
1. Inleiding

Aan het begin van de vorige eeuw, in 1903, betoogde de Neder-
landse pedagoog J.H. Gunning Wzn (1859-1951) in Het Christelijk 
Schoolblad dat de betekenis van Jan Amos Comenius (1592-1670) als 
pedagoog, bepaaldelijk als christelijk pedagoog, nogal werd overschat. 
Wie in de historie van de pedagogiek zoekt naar echt christelijke 
pedagogische voorlichting zou volgens hem te rade moeten gaan 
bij de als pedagoog veel te weinig bekende lutherse piëtist August 
Hermann Francke (1663-1727). Ten behoeve van de studerende 
onderwijzerswereld bepleitte hij een vertaling van Franckes peda-
gogische handleiding, diens in 1702 uitgegeven Kurzer und einfälti-
ger Unterricht wie die Kinder zur wahren Gottseligkeit und christlichen 
Klugheit anzuführen sind. Die vertaling kwam er inderdaad, in 1906, 
voorzien van een uitvoerige inleiding van de instigator. Ook in latere 
publicaties heeft Gunning gewezen op de betekenis van dit werkje 
en de schrijver ervan, die hij beschouwde als feitelijk de eerste en 
tevens de grootste christelijke pedagoog.1 
Met zijn opvatting dat de christelijke pedagogiek eerst bij Francke 
zou zijn begonnen, heeft Gunning geen recht gedaan aan wat de 
geschiedenis der pedagogiek dienaangaande te bieden heeft. Laat 
ik me beperken tot de vaderlandse pedagogiek van de zeventiende 
eeuw. We zullen hem maar niet euvel duiden dat hij onbekend was 
met de adviezen voor de christelijke opvoeding in het oeuvre van 
Willem Teellinck (1579-1629) en in het huisbestieringsboek van 
Petrus Wittewrongel (1609-1662). De pedagogische monografie 
van de Nederlandse gereformeerde auteur Jacobus Koelman had 
Gunning echter niet mogen missen. Eerder dan Francke – name-
lijk in 1679 – publiceerde hij een pedagogische handleiding, waarin 

1.    Hetgeen van Gunning uit 1903 is weergegeven, is gebaseerd op wat hij meedeelt in zijn 
voorbericht bij de vertaling van Franckes boekje, Over de opvoeding der jeugd tot godzaligheid 
en wijsheid. In artikelen uit 1912, 1926 en 1935 wees Gunning op het belang van Francke 
voor de ontwikkeling van een christelijke pedagogiek, d.w.z. een pedagogiek die steunde 
op de Bijbel en niet leunde op de ‘heidense klassieken’; zie voor de drie vindplaatsen resp. 
Gunning (1924), 80; Gunning (1940), 328 en 444. In de artikelen uit 1926 en 1935 plaatste 
hij ook de katholiek Jean-Baptiste De la Salle (1651-1719) aan het begin van de christelijke 
pedagogiek. Overigens krijgt de lezer van Gunnings oeuvre geen helder beeld van wat een 
christelijke pedagogiek zou moeten voorstellen, soms lijkt het er bij hem zelfs op, volgens 
Riemers (1942), 172, ‘dat er geen paedagogiek van eigen christelijk karakter bestaanbaar is’.
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grondig en praktisch wordt voorgelicht over de noodzakelijke in-
houd en geëigende methoden van een christelijke opvoeding in 
gezin en school. Wat Koelman daarover adviseert is net als bij 
Francke gericht op bevordering van een vroom leven. 
Dat Gunning geen melding heeft gemaakt van Koelman is ei-
genlijk onbegrijpelijk. Niet alleen omdat hij wordt vermeld in de 
geschiedenis van het godsdienstonderwijs van Derk Buddingh 
(1800-1874),2 maar ook omdat er negentiende-eeuwse heruitgaven 
van zijn boekje voorhanden waren. Onbekend met Koelman, zal 
het Gunning zijn ontgaan dat in 1901 een dissertatie aan hem 
was gewijd, waarin zijn optreden en oeuvre – inclusief zijn op-
voedkundige handleiding – als uitingen van zijn piëtisme worden 
getekend.3 De schrijver van dat kerkhistorische proefschrift, de 
hervormde predikant A.F. Krull (1870-1942), oordeelde positief over 
Koelmans boekje: hij zou het gerust de pedagogen van zijn dagen 
in handen durven geven.4 
Drie decennia later, in 1932, treffen we Koelmans handleiding aan 
in de handen van een schoolmeester te Biggekerke, A. Janse (1890-
1960), die de dissertatie van Krull bleek te kennen. Hij behandelde 
De pligten der ouders van Koelman in een voor studerenden voor de 
hoofdakte van onderwijzers bedoelde bundel met opstellen over 
belangrijke pedagogische geschriften van protestantse auteurs.5 
Meester Janse adviseerde zijn lezers in Koelmans boekje ‘het Pië-
tistisch-Puriteinsche’ en ‘het Schriftuurlijke’ goed te onderschei-
den. Ik denk niet dat deze benadering ertoe heeft bijgedragen dat 
veel onderwijsmensen Koelmans boekje zijn gaan kopen of lenen 
om daarin zelf op zoek te gaan naar ‘heel mooie paedagogische 
opmerkingen’, die tussen de vele afkeurenswaardige ‘Piëtistische 
regels’ zouden staan. 

