig

ontrent

het gebruyk Der Formulieren,

Vlissingen 1673, p.

270.
23. H. Witsius, a.w.,

p. 305-313.

24. "Des morgens op het luiden van een klokje staan zy op uit
het bedde/ kleeden en wasschen zy zich. Terstond daarna
looven en pryzen zy God met gebooge kniën; alsdan begeeft
zich een iegelyk tot leezen en heilige overdenkinge. Na
verloop van ontrent een uur/ koomen alle de huisgenooten/
op een gegeeven teken/ te saamen; men zingt dan eenen Psalm/
of een ander geestelyk lied/ dan leest en verklaart men/
en dan word eenige Hoofdstuk der Heilige Schrift toepast
(...). Al het welke door gebeden beslooten zynde/ keert
een iegelyk weder tot zyn werk. Des nademiddags ten twee
uuren koomen zy wederom te saamen om te bidden (...). Ten
lesten word alles met Avondgebeden beslooten/ en dan schikt
zich een ieder tot de rust"; Witsius, a.w.,
p. 306v.. Zie

ook L.F. Groenendijk, De nadere reformatie

van het

gezin,

p. 58 (aantek. nr. 61).
25. H. Witsius, a.w. , p. 312.
26. Over zijn acht of negen maanden durend verblijf in een ge-
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zin dat geheel doortrokken was van de piëtistisch puriteinse geest en leefwijze heeft Teellinck gerapporteerd
in het voorwoord van de vertaling (1609) van een tractaatje van William Whately en in het voorwoord van zijn Huysboeoxken (1618);:zie W.J. op ft Hof, "Willem Teellinck in
het licht zijner geschriften" (4) en (8), in: Mi? 1 (1977),
p. 106-108 en DNR 2 (1978), p. 100-102.
27. Zie de opgave van drukken van De Practyeke

der Godtsaligheydt

ofte

Oeffeninge

in: J. v.d. Haar, From Abbadie to Young,

vol. I, Veenendaal 1980, p. 12v., nrs. 144-177, en C.W.
Schoneveld, Intertraffio
of the Mind> Leiden 1983, p. 178,
nr. 92. Schoneveld vermeldt niet minder dan 32 uitgaven
tussen 1620 en 1688.
28. Aan de puriteinse
geschriften betreffende de private devotie
is in diverse studies aandacht geschonken;enige voorbeelden:

L.B. Wright, Middle-Class

Culture

in Elizabethan

England

(1935); W. Haller, The Rise of Puritanism
(1938); G.S. Wakefield, Puritan Devotion
(1957) en recent C E . HambrickStowe, The Practice
of Piety (1982). Een werk waarin de in
onze taal verschenen piëtistische lectuur over en voor de
private devotie wordt geordend en inhoudelijk beschreven,
ontbreekt tot op heden. Veel bibliografisch voorwerk is
reeds verricht door J. van der Haar, gezien diens opgave
van puriteinse vertalingen (FAtY) en zijn voor publicatie
gereed zijnde "Schatkamer der gereformeerde theologie".
29. Een overzicht van hetgeen in het Noodwendigh Vertoogh is
geschreven over de gezinsdevotie in: DNR 8 (1984), p. 4150.
30. W.J. op 't hof, "Willem Teellinck in het licht zijner geschriften" (20), in: DNR 8 (1984), p. 9-17.
31. W.J. op ft Hof, "Willem Teellinck in het licht zijner geschriften" (9), in: DNR 2 (1979), p. 33-40.
32. Enige van Wittewrongels bronnen (Gataker, Whately) heb ik

kunnen achterhalen (De nadere reformatie

van het gezin,

p.

