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Hoofdstuk 1

Inleiding

Hoewel het Schotse volk en zijn geschiedenis over het algemeen op het vas-
teland van Europa geen grote bekendheid genieten: vriend en vijand weet er, 
dat Schotland tot de landen behoord heeft, waarop het Calvinisme niet weinig 
invloed oefende.1

A.A. van Schelven

In dit inleidende hoofdstuk geef ik een verantwoording van het onderzoek. 
Er wordt aandacht geschonken aan het onderwerp, de onderzoeksvraag, 
de huidige stand van het onderzoek, de inhoud, betekenis, alsmede de 
methode en resultaten van het onderzoek. 

Zowel de hoeveelheid als de meerduidigheid van de in deze studie 
gebezigde begrippen vraagt om een uniforme definiëring. Deze wordt 
in een drietal categorieën weergegeven, te weten algemene begrippen, 
begripsbepalingen van vroomheidsbewegingen en ecclesiologische 
begrippen. Deze begrippen zijn onder punt 8 weergegeven. Bij het 
onderwerp (1.) en de onderzoeksvraag (2.) van deze inleiding worden 
deze begrippen cursief aangeduid.

1.1. Onderwerp 

Dit onderzoek richt zich op gereformeerde piëtistische (Piëtisme) con-
tacten in de zeventiende eeuw tussen Schotland en de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden. Deze contacten concentreren zich vooral 
op de periode na 1660 (Restauratie) tot 1700, toen een aantal Schotse 
piëtisten naar de Republiek van de Nederlanden uitweek. 

Er wordt aandacht geschonken aan de eigenheid van de Schotse 
‘vroomheid’ (Schots Puritanisme) met haar theologische accenten. Ver-
volgens wordt de receptie van het Schotse gedachtegoed in de Neder-
landen besproken. 

1   Van Schelven, Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd, deel 2, 9.
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1.2. Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag is:

Op welke wijze is er sprake van invloed van het Schots Puritanisme op analoge 
vroomheidsbewegingen (Gereformeerd Piëtisme en Nadere Reformatie) in de 
Nederlanden in de zeventiende eeuw? 

tot deze onderzoeksvraag behoren de volgende deelonderwerpen:

1. De motieven van de Schotse presbyteriaanse migranten om naar de 
Nederlandse Republiek te vluchten, worden onderzocht. In hoeverre 
speelt de presbyteriale kerkvorm (Presbyterianisme) van de Gerefor-
meerde kerk in de Republiek hierbij een rol? 
2. Er wordt nagegaan wat de benaming, de wortels en de eigenheid van 
het Schots Puritanisme zijn, waarin zich dit onderscheidt van het Engels 
Puritanisme en in hoeverre er sprake is van overeenkomsten tussen 
het Schotse Gereformeerd Piëtisme en het Gereformeerd Piëtisme in de 
Nederlanden in de zeventiende eeuw. In dit verband worden de begrippen 
vroomheid, spiritualiteit, bevinding, devotie en mystiek gebruikt. 
3. Vervolgens wordt onderzocht of de Schotse Tweede Reformatie van de 
Covenanters raakvlakken heeft met de Nadere Reformatie in de Neder-
landen. Zijn er parallellen aan te geven tussen beide vroomheidsbewe-
gingen? 

4. Het onderzoek richt zich ook op de invloed van het gedachtegoed 
van het Schots Puritanisme op de Nadere Reformatie. Hierbij wordt 
aandacht gegeven aan de receptie hiervan in de vorm van vertalingen van 
puriteinse geschriften uit de periode van de tweede Reformatie. theo-
logische accenten die hierin voorkomen, worden vergeleken met die van 
de Nadere Reformatie. 
5. Van belang is het theocratisch verbondsideaal (theocratie), dat een 
belangrijke rol speelde bij de pogingen tot een reformatie van de Schotse 
natie. Bezien wordt in hoeverre dit verlangen bij de Schotse migranten 
functioneerde en of er raakvlakken zijn met de doelstellingen van de 
Nadere Reformatie. 
6. Het theocratisch verbondsideaal komt bij de Schotse tweede 
Reformatie tot uitdrukking in de zogenaamde Verbondsvroomheid. Deze 
wordt verwoord in het Nationaal Verbond en het Plechtig Verdrag en 
Verbond. onderzocht wordt of deze Verbondsvroomheid raakvlakken heeft 
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met de foederaal-theologie, die door theologen van de Schotse tweede 
Reformatie werd voorgestaan. 
7. Een punt van onderzoek is ook de houding van de Schotse migranten 
ten opzichte van de politieke en kerkelijke situatie in hun vaderland, in 
het kader van het theocratisch verbondsideaal dat zij voorstonden. In 
hoeverre was er bij hen sprake van radicalisering en hoe reageerden ver-
tegenwoordigers van de Nadere Reformatie hierop?