2.    Buddingh maakt van Koelman en diens boekje melding in zijn overzicht van de ‘geschiede-
nis van opvoeding en onderwijs, met betrekking tot het bijbellezen en godsdienstig onder-
rigt op de scholen in de Nederlanden’; zie Buddingh (1842), 110-111. De door Koelman 
gegeven voorschriften waardeert hij met woorden van de Bijbelse Spreukendichter als 
‘gouden appelen in zilveren schalen’.

3.   Zie Krull (1901), 189-199.
4.   Zie Krull (1901), 338.
5.   Zie de bijdrage van ‘Janse van Biggekerke’ over Koelman in Meima et al. (1932), 41-61. De 

andere besproken pedagogen zijn: Valcooch (door G. Meima), Comenius (door S. Visser), 
Francke (door P. van Duijvendijk), Bavinck (door A. Dijksterhuis), Häberlin (door S. Visser) 
en Gunning (door S. Stemerding).
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Nog in 1959 constateerde historisch pedagoog N.F. Noordam (1910-
1994) in het tijdschrift Paedagogische Studiën, dat onder pedagogen 
kennis van de piëtistische pedagogiek zich beperkte tot het werk van 
Francke. Buiten de kring van kerkhistorici en die van de liefhebbers 
van gereformeerde ‘oude schrijvers’ was Koelman nog altijd vrijwel 
onbekend. Uitermate vreemd, volgens Noordam, wanneer men 
bedenkt dat hij met De pligten der ouders een bijdrage aan de op-
voedkunde had geleverd waarvan de waarde die van het boekje van 
Francke overtreft. Hij schroomde niet het als ‘een standaardwerk 
van de Christelijke opvoedkunde’ te kwalificeren.6 Sinds Noordam, 
die later ook nog in twee leerboeken aandacht aan hem besteedde,7 
is Koelman, deze ‘pedagoog van het Piëtisme’, in de historische 
pedagogiek van Nederland geen onbekende meer.8 

In de literatuur wordt Koelman behalve met het ‘piëtisme’ ook ge-
associeerd met de ‘Nadere Reformatie’. Met de eerste term wordt 
gedoeld op die stroming binnen het protestantisme die alle nadruk 
legde op de praxis pietatis, de praktijk der godzaligheid oftewel de 
beoefening van de vroomheid.9 In meer bepaalde zin wordt Koel-
man ondergebracht bij het ‘gereformeerd piëtisme’.10 De aanduiding 

6.   Zie Noordam (1959), 278. Het artikel is digitaal beschikbaar via het openbare gedeelte 
van het ‘Archief Pedagogische Studiën’.