50, 52; nrs. 8 en 15). Oomius heeft het ons gemakkelijk
gemaakt door zijn bronnen (o.a. Daniel Dyke en Samuel
Hieron) zelf te vermelden.
33. Aan alle vertalingen (en vertalers) tot en met 1620 wordt
uitvoerig aandacht geschonken in de over enige tijd te
verschijnen diss. van W.J. op 't Hof.
34. FAtY, p. 3, nrs. 32-35.
35. FAtY, p. 114, nr. 1595.
36. W.J. op 't Hof, "Willem Teellinck in het licht zijner geschriften" (4), in: DNR 1 (1977), p. 105-114.
37. In 1662 verscheen de uitgebreide tweede druk; de eerste
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druk dateert van 1637 volgens H. Heppe, Geschichte
Pietismus
und der Mystik,
S. 163.

des

38. FAtY, p. 74, nrs. 1059 en 1060.
39. FAtY, p. 109, nrs. 1547 en 1548.
40. FAtY, p. 73, nr. 1047.
41. J.v.d. Haar, Teellinck-bibliografie, achter: W. Teellinck,
Noord-sterre,
Dordrecht z.j. O 1971), p. 368, nr. 11;
over de inhoud: W.J. op ft Hof, "Willem Teellinck in het
licht zijner geschriften", in: DNR 9 (1985), p. 115-116.
42. Ik trof deze instructie aan in C. Streso, Eet
Voor-beelt
Vande Gesonde Woorden, 's-Gravenhage 1661 , p. 102-106.
43. W. Teellinck, Noodwendigh
204 en 205.

Vertoogh9

Vlissingen 1627, p.

44. De puriteinse pedagogen schreven dit ook voor; zie L.L.
Schücking, Die puritanisohe
Familie, Bern/München 1964,
S. 70-72.
45. J. Koelman, De Pligten
der Ouders, In Kinderen
op te voeden,
Amsterdam 1679, p. 12-20.

voor

Godt

46. I. Ambrosius, Prima, Media, et Ultima (vert. J. Grindal),
Amsterdam 1660, resp. p. 498-500 en p. 501-520.
47. Hoe duidelijk de traditie der christelijke spiritualiteit
wel doorklinkt in de puriteinse composities, kan vernomen
worden uit de studie van C E . Hambrick-Stowe, The
Praotice
of Piety. Puritan Devotional
Disciplines
in
SeventeenthCentury New England,
Chapel Hill 1982, p. 25-39.
48. Ik zal mij
literatuur
H.C. White
Devotional

daarbij niet beperken tot (voorbeelden van)
voor de gebeds- en meditatiepraktijk, zoals
heeft gedaan in haar overzicht van de English
Literature
(1931).

49. Over die gebedenboekjes: W.J. op 't Hof, "Willem Teellinck
in het licht zijner geschriften" (26), in: DNR 9 (1985),
p. 109-118.
50. Van de eerste druk uit 1622 is, volgens Op 't Hof, geen
exemplaar bekend.
51. W. Teellinck, Lusthof
der Christelijcke
singen 1628 , p. 112.

ghebeden,

Vlis-

52. W. Teellinck, Houweel des gheestes,
om Allerley
boos onkruydt/
dat de vyandighe
mensohe in het hof ken onses
herten
ghesaeyt
heeft/
uut te roeyen,
Vlissingen 1628, p. 133-164.
53. Over de auteur en zijn boekje: G.T. Hartong, "Wolterus ter
Burgh, schoolmelster en koster te Zwolle", in: DNR 8 (1984),
p. 125-136.
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54. W. ter Burgh, Gereformeerde
p. 154-155.