1.3. Huidige stand van het onderzoek van betrekkingen tussen 
Schotland en het Europese continent in de vroegmoderne tijd

Binnen het netwerk van diverse soorten contacten tussen Groot-Brit-
tannië en het Europese continent in de vroegmoderne tijd is ook het 
Gereformeerd Piëtisme de laatste decennia thema van onderzoek 
geweest. Hierbij werd vooral aandacht geschonken aan de invloed van 
het Engels Puritanisme.2 

Het Schots Puritanisme, dat een ondergeschikte positie innam 
en vanwege politieke en taalkundige verbindingen als aanhangsel 
aan de Engelse vroomheidsbeweging wordt beschouwd, bleef tot op 
heden onderbelicht, ook al is daarin de laatste jaren een kentering  
gekomen.3 

uit recente onderzoeken blijkt dat de invloed van de Schotse kerk 
op Engeland in de zeventiende eeuw niet onbelangrijk was. Zo was 
de bijdrage van Schotse theologen tijdens de Engelse Westminster 
Assembly (1643-1649) zeker groot te noemen.4 ook op het Europese 
continent waren Schotse puriteinse auteurs opgenomen in de stroom van 
vertalingen van Engelse piëtistische boeken.5 

De commerciële, politieke en culturele relaties tussen Schotland en 
andere Europese landen vormen ook thema’s voor wetenschappelijk 

2    Van den Brink, Höpfl (eds.), Calvinism and the making of the European mind; op  
’t Hof, ‘De invloed van het Puritanisme op Europa’; op ’t Hof, ‘De internationale 
invloed van het Puritanisme’.

3  Zie vooral: Van Valen, ‘“Het leven met God”, het Schots Puritanisme en zijn 
receptie in de “Verenigde Provinciën”’.

4  Van Dixhoorn, ‘Scottish influence on the Westminster Assembly’.
5  Voor Duitse taalgebied: Mckenzie, A catalog of British devotional and religious books.
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onderzoek.6 Hierbij gaat het niet alleen over de bijdrage van de Schotse 
Verlichting in de achttiende eeuw.7 Volgens sommigen gaat het huidige 
democratische staatsbestel terug op de presbyteriale kerkregering die 
zich na de Reformatie ten tijde van John knox in Schotland ontwikkelde. 
ook het onderwijssysteem dat in dezelfde tijd van de grond kwam, zou 
model staan voor de rest van de wereld.8 

Een aantal presbyteriaanse Schotten werd verbannen of moest 
vluchten naar onder andere de Nederlandse Republiek. Zij voegden zich 
bij bestaande migrantengemeenten, waarvan de meeste in de zeven-
tiende eeuw door Engelse en Schotse kooplieden waren gevormd. keith 
Sprunger heeft in zijn studie Dutch Puritanism de geschiedenis van deze 
gemeenten in kaart gebracht. Zij hadden een puriteinse signatuur. Een 
aantal van zowel de Engelse als de Schotse migranten kwam in contact 
met vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie.9 

De Schotse migrantengemeenschap in de Nederlanden in de zeven-
tiende eeuw is in verschillende studies belicht. Ik noem vooral de dis-
sertatie van Ginny Gardner The Scottish exile community in the Netherlands 
en de studie van Douglas Catterall Community without borders.10 Het 
aantal gevluchte of verbannen migranten nam vooral na de Restauratie 
toe. Enkele recente bijdragen geven een globaal beeld van de Schots-Ne-
derlandse theologische contacten vanaf de Reformatie.11 

Door contacten van Schotse migranten met vertegenwoordigers 
van de Nadere Reformatie tijdens de Restauratie kwamen de laatsten 
in aanraking met Schotse vroomheidsgeschriften. De auteurs hiervan 
behoorden tot de tweede Reformatie. Een aantal van deze geschriften 
werd geselecteerd en in het Nederlands vertaald. Deze vertalingen 
kwamen voor een belangrijk deel in de periode van 1660 tot 1700 van 
de pers. Zij volgden, na een onderbreking van ongeveer veertig jaar, op 
vertalingen van Schotse piëtistische geschriften die in de eerste twee 

 6  Murdoch, Scotland and the Thirty Years War; Grosjean, Murdoch (eds.), Scottish 
communities abroad; Murdoch, Network North; leyder, Scotland and Europe. 