7.   Zie Noordam (1970), 127 (waar als verschijningsjaar van Koelmans boekje abusievelijk 
1673 staat vermeld) en Noordam (1979), 55/56.

8.   Vgl. Groenendijk (1977e); Groenendijk (1980c); Kruithof (1990); Stilma (1995); Bakker (1995); 
Bakker, Noordman, & Rietveld-van Wingerden (2006); Dekker (2006).

9.   Oorspronkelijk werd die term alleen gebruikt ter aanduiding (in misprijzende zin) van de 
vroomheidsbeweging binnen de lutherse kerk, waarvan Philipp Jakob Spener (1635-1705) 
de voorman was. Een ruimere toepassing van de term, d.w.z. ook calvinistische ofwel gere-
formeerde protestanten insluitend, vinden we in wetenschappelijke overzichtswerken van 
de Duitse kerkhistorici Heinrich Heppe (1820-1879) en Albrecht Ritschl (1822-1889). Bij 
de bestudering van de geschiedenis van de protestantse vroomheid zijn die studies ook in 
ons land invloedrijk geweest. De Amerikaan F. Ernest Stoeffler (1911-2003), van afkomst 
een Duitser, publiceerde in 1965 een werk waarmee werd beoogd het ruime, integratieve 
begrip internationaal ingang te doen vinden. Dat is niet gelukt. Wat mij betreft mag de – 
met hoofdletter ‘P’ geschreven – term ‘Piëtisme’ (‘Pietismus’; ‘Pietism’) voor de lutherse 
vroomheidsbeweging van Spener c.s. gereserveerd worden, waarmee ik me aansluit bij 
de Duitse kerkhistoricus Johannes Wallmann (*1930), die in ettelijke polemische teksten 
de beperkte opvatting van Pietismus heeft verdedigd; vgl. Wallmann (2005) en Op ’t Hof 
(2005), 23.

10.   Op ’t Hof heeft in zijn oratie (2005) bepleit ‘gereformeerd piëtisme’ te gebruiken als 
koepelterm voor die stroming binnen het internationale gereformeerd protestantisme die 
de vroomheid tot een afzonderlijk thema verhief. Koelman moet dan een ‘gereformeerde 
piëtist’ heten. Een bezwaar tegen die (lang ook door mij gebruikte) aanduiding is, dat 

13



‘Nadere Reformatie’ wordt gebruikt voor de met een eigen program 
opererende piëtistische reformatiebeweging binnen de vaderlandse 
gereformeerde kerk, waarbij volgens een in 1995 in het Documenta-
tieblad Nadere Reformatie gelanceerde visie (1) hoofdvertegenwoordi-
gers, (2) vertegenwoordigers, (3) aanhangers en (4) sympathisanten 
onderscheiden kunnen worden.11 Koelman is in die visie een van 
de hoofdvertegenwoordigers. Het beeld van zo’n breed opgezette, 
programmatisch optredende hervormingsbeweging lijkt me echter 
een overdreven voorstelling van zaken: de uitvergroting van een 
aanpak die door sommige gereformeerde boetepredikers is bepleit 
en waarmee soms, in moeilijke tijdsomstandigheden, kerkelijke li-
chamen op de proppen kwamen.12 
Onze Koelman was onmiskenbaar een echte boeteprediker, een van 
de scherpste critici van de levenspraktijk van zijn medegelovigen in 
de publieke kerk van de Republiek. Het merendeel van hen, inclu-
sief collega-predikanten, beoordeelde hij als onvoldoende vroom, 
als hooguit nominaal christelijk. Hij bepleitte een praxis pietatis 
die streng en compromisloos was: het ging hem om ‘precijsheidt’ 
oftewel ‘nauw-gesette vromigheydt’.13 Dat ideaal heeft bij hem een 
programmatische uitwerking gekregen.14 Hij zorgde niet alleen 
voor een kritische inventarisatie van al hetgeen hij beschouwde als 
misstanden, maar ook voor een complete receptuur voor wat hij 
zelf een ‘nader reformatie’ noemde, dat wil zeggen een reformatie 

hij en zijn geestverwanten worden losgemaakt van de met anderen, i.c. niet-piëtisten, 
gedeelde primaire (= confessionele) affiliatie: hun gereformeerd zijn.