Bloem-Hof,

Rotterdam 1815,

55. In die eeuw, volgens Hartong, minstens 25 maal.
56. Ik geef de titel volgens de uitgave Dordrecht 1680. De
eerste druk zou in 1608 zijn verschenen; vgl. art. Udemans,
in: BLGNP, deel 1, p. 385. Nu is het voorwoord gedateerd
"desen laetsten Decembris, 1608"; aannemende dat dit juist
is, kan het boekje dan wel in 1608 zijn verschenen?
57. Titel volgens de uitgave Amsterdam 1687. Een voorbeeld van
een nachtelijk zielsgesprek: "Ja Heere Jesu/ ghy zijt mijn
Broeder/ en ghy 0 Vader/ mijns Heeren Jesu Christi/ zijt
oock mijn Vader/ ende ghy Godt/ zijt oock mijn Godt/ 0 hoe
troost dat mijn herte/ hoe heelt dat mijn gewonde ziele/
o mijn ziele! is de Heere Jesus uwe Broeder/ wat sal hy u
dan niet doen/ en is sijn Vader oock u Vader/ hoe en soude
hy dan niet verschoonen/ ende alle uwe sonden/ en onvolmaecktheden/ en de gantsche verdurven natuere over 't hooft
sien/ en is Godt uwe Godt/ wat sal hy u laten ontbreecken"
(p. B3 verso).
58. Volgens G.T. Hartong in het eerder genoemde artikel in:
DNR 8 (1984), p. 132.
59. Zie over deze "spiegel", zijn voorgangers en verwanten:
W. van Gent, "Zondenregisters", in: DNR 4 (1980), p. 3942.
60. Deze "Huysgesangen" komen nog niet voor in de eerste druk
van 1657.

61. F. Ridderus, Daagelijoksohe
1742

Huys-Kateohisatien,

Amsterdam

, p. 143.

62. Hun werken zullen te vinden zijn in de "Schatkamer der
gereformeerde theologie" van J. v.d. Haar.
63. Gelezen door de liefhebbers van de zgn. "oude schrijvers".
Vgl. A. v.d. Meiden, Welzalig
is het volk, Baarn 1976, p.
107-109.
64. Voorbeelden van deze gevaarlijk geachte lectuur treft men

aan bij J.H. Böse, "Had de mensch met één vrou niet oonnen
leven ...". Prostitutie
in de literatuur
van de
zeventiende eeuw, Zutphen 1985.
65. J. Koelman, De Pligten
der Ouders, p. 158. Van Willem
Teellinck noemt hij ook nog diens "Noortstar"; van Eewout
Teellinck de "Vier en Wolk-calomme"; van Henry Scudder de
"daaglijksche Wandel met Godt" en van Brown "Christus de
Weg, de Waarheidt". Andere titels worden niet genoemd.
66. Hij vertaalde o.a. Love en Brown. Zie de bibliografie in:
BWPGN, deel 5, p. 107-109.
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67. LoF. Groenendijk, De nadere reformatie
van het gezin , p.
54. De levendige samenspraken in W. Teellincks~ Bueren-Cout
(1621) hebben Ridderus mogelijk ten voorbeeld gediend.
Over dit boekje: W.J. op 't Hof, "Willem Teellinck in het
licht zijner geschriften" (14), in: DNR 5 (1981), p. 73-82.
68. Deze verwachting wordt beschaamd bij het openen van J. Verschuirs Waarheit in het Binnenste,
of Bevindelijke
Godtgeleertheit
(1739 ): de titelprent toont "waarheit moeder
naakt". Een ander voorbeeld van zo'n (door de uitgever bewerkstelligde) "inconsequentie" vindt men vermeld in het
verhelderende artikel van C. Graafland, "De Nadere Reformatie en haar culturele context", in: L. Westland (red.),
f
Met het Woord in de tijd,
s-Gravenhage 1985, p. 128.
69. J. Koelman, De Fligten
der Ouders, p. 158v.. Hij noemt het
martelaarsboek, de exempelen achter het door hem vertaalde
"groote Interest" van Guthrie en de bij zijn pedagogisch
tractaat gevoegde "Twintig Exempelen". Over de spirituele
biografieën achter Guthries boekje zie men L.F. Groenendijk, "Guthriefs vademecum en de door Koelman toegevoegde
illustraties", in: W. Guthrie, Des Christens
Groot
Interest,
Utrecht 1981, p. 475-512.
70. Over dit geschrift, waarvoor Koelman geput heeft uit Engelse exempelboekjes van James Janeway en Thomas White:
L.F. Groenendijk, "Piëtistische en puriteinse kinderlectuur", in: DNR 1 (1977), p. 81-89; idem, "Een puriteins
kinderboek uit de 17e eeuw", in: TR 21 (1978), p. 36-55.
71. Van de uitgave door W. Eversdijk (1653-1729) van Koelmans
exempelen verscheen in 1774 de elfde druk.

