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1 Tenzij anders aangegeven zijn de biografische gegevens over Op ’t Hof ontleend aan mondelinge 
mededelingen van W.J. op ’t Hof aan de redacteuren van deze bundel.
2 P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw, 
Amsterdam 1943, 168-179.
3 W.J.M. Engelberts, Willem Teellinck, Leiden 1898 (reprint Amsterdam 1973).
4 Op ’t Hof vertelt over zijn liefde voor het oude boek in P.J. Buijnsters, Geschiedenis van de Neder-
landse bibliofilie. Boek- en prentverzamelaars 1750-2010, Nijmegen 2010, 236-239.
5 Zie voor de historiografie van deze termen: W.J. op ’t Hof, ‘Studie der Nadere Reformatie: verleden 
en toekomst’, dnr 18 (1994), 1-50; C. Graafland, Op ’t Hof en F.A. van Lieburg. ‘Nadere Reformatie: 
opnieuw een poging tot begripsbepaling’, dnr 19 (1995), 105-184, aldaar 111-117; Van Lieburg, ‘Wege 
der niederländischen Pietismusforschung. Traditionsaneignung, Identitätspolitik und Erinnerungs-
kultur’, Pietismus und Neuzeit. Ein Jahrbuch zur Geschichte des neueren Pietismus 37 (2011), 211-253.
6 Op ’t Hof vertelt over dit bezoek in Buijnsters, Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie, 236-239, 
aldaar 236. Zie over Van der Haars bibliofilie pag. 230-233; over de betekenis van Van der Haar voor de 
studie van de Nadere Reformatie: L.F. Groenendijk, ‘De betekenis van Ds. J. v.d. Haar voor de studie 
van de Nadere Reformatie’, dnr 11 (1987), 73-77; Op ’t Hof (ed.), J. van der Haar tachtig jaar, speciaal 
nr. van dnr 23 (1999).

Van jeugd af aan
Sinds W.J. op ’t Hof in zijn jeugd met piëtistische boeken in aanraking kwam, heb-
ben deze hem nooit meer losgelaten.1 Op de zolder van zijn ouderlijk huis vond 
hij een oud boek: Petrus Immens, De godvruchtige Avondmaalganger (1752). In de 
boekenkast van zijn vader kwam hij een studie van P.J. Meertens tegen, Letterkundig 
leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw, waarin hij las 
hij over ene Willem Teellinck.2 Via Meertens kwam hij terecht bij de monografie 
van W.J.M. Engelberts over deze Teelinck.3 Op ’t Hof offerde er een vakantieweek 
voor op om het boek – met de hand – over te schrijven. Hij begon ook zelf ‘oude 
schrijvers’ te verzamelen.4

 Tijdens zijn studie theologie in Utrecht lieten sommige hoogleraren en docen-
ten zich kritisch uit over het gereformeerd piëtisme en de Nadere Reformatie.5 Bij 
student Op ’t Hof had dit een averechts effect: hij wilde er juist meer van weten. 
Met een studiegenoot, de huidige emeritus-predikant P. Molenaar te Lunteren, 
reisde hij – op de brommer – naar ds. J. van der Haar te Achterberg, die over een 
omvangrijke bibliotheek met oude schrijvers beschikte.6 Tijdens het bezoek merkte 
Van der Haar op dat het Engelse puritanisme een zwaar stempel op de Nadere Re-
formatie had gedrukt. Op ’t Hof knoopte dit in zijn oren.