11.   Zie Graafland, Op ’t Hof, & Van Lieburg (1995); vgl. Op ’t Hof (2005), 52. Een belangrijke 
stimulans voor de bestudering van personen en thema’s uit de geschiedenis van de ‘Nadere 
Reformatie’ vormde (en vormt nog steeds) het in 1977 gestarte Documentatieblad Nadere 
Reformatie (DNR) en de in 1983 opgerichte Stichting Studie der Nadere Reformatie (SSNR). 
Zie Op ’t Hof (1994), 1-50; Verboom (2002b). Een kritische ‘Würdigung’ geeft Van 
Lieburg (2011). De betekenis van de bijdrage van Op ’t Hof aan het onderzoek van het 
‘gereformeerd piëtisme’ staat centraal in de samenspraak van Groenendijk (2015) in de 
feestbundel voor Op ’t Hof.

12.   Zie Groenendijk (1994), 30. Vgl. Van Lieburg (2014) voor een bespreking van voorbeelden 
van reformatieprogramma’s uit de vroegmoderne tijd.

13.   Verderop in deze studie wordt dat kenmerk van het vroomheidsideaal nader toegelicht.
14.   Bij die pogrammatische uitwerking had hij kerkelijke lichamen, predikanten, ouderlin-

gen, diakenen, theologiestudenten en gezinshoofden voor ogen. De hierna te bespreken 
dwarsboming van Koelmans carrière – zijn verbanning en preekverbod – is ongetwijfeld 
een extra stimulans geweest om met grote frequentie de drukpers te laten draaien voor 
de verspreiding van zijn ideeën.
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in ‘precieze’ geest.15 Daarmee hernam hij een aanpak, zij het afge-
stemd op de eigen tijd, welke decennia eerder was beproefd door 
Willem Teellinck met zijn program voor ‘vorder reformatie’ van de 
zeden.16 – Als zodanig mag Koelman een Teellinck redivivus heten.
Met hun opteren voor reformatie mochten mannen als Teellinck, 
Koelman c.s. zich weten te staan in een lange christelijke traditie 
van profetisch protest en bekeringsappel als reactie op wat men 
hield voor een relapsus, een terugval naar een ‘werelds’ leven.17 Ten 
tijde van de zeventiende-eeuwse Republiek waren er nog tal van 
andersoortige critici van het gevestigde christendom. C.B. Hylkema 
(1870-1948) heeft ooit een bonte stoet van deze malcontenten, onder 
wie zonderlingen als de apocalyptische straatprediker Johannes Ro-
the (1628-1702), samengebracht onder de noemer ‘reformateurs’.18 In 
Hylkema’s panopticum van kerkkritische en ‘vrijgeestige’ reforma-
teurs is de naar Amsterdam gevluchte wereldhervormer Comenius 
niet in beeld gebracht. Als geordineerd bisschop van de moravische 
broedergemeenschap (Unitas Fratrum) hoort hij daarin niet thuis, 
niettemin deelde hij met ettelijke van de door Hylkema besproken 
reformateurs het ongeduldig verlangen naar een betere toekomst, 
maar onderscheidde hij zich van hen door dit herstel met (ped-)
agogische geschriften constructief te helpen voorbereiden.19

Voor de verwerkelijking van zijn ambitieuze doelstelling zag Koel-
man – evenals Comenius – verbetering van de opvoeding als een 
noodzakelijke voorwaarde. Evenmin als Comenius liet hij het wat 
dat betreft bij een vroom desideratum, want hij verschafte concrete 
richtlijnen en hulpmiddelen in De pligten der ouders, in kinderen 

15.   Terwijl ik moeite heb met de gereleveerde, van kapitalen voorziene mega-conceptie van 
de ‘Nadere Reformatie’, acht ik de aanduiding ‘nadere reformatie’ voor wat Koelman 
c.s. beoogden goed bruikbaar. Vgl. Van Lieburg (1991), 182 en Van Lieburg (2014), 49. 