NOTEN bij

DEEL II

1. S.D. van Veen, Het godsdienstonderwijs
en de aanneming
lidmaten
in de gereformeerdeJ<erk
(herzien door L.F.
Groenendijk), Dordrecht 1979 , p. 7.
2. F.L. Rutgers, Aota van de Nederlandsche
tiende eeuw, Dordrecht 1980 , p. 501.

Synoden

3. Vgl. A. Th. van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen.
kerkvolk
ten tijde
van Maurits en Oldebarnevelt,
1974, p. 63v..
4. W. Teellinck, Huys-boeck,
**2 recto.

der

van

zes-

Kerk en
Assen

Middelburg 1650, voorrede, p.

5. Aldus werd besloten in de zeventiende zitting; S.D. van
Veen, a.w.,
p. 11; Aota of Handelingen
der
Nationale
Synode (onder toezicht van J.H. Donner en S.A. v.d.
Hoorn), Utrecht z.j., p. 41-44.
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6 o Deze opgave is ontleend aan de twee opdrachten van P. de
Witte, Catechizatie
Over den
ïïeidelberghschen
Catechismus,
Dordrecht 1656 .
7. Verscheidene zijn er door De Witte aangehaald in het voorwerk van zijn
Catechizatie.
8. Het van Teellinck geciteerde trof ik aan bij De Witte.
Over Teellincks Kole van den Altaer:
W.J. op 't Hof,
"Willem Teellinck in het licht zijner geschriften" (25),
in: DNR 9 (1985), p. 73-77.
9. Over dit Huys-boecxken:
W.J. op 't Hof, "Willem Teellinck
in het licht zijner geschriften" (8), in: DNR 2 (1978),
p. 97-105. De dedicatie is gedateerd 6 februari 1618.
10. W. Teellinck, Huys-boeck,
'«'«'«verso.
11. W. Teellinck, Sleutel

Middelburg 1650, voorrede, p.

Der Devotie,

12. W. Teellinck, De Rust-Tydt-,
13. W. Teellinck, Noodwendigh

Utrecht 1655, p. 379.

Rotterdam 1622, p. 255.
Vertoogh,

p. 73v.„

14. Zie- voor een nadere toelichting en opgave van bronnen:
L.F. Groenendijk, De nadere reformatie
van het
gezin,
Dordrecht 1984, p. 63v., 69-72.
15. S. Brunsvelt, De Spiegel der Zonde Voorgehouden aan de
tegenwoordige
Wereldt,
en bezonder aan het zondige
Nederland, Leeuwarden 1665 , voorwoord, p. -"recto.
16. Th. Wyckenburg, Virga Dei, Dat is: De Roede Godts (1653);
P. de Witte, Den Delfsohen
Donderslagh
(1654); P. Leupenius, De Geessel der Sonden (1651); G. Saldenus, Wee-klage
der Heyligen
(1654); S. Simonides, Vier-baecken
van Godts
Oordeel voor Nederlant
(1654); B. Donius, Ryper
kleppende
Brandt-klok
(1655). Zie ook L.F. Groenendijk, a.w., p.
32v. (aantek. nr. 58 en 59).
17. In aantek. nr. 37 bij de heruitgave van S.D. van Veen,
Het godsdienstonderwijs
en de aanneming van lidmaten
in de
gereformeerde
kerk, p. 52 schreef ik dat dit catechiseerboek vermoedelijk in 1650 is verschenen; inmiddels houd ik
het er op dat de eerste druk in 1652 te Hoorn (bij Marten
Gerbrantsz.) het licht zag.
18. Over Voetius' vragenboekje: W. van Gent, "Een merkwaardig
vragenboekje", in: DNR 4 (1980), p. 43-45.
19. Een overzicht van de inhoud van dit boekje biedt Th. Jak,
"Johannes Hoornbeecks pleidooi voor catechisatie", in: DNR
5 (1981), p. 61-72. Dit artikel is niet vermeld door W.
Verboom, De catechese
van de Reformatie
en de Nadere Reformatie
(diss. RUU), Amsterdam 1986.
20. Zie i.v.m. de geschriften van Wits en Belcamp: L.F. Groenen-
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dijk, de nadere reformatie
33.