 7  Broadie (ed.), The Cambridge companion to the Scottish Enlightenment. 
 8  Vgl. Herman, How the Scots invented the modern world, 19; Denlinger, ‘How the 

Scots changed the world’. 
 9  Sprunger, Dutch Puritanism.
10  Gardner, The Scottish exile community in the Netherlands; Catterall, Community 

without borders.
11  ferguson, ‘Scotland and the Netherlands: Reformed Crosscurrents’; Eglinton, 

‘Scottish-Dutch Reformed theological links in the seventeenth century’.
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decennia van de zeventiende eeuw verschenen. W.J. op ’t Hof heeft in 
zijn dissertatie Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands de verta-
lingen tot 1622 behandeld en C.J. Meeuse heeft in zijn biografie van 
Jacobus koelman (1631-1695) diens vertalingen in het kort besproken.12 

In enkele publicaties zijn op basis van onderzoek van de primaire 
bronnen de contouren van het Schots Puritanisme weergegeven. Met 
name de studies van D.G. Mullan bieden een grote hoeveelheid materiaal 
vanuit de bronnen.13 De Schotse vroomheid binnen de religieuze cul-
turele context in de vroegmoderne tijd is onderzocht door Margo todd. 
Bij haar studie heeft zij vooral gebruikgemaakt van kerkelijk archiefma-
teriaal.14 

Een veelheid aan feiten op politiek en kerkelijk terrein heeft de stan-
daardwerken over de Schotse kerkgeschiedenis gevuld, maar aan de ach-
terliggende piëtistische drijfveren is weinig aandacht besteed.15 Wat dat 
betreft, is er een leemte in het onderzoek van het Schots Puritanisme.16

1.4. Betekenis van het onderzoek

Zoals hierboven is aangegeven, richten verschillende wetenschappelijke 
publicaties zich op het netwerk van Europese vroomheidsbewegingen in 
de zeventiende eeuw. In dit kader past een onderzoek naar vroomheids-
relaties tussen Schotland en de Nederlanden, die in de tweede helft van 
deze eeuw vooral door persoonlijke contacten werden geïntensiveerd. 

Een aantal Covenanters werd verbannen of moest vluchten naar onder 
andere de Nederlandse Republiek. In de Republiek kwamen zij in aan-
raking met belangrijke vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie. 
Zo kwamen Jacobus koelman, Jacobus Borstius (1612-1680), Wilhelmus 
à Brakel (1635-1711), Gisbertus Voetius (1589-1676) en Herman Witsius 

12  op ’t Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 200-236, 278-279, 433; 
Meeuse, Jacobus Koelman, 182-183. 

13  D.G. Mullan brengt, vanwege de relaties met Engeland, de Schotse stroming 
onder de noemer van Schots Puritanisme. Zie: Mullan, Scottish Puritanism 1590-
1638; Mullan, Women’s life writing in early modern Scotland; Mullan, Narratives of 
the religious self. 

14  todd, The culture of Protestantism in early modern Scotland.
15  Donaldson, The faith of the Scots, 13.
16  A.C. Cheyne heeft op de leemte in het onderzoek gewezen: Cheyne, Scottish piety, 

xi.
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(1636-1708) in contact met Schotse migranten. Mijn onderzoek richt 
zich op deze contacten, waarbij aandacht besteed wordt aan piëtistische 
overeenkomsten met de Nadere Reformatie.

In mijn onderzoek worden de verbindingen van deze piëtisten geana-
lyseerd: op welke punten ondergingen zij invloed van de Schotten? 
tevens maakt dit onderzoek duidelijk wat de grenzen waren van de 
Schotse invloed, namelijk welke opvattingen en praktijken van de 
Schotten niet of nauwelijks door Nederlanders werden overgenomen. 