16.   Vgl. Op ’t Hof (2008a), 480/481. Over de uitdrukking ‘vorder reformatie’: hierna noot 
nr. 71. 

17.   Vgl. Ladner (1967). 
18.   Het aan hen gewijde boek bestaat uit twee delen; het ‘eerste stuk’ diende in 1900 als proef-

schrift, het ‘tweede stuk’ volgde in 1902. De term ‘reformateurs’ is niet specifiek genoeg 
om daarmee de door Hylkema besproken personen aan te duiden. Koelman c.s. gebruikten 
deze aanduiding wanneer ze schreven over de zestiende-eeuwse hervormers: ‘Onze eerste 
reformateurs.’ Zie over Rothe: Hylkema (1900/1902), reg. i.v.; vgl. Van Lamoen (1999).

19.   Vgl. Groenendijk (2016b). Comenius’ van 1627 tot 1657 verschenen (ped)agogische werken 
zijn gebundeld in de Didactica opera omnia (1657); de titels van al die werken bij Rood 
(1970), 239-241. In de Opera is Comenius’ beroemde onderwijspedagogische handboek 
Didactica magna opgenomen. 
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voor Godt op te voeden. Nevens dryderley catechismus. Als mede twin-
tig exempelen, van godtzalige en vroeg stervende jonge kinderen. Dit 
driedelige werk is een opvoedingshandleiding die erop aangelegd is 
opvoeders toe te rusten om bij de nieuwe generatie gereformeerden 
een vroomheid van ‘precieze’ signatuur te kunnen aankweken en 
versterken. 

Uit het jaren geleden door mij verrichte onderzoek naar het huisbe-
stieringsboek van de Amsterdamse predikant Petrus Wittewrongel 
kwam naar voren dat dit werk grotendeels tot stand was gekomen 
dankzij de verwerking van voor zijn onderwerp relevante Engelsta-
lige geschriften.20 Dat ook Koelman, groot kenner van de Engelse 
en Schotse godsdienstige literatuur, voor zijn opvoedkundige trilo-
gie van andermans pennenvruchten gebruik zou hebben gemaakt, 
leek mij geen gewaagde veronderstelling. Een eerste bevestiging 
daarvan leverde het onderzoek naar de origine van de door Koelman 
bijeengebrachte kinderexempelen op. 21 De uitdaging was om ook 
de door hem benutte uitheemse bronnen voor de samenstelling van 
de andere delen van de trilogie te achterhalen. Nauwgezet recher-
cheren heeft er ettelijke aan het licht gebracht. Koelmans ruime 
verwerking ervan heeft onmiskenbaar significant bijgedragen aan 
de ‘precieze’ – ofwel ‘puriteinse’ – inslag van de opvoedingsadviezen 
die hij verstrekte in De pligten der ouders. Meester Janse bevroedde 
die impact van overzee toen hij gewaagde van Koelmans ‘aansluiting 
aan de Schotsche Puriteinen’.22 

Alvorens Koelmans pedagogische idealen, de grondslag, inhoud 
en ambitie van zijn opvoedkundige onderneming te analyseren, 
worden zijn levensloop en publicitaire activiteiten kort geschetst 
(hoofdstuk 2). In deze schets wordt uiteraard gebruik gemaakt van 

20.   Eerste vermoedens over Wittewrongels gebruik van Engelse literatuur opperde ik in mijn 
doctoraalscriptie (1973); een eerste bevestiging daarvan is gerapporteerd in Groenendijk 
(1978a). Voor het onderzoek kon geprofiteerd worden van door Theatrum Orbis Terrarum 
verzorgde reprints van ‘conduct books’; vgl. Groenendijk (1977f). In mijn proefschrift kon 
ik van een vijftiental Engelse geschriften aantonen dat Wittewrongel ze heeft nagevolgd: 
zie Groenendijk (1984a), 49-52.