van het gezin,

p. 20, 22, 29,

21. Volgens G.D.J. Schotel, Geschiedenis van den oorsprong,
de invoering en de lotgevallen
van den
Eeidelbergsohen
Catechismus,
Utrecht 1863, p. 271 verscheen in 1662 de
tweede druk; dit is onjuist.
22. J. van Lodenstein, De Weegschaal Van de
der Eeyligen,
Utrecht 1765 , p. 77.

Onvolmaaktheden

23. Hierover las ik in het extract uit de Groningse kerkeraadsacta van 6 november 1664, dat zich bevindt in de nog te
noemen Grootere Catechisatie
van Martinus.
24-. Daarover las ik in de toeëigening van het nog te vermelden
catechisatieboek van Stermont.
25. Vgl. C.W. Schoneveld, Intertraffic

of the Mind,

p. 125.

26. De drieëndertigste druk verscheen te Amsterdam in 1697.
27. L.F. Groenendijk, De nadere reformatie
20, 22.

van het gezin,

p.

28. A. v.d. Velde, De Wonderen des Alder-hoogsten
, Amsterdam
17074", p. 577-580; H. Witsius, Twist Des Eeeren Met sijn
Wyngaerdt,
Leeuwarden 1669, p. 4-88.
29. Vgl. C. Streso, Eet Voor-heelt
Vande Gesonde Woorden, opdracht, p. *4- verso: het is "eene Plicht, de welcke Godts
Woort op-geleyt heeft den Huys-vader van elck Huysgesin,
ende die komt het toe om daer voor sorghe te dragen".
30. Bij voorbeeld bij P. Wittewrongel, Eet Tweede Boeck
Oeconomia Christiana,
p. 74-9-755.

Van de

31. Men beroept zich op o.a. Gen. 18:19; Deut. 6:6, 7; Deut.
11:19; Ef. 6:4; 1 Cor. 14:35; nog meer bijbelplaatsen bij
Wittewrongel, a.W. , p. 743v..
32. Men denkt aan kinderen vanaf vier jaar, dus aan kleuters.
33. S. Oomius, Ecclesiola,
Dat is, Kleyne Kercke, p. 227. Het
uitwendig geleerde moest pneumatologisch gerenforceerd
worden; mirakelen waren daarbij mogelijk: "(...) de gheest
des Heeren somtijts soo merckelijcken werckt in jonghe
kinderkens/ van vijf/ of ses jaren out/ als hy die ghelieft uyt de werelt te halen/ dat sy somtijts tot groote
verwonderinghe van alle die het hooren/ seer grondighe
Christelicke redenen onverwacht uyt-spreken/ daer aen men
ghewaer mach werden/ dat de heylighe Gheest (...) oock
crachtelijcken weet te wercken in de jonghe kinderkens
(...)"; W. Teellinck, Den Christliicken
Leytsman,
Middelburg 1618, p. 97.
34-. Titels moet men bijeen sprokkelen uit de werken van J.C.
Koecher (1763), G.D.J. Schotel (1863), J.P. Tazelaar (1899),
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S.D. van Veen (1910; 1979 ) en W. Verboom (1986).
35. De meest populaire bundels met preken over de H.C. waren
die van Smytegelt en Van der Kemp; zie G.D.J. Schotel,
a.W. , p. 302-310.
36. Vgl. de approbatie van de Utrechtse theologische faculteit
die in de door Spiljardus verbeterde uitgave is afgedrukt;
ik raadpleegde: Schat-boeck Der Verklaringen
over den
Nederlandtschen
Catechismus, Amsterdam 1664.
o