J. van de Kamp, A. Goudriaan en W. van Vlastuin
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7 De uitdrukking in de tussenkop is afkomstig uit het Woord vooraf op Op ’t Hofs proefschrift: “De 
avonden en middagen waarop ik in zijn [Van der Lindes, red.] studeervertrek sprankelend privé-on-
derricht mocht ontvangen en van een flitsende discussie mocht genieten, zal ik nimmer vergeten”, Op 
’t Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622, Rotterdam 1987, 17.
8 Zie over de bijdrage van Van der Linde aan het piëtismeonderzoek, ook over zijn visie op de mede 
door Op ’t Hof opgestelde begripsbepalingen met betrekking tot ‘Nadere Reformatie’: F.A. van Lie-
burg, ‘De zwanenzang van Simon van der Linde (1905-1995)’, dnr 34 (2010), 159-176; over het “nooit 
verschenen boek”: pag. 160-161. Zie over Van der Linde in het algemeen: J.M. van der Linde, ‘Een man 
die een eigen weg ging’, in: W. Balke, C. Graafland en H. Harkema (eds.), Wegen en gestalten in het Ge-
reformeerd Protestantisme. Een bundel studies over de geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme 
aangeboden aan Prof. dr. S. van der Linde bij zijn afscheid als gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit 
te Utrecht, Amsterdam 1976, 9-16, aldaar 14-15.
9 Op ’t Hof, ‘Nederlandse vertalingen van werken van Engelse en Schotse piëtisten gedurende de pe-
riode 1598-1602’, doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht, Vlaardingen 1972 (ongepubliceerd). Zie 
over Op ’t Hofs wetenschappelijke werk vanaf zijn scriptie ook de bijdrage van Groenendijk aan deze 
bundel.
10 H. Heppe, Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche, namentlich der Nieder-
lande, Leiden 1879, repr. Goudriaan 1979, 95, 140-149.
11 W. Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus in der reformierten Kirche der Niederlande bis zur laba-
distischen Krise, Leipzig/Utrecht 1911, 21-43.
12 S. van der Linde, Het gereformeerd protestantisme, Nijkerk [1957], 10; idem, ‘De prediking van de 
Nadere Reformatie’, Theologia Reformata 19 (1976), 6-21, aldaar 15.
13 S. van der Linde, ‘De Godservaring bij W. Teellinck, D.G. a Brakel en A. Comrie’, Theologia Refor-
mata 16 (1973), 193-195.

“Flitsende discussie” met S. van der Linde
In de loop van zijn studietijd werd Op ’t Hof assistent van prof. dr. S. van der Linde, 
hoogleraar in de Geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme.7 De Nadere 
Reformatie was een belangrijk aandachtsgebied voor Van der Linde. Hij wilde er 
zelfs een boek over schrijven; een voornemen dat hij nooit heeft gerealiseerd.8 Met 
zijn assistent deelde de hoogleraar de liefde voor het oude boek, maar in hun opvat-
tingen over de bronnen en de ontwikkeling van de Nadere Reformatie zouden de 
wegen zich scheiden.
 Op ’t Hof schreef bij Van der Linde een doctoraalscriptie, en wel over Nederland-
se vertalingen van Engelse piëtistische geschriften van 1598 tot 1602.9 Hoofdvraag 
daarbij was de relatie tussen het Engelse puritanisme en het Nederlandse piëtisme 
of de Nadere Reformatie. Was de Engelse invloed bepalend geweest voor het ont-
staan van de Nederlandse stroming? De Duitse kerkhistoricus H. Heppe had daar 
in 1879 een bevestigend antwoord op gegeven,10 W. Goeters daarentegen in 1911 een 
ontkennend antwoord. Zijns inziens was de Nederlandse beweging een vrucht van 
eigen bodem.11 Op ’t Hofs leermeester Van der Linde ging in hetzelfde spoor.12 Op 
’t Hof wilde in deze kwestie op basis van de bronnen duidelijkheid verschaffen en 
kwam tot de conclusie dat Heppe het gelijk aan zijn zijde had. Naar eigen zeggen 
van Op ’t Hof was Van der Linde niet bepaald enthousiast over de conclusie van zijn 
leerling.
 Ook in een serie artikelen ging Op ’t Hof in tegen Van der Lindes zienswijze. In 
deze artikelen besprak hij de geschriften van de ‘vader’ van de Nadere Reformatie, 
Willem Teellinck (1579-1629), die diepgaand was beïnvloed door het puritanisme. 
Volgens Van der Linde had de Nadere Reformatie al aan het eind van Teellincks 
leven de betrokkenheid op de gehele aardse werkelijkheid losgelaten en had de aan-
dacht zich versmald tot de ziel van het vrome individu.13 Op ’t Hof wilde deze ‘ver-
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