21.   Zie Groenendijk (1977b); Groenendijk (1978c).
22.   Zie de bijdrage van Janse over Koelman in Meima et al. (1932), 54. Koelman heeft echter 

niet alleen aansluiting gezocht bij Schotse, maar ook (en eerder) bij Engelse ‘puritans’.
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bestaande informatie, maar worden ook nieuwe inzichten aange-
dragen en suggesties gedaan die, hopelijk, tot discussie en verder 
onderzoek uitnodigen! Daarna volgt een introductie van Koelmans 
handleiding voor de opvoeding (hoofdstuk 3). Het complete werk 
bestaat uit drie onderdelen; deze worden voor wat betreft opzet en 
inhoud gekarakteriseerd, ook worden de voornaamste bronnen die 
Koelman moet hebben benut, gepresenteerd. 
De bespreking van Koelmans pedagogiek (hoofdstuk 4) begint met 
situering van zijn voorschriften binnen de gereformeerde ethiek. 
Ze zijn onderdeel van de op de Bijbelse decaloog gebaseerde plich-
tenleer, i.c. de uit het vijfde gebod afgeleide leer van de plichten van 
ouders jegens hun kinderen (4.1). Die plichten dienen gericht te zijn 
op opvoeding van kinderen ‘voor God’. Dit centrale vormingsdoel 
impliceert het ideaal van de nauwgezet levende ‘godzalige’: de hoofd-
kenmerken van de ‘ideaaltypische’ vrome mens worden uiteengezet 
(4.2). De mogelijkheid om kinderen met succes ‘voor God op te 
voeden’ is pneumatologisch verzekerd: als instrument van de Heilige 
Geest vermag de opvoeder de ‘wederbarende’ genade waarmee God 
de (uitverkoren) opvoedeling begiftigt, helpen ‘opwekken’ tot daden 
van geestelijke vernieuwing (4.3). De inschakeling van ouders bij de 
opwekkingspedagogiek is ambtelijke arbeid: zij zijn geroepen om te 
fungeren als profeet, koning en priester (4.4). Om dit ambtelijk werk 
naar behoren te kunnen vervullen, moeten de opvoeders zich bij 
wijze van zelfopvoeding de nodige competenties eigen maken (4.5).
In de ideale praktijk van de christelijke opvoeding die Koelman voor 
ogen staat (4.6), vervullen ouders hun profetische taak door kinderen 
voor te lichten over de leer en praktijk van de ‘precieze’ godzalig-
heid (4.6.1); hun koninklijke taak impliceert de wilsopvoeding, het 
leren stipt gehoorzamen aan de ouders (4.6.2); hun priesterlijke taak 
houdt in hen te motiveren de ouderlijke lessen voor hun zaligheid ter 
harte te nemen (4.6.3). In de beoefening van de deugden en plichten 
van een heilig, godgewijd leven, zal zich de echtheid en oprechtheid 
van de geestelijke vernieuwing concreet moeten bewijzen (4.6.4).
Koelman was overtuigd van de noodzaak en mogelijkheid van 
vroege godzaligheid: opvoeders en opvoedelingen moesten zich 
spiegelen aan de door hem vertaalde verhalen over exemplarische 
jongbekeerden. Over de authenticiteit en wenselijkheid van zulke 
‘voorlijke’ vroomheid bestond echter geen consensus (hoofdstuk 5). 
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De studie besluit met een bezinning op ‘bijwerkingen’ die involging 
van een pedagogiek à la Koelman kan hebben gehad, gevolgd door 
een verkenning van de uiteenlopende waardering ervan, waarbij ook 
wordt stil gestaan bij de ophef die in 2011 in Nederland ontstond 
naar aanleiding van één aspect van een notabene uit 1679 daterende 
opvoedingsleer (hoofdstuk 6).

Aanhalingen uit en verwijzingen naar het driedelige peda-
gogische werk van Koelman hebben betrekking op de editio 
princeps, de editie-1679. Vindplaatsen bevinden zich tussen 
haakjes in de hoofdtekst; afgekort als volgt: P = Pligten; C = 
Catechismus; E = Exempelen.
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