37. P. de Witte, Catechizatie,
Dordrecht 1656 , toeëigening
p. **4 verso.
38. J. Koelman, de Pligten
der Ouders, p. 30v..
39. Deze vierde druk is in 1891 opnieuw uitgegeven door A.
Kuyper onder de titel Voetius r Catechisatie
over den
Heidelbergschen
Catechismus.
40. S.D. van Veen, a.W.-, p. 14v..
41. J. Stermont, Melk voor Kinderen Ende Vaste-Spyse
Volmaakten,
toeëigening, p. A2 verso.
42. D. Knibbe, Catechisatie
over het Kort Begrijp,
1751 , voorrede, p. A3 verso.
43. D. Knibbe, a.W.,

voor
Leiden

p. 201-221.

44. Vgl. G.D.J. Schotel, a.W.,

p. 275.

45. J. van Dorth, Euyselyke Onderwyzinge in de
Religie,
's-Gravenhage 1750 8 , p. V en VI.
46. J. van Dorth, a.W.,

Christelyke

p. XIII.

47. P. Wittewrongel, a.W.,

p. 756.

48. Een en ander las ik in de opdracht van het nog te noemen
catechiseerboek van Ridderus.
49. Over de eerste druk: L.F. Groenendijk, "Een bibliografische
notitie betreffende Ridderus' "Dagelycxsche Huys-Catechisatie mi , in: DNR 2 (1978), p. 94v..
50. Het NNBW, art. Ridderus, vermeldt een vijftiende druk uit
1766.
51. In 1978 is dit werk opnieuw uitgegeven in gemoderniseerde
spelling.
52. J. Koelman, Driederley
16.

Catechismus,

53. J. Koelman, De Pligten

der Ouders,

Amsterdam 1679, p. 3p. 17.

54. Ik raadpleeg: T. Vincent, The Shorter
Catechism of the
Westminster Assembly Explained and Proved from
Scripture*
Edinburgh 1980. Over Vincent: DNB', vol. XX, p. 363. Dat
Koelman Vincents boekje heeft gekopieerd was niet bekend

- 52 -

aan de heruitgever van de Drieërlei
noch aan W. Verboom (1986).

Catechismus

(1979),

55. In het pedagogisch tractaat Dé Geestelycke
Queeckerye
(heruitgave door J. Willemsen), Middelburg 17402 van Joannes de Swaef bevindt zich op p. 163-176 een exposé over
de catechese - door De Swaef ontleend aan een manuscript
van "een geleert ende Godsaligh man" (= Eewout Teellinck?)
- waarin een manier van onderwijzen wordt voorgeschreven,
die moet voorkomen dat de leerlingen het niet verder
brengen dan domweg "papegaaien". Deze didactische aanwijzingen zijn later overgenomen en met voorbeelden verduidelijkt door J. Spiljardus in zijn uiteenzetting over
"Hoe men de Leerlingen sal onderwijsen", die gevoegd is
achter zijn Christel-ijoke
Catechismus, Der Nederlandsche
Gereformeerde Kercke, Ontledet door Rand-vragen waarvan ik
een uitgave van 1661 voor me heb.
56. J. Koelman, Driederley

Catechismus,

57. J. Koelman, De Pligten

der Ouders,

58. J. Koelman, Driederley

Catechismus,

NOTEN bij

p. 112.
p. 26.
p. 220-240.

DEEL III

1. A. Macfarlane, The Family Life of Ralph Josselin
(1970);
R.C. Richardson, Puritanism in north-west England (1972);
J.T. Cliffe, The puritan
Gentry (1984); J. Morgan, Godly
Learning (1986).
2. P.S. Seaver, Wallingtonrs
World. A Puritan Artisan
Seventeenth-Century
London, Stanford 1985.