Bij deze analyse van de contacten tussen Nederlanders en Schotten 
wordt gebruikgemaakt van nog niet eerder onderzocht bronnenmateriaal 
in de vorm van handschriften. De meeste daarvan zijn de Wodrow Papers 
die door de Schotse kerkhistoricus Robert Wodrow (1679-1734) werden 
verzameld. Vooral de manuscripten van John Brown of Wamphray (ca. 
1610-1679) en Robert MacWard (ca. 1625-1681), die enige tijd verbonden 
waren aan de Schotse kerk van Rotterdam, bevatten informatie over 
allerlei aspecten van vroomheid. Hun aandacht voor vroomheid gaat 
gepaard met een sterke affiniteit met de ideologie van de Covenanters. 

In dit verband is van belang hoe groot het aandeel is van vertalingen 
van geschriften van Schotse puriteinse auteurs in de stroom van verta-
lingen van Engelse puriteinse werken die in de zeventiende eeuw in de 
Republiek van de pers kwam. onderzocht wordt welke selectiecriteria 
voor deze vertalingen golden en in hoeverre de Schotse auteurs zich van 
de Engelse puriteinse auteurs hebben onderscheiden. 

Het onderzoek is ten slotte van betekenis, omdat het aangeeft wat de 
invloed is van het Schots Puritanisme op de Nadere Reformatie. Hierbij 
gaat het over karakteristieke kenmerken van de Schotse vroomheid en 
hieraan gerelateerde theologische accenten. Vooral de betekenis van de 
Verbondsvroomheid en de receptie daarvan bij vertegenwoordigers van 
de Nadere Reformatie wordt hierbij geanalyseerd. 

1.5. Methode van het onderzoek

Aan de hand van archiefonderzoek heb ik het netwerk van contacten van 
Schotse migranten in de Republiek in kaart gebracht. Hieruit is gese-
lecteerd welke Schotse migranten piëtistische principes huldigden, die 
zij met elkaar deelden. Er is specifiek gelet op schriftelijke contacten met 
Nederlandse predikanten en gemeenteleden. Hierbij is van belang over 
welke thema’s zij met elkaar correspondeerden. 
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Daarnaast is nagegaan in hoeverre Nederlandse piëtisten in hun 
gedrukte geschriften aandacht hebben besteed aan de Schotse vluchte-
lingen en hun gedachtegoed. 

Vervolgens is onderzoek gedaan naar de vertalingen die in de periode 
van de Restauratie in de Republiek zijn verschenen. Hierbij is van belang 
om na te gaan welke selectiecriteria voor de gebruikte bronteksten 
werden gehanteerd. 

Hoewel bij de studie de gehele zeventiende eeuw wordt betrokken, ligt 
het accent op de periode van de Restauratie. In deze periode van 1660 
tot 1688 is er immers sprake van intensieve vroomheidscontacten met 
migranten in de Republiek.

1.6. Historiografie van de Schotse Kerk in de vroegmoderne tijd

De geschiedschrijving van Schotland in de zestiende en zeventiende 
eeuw is vooral te vinden in overzichtswerken uit die tijd. De reformator 
knox beschreef gebeurtenissen rondom de Schotse Reformatie in The 
historie of the Reformation of the Church of Scotland, dat postuum werd uit-
gegeven.17 Dit is de eerste beschrijving van de gebeurtenissen die geleid 
hebben tot de Reformatie in Schotland.

Een standaardwerk over de geschiedenis van de Schotse kerk vanuit 
presbyteriaans standpunt is dat van David Calderwood (1575-1650), The 
true history of the Church of Scotland from the beginning of the Reformation, 
unto the end of the reign of King James VI.18 

Een beschrijving van dezelfde periode vanuit episcopaals standpunt 
beslaat een groot gedeelte van The history of the Church of Scotland, 
beginning the year of our Lord 203, and continued to the end of the reign of King 
James VI.19 De auteur is aartsbisschop John Spottiswood (1565-1639).  
Het is zijn bedoeling om te bewijzen dat de episcopaalse kerkvorm van 
de Schotse kerk oude papieren heeft.

17  knox, Historie of the Reformatioun of religiounn within the realme of Scotland, 1587. 
De complete editie is: knox, The historie of the Reformation of the Church of Scotland, 
Edinburgh, 1644; in Engeland gedrukte complete editie: knox, The historie of the 
Reformation of the Church of Scotland, london, 1644. 

18  Calderwood, The true history of the Church of Scotland, 1678. Een uitgebreide 
versie van David Calderwoods History werd uitgegeven door de Schotse Wodrow 
Society: Calderwood, The history of the Kirk of Scotland, 1842-1845. 

19  Spottiswood, The history of the Church of Scotland, 1655.
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In het sterfjaar van George Buchanan (1506-1582) verscheen in het 
latijn zijn geschiedenis van Schotland, Rerum Scoticarum Historia. Hierin 
breekt hij een lans voor de politieke rechten van het volk, die hij bij de ont-
wikkeling van de Schotse natie waarneemt. Naar zijn oordeel regeert een 
vorst niet alleen bij de gratie van God maar ook bij de gratie van het volk.20 

John Row (1568-1646) beschreef de geschiedenis van de Schotse kerk 
over de periode van 1558 tot 1637. Zijn manuscript werd in 1842 gedrukt.21 
Zijn gelijknamige zoon John Row (1598-1672) schreef een vervolg over 
de periode 1637-1639, ook vanuit presbyteriaans standpunt.22 

tijdens de Restauratieperiode (1660-1688) verschenen twee belangrijke 
beschrijvingen van de kerkelijke geschiedenis van Schotland vanuit pres-
byteriaans standpunt, waarin uitvoerig aandacht wordt geschonken aan 
de vervolging van de Covenanters: Naphtali, or the wrestlings of the Church 
of Scotland for the Kingdom of Christ till 166723 en A hind let loose, or an 
historical representation of the testimonies of the Church of Scotland, with the 
true state thereof in all its periods.24 James kirkton (1628-1699) schreef een 
historische verantwoording van de gebeurtenissen van 1660 tot 1678. 
Dit boek werd in de negentiende eeuw gedrukt.25

Gebaseerd op authentieke bronnen beschreef Robert Wodrow de 
geschiedenis van de Restauratieperiode. Hij verzamelde een groot aantal 
documenten, brieven en andere primaire bronnen en maakte ook gebruik 
van informatie van ooggetuigen. Zijn levenswerk gold jarenlang als de 
belangrijkste gedrukte primaire bron van informatie over de onder-
havige periode. Zijn visie op de radicale vleugel van de Covenanters was 
niet zo positief. Hij stond sympathiek tegenover deze Covenanters, maar 
kon de manier waarop zij hun ideologie in praktijk brachten, niet in alle 
facetten onderschrijven.26 

In de twintigste eeuw verschenen verschillende studies van de 
geschiedenis van de Covenanters, als J. king Hewison (1853-1941), The 

20  Buchanan, Rerum Scoticarum Historia, 1582. Een Engelse vertaling is: Buchanan, 
The History of Scotland, 1690.

21  Row, The history of the Kirk of Scotland, Wodrow Society, 1842. Een andere uitgave 
is die van ‘the Maitland Club’: Row, The historie of the Kirk of Scotland, 1842. 

22  opgenomen in de uitgave van ‘the Maitland Club’. 
23  Stewart, Stirling, Naphtali, or the wrestlings of the Church of Scotland, 1667.
24  Shields, A hind let loose, 1687.
25  kirkton (Sharpe, ed.), The secret and true history of the Church of Scotland, 1817.
26  Wodrow, The history of the sufferings of the Church of Scotland, 1721-1722; Wodrow 

(Burns, ed.), The history of the sufferings of the Church of Scotland, 4 vols., 1829-1831.
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Covenanters. A history of the Church of Scotland from the Reformation to 
the Revolution en J.D. Douglas, Light in the North.27 Deze boeken zijn 
voornamelijk gebaseerd op gedrukte bronnen, waarbij vooral religieuze 
aspecten aan de orde komen. De auteurs schrijven vanuit sympathie met 
de Covenanters, maar nemen wel afstand van hun radicaliserende vleugel 
tijdens de Restauratieperiode.

twee wetenschappelijke publicaties die in het begin van de 21ste eeuw 
verschenen, zijn vooral vrucht van onderzoek van primaire geschreven 
bronnen uit de onderhavige perioden. De eerste behandelt de Restau-
ratieperiode: C. Jackson, Restoration Scotland, 1660-1690. De tweede 
behandelt de periode van 1637-1651: l.A.M. Stewart, Rethinking the 
Scottish Revolution. Covenanted Scotland, 1637-1651. Deze twee studies 
zijn gebaseerd op een analyse van politieke, sociologische, intel-
lectuele en godsdienstige aspecten. Zij nemen afstand van de sterke 
nadruk op de ideologie van de Covenanters, zoals king Hewison en 
Douglas in hun studies doen. De wijze waarop de Covenanters