in

3. Ik attendeer op mijn eerder genoemde artikelen over de
exempel-verzamelingen van Koelman.
4. Laatste Uren van Susanna Bickes, Oudt Veertien
Jaren,
Zaligh in den üeere ontslapen binnen Leyden. Hier zyn ook
bygevoegt de laatste woorden van Jacob Bickes, Oudt Zeven
Jaren, Binnen Leyden Godtzaligh overleden,
Rotterdam 1735.
Het door mij gebruikte exemplaar is volgens de titelpagina
een tiende druk. Dat de oorspronkelijke uitgave in 1664
zal zijn verschenen, kan opgemaakt worden uit het voorwoord
van dit pamflet. Een andere versie van deze "euthanasia"exempelen treft men aan in de kinderexempelboekjes van
Koelman (1679) en Eversdijk (1723). De versie van Koelman
(en Eversdijk) is vertaald uit het Engels; L.F. Groenendijk,
'tien puriteins kinderboek uit de 17e eeuWf, in: TR 21 (1978).
p. 48.
5. Laatste

Uren van Susanna Bickes,

p. 23.
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6. W. Teellinck, Noodwendigh Vertoogh, p. 205.
7. C. Hill, Society & Puritanism in Pre-Revolutionary
land

Eng-

(1964), London 1966, p.. 501.

8. Over De Labadies ontwikkeling van reformateur der volkskerk (te Middelburg) tot hoofd van de gesepareerde huisgemeente (te Amsterdam): W. Goeters, Die Vorbereitung
des

Pietismus in der reformierten
Kirche der Niederlande
bis
zur labadistischen
Krisis 1670, Leipzig 1911, S. 152-266.
9. Vgl. R.C. Richardson, Puritanism in north-west England. A
regional study of the diocese of Chester to 1642, Manchester 1972, p. 90: "the holding of conventicles was
often a continuation of the puritan emphasis on household
religion".
10. Vgl. Richardson, a.w., p. 91: "The logical culmination of
this emphasis on family religion was, of course, Independency, and the clergy by their constant advocacy of household devotions were unconsciously, but in a very real way
nonetheless, tending to undermine their own position".
11. Aldus las ik bij J. Koelman, De Pointen van Nodige
Reformatie , Vlissingen 1978, p. 405. Koelman was het overigens
niet met Ridderus' kritiek op Belcampius eens.
12. Ridderus zal hier niet alleen gedacht hebben aan Jean de
Labadie, maar ook aan Adrianus de Herder en diens "congregationale Gemeinte" te Rotterdam (die in verbinding stond
met de Amsterdamse labadistische huisgemeente); zie Goeters, a.a.0.,
S. 262.

13. F. Ridderus, Sevenvoudige

Oeffeningen

over De

Catechismus,

deel I, Rotterdam 1671, voorrede.
14. Art. Koelman, in: BWPGN, deel V, p. 93v..
15. Over de conventikelende Koelman en zijn bestrijders:
BWPGN, deel V, p. 95-98 en R.B. Evenhuis, Ook dat was
Amsterdam,
deel III, Baarn 1971, p. 211-, 223-229. Te Rotterdam werd Koelman vanwege de conventikels voor de magistraat gedaagd en verbannen; daar zat de kerkeraad - onder
wie Ridderus! - achter.
16. Sedert het eind van de zeventiende eeuw zijn overigens wel
coccejaanse predikanten gaan proberen de zuigkracht van de
subject-georiënteerde conventikelvroomheid af te remmen.
Zij spoorden het volk aan de bijbel
en bijbelcommentaren
te lezen in plaats van praktikale boekjes en zij adviseerden de predikanten ten gerieve van de bijbelstudenten kerkelijke
catechisaties over de bijbel in te stellen. Een en
ander Is vooral bepleit door de bekende "ernstige" coccejaan Johannes d'Outreln (1662-1722); zie L.F. Groenendijk,
"Een coccejaan als praktizijn: Johannes d'Outrein", in: DNR
4 (1980), p. 109-117.
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17. Ik heb wel enige sympathie voor de visie van W. Goeters,
die "het piëtisme" in de "volkskirchliche Reformpartei"
(De Nadere Reformatie) zag voorbereid
(vgl. de titel van
zijn in aantek. nr. 8 genoemde werk). N.B.: het door Goeters bedoelde piëtisme is "mijn" subject-georiënteerde
conventikelpiëtisme, waarvan het labadisme een radicalisering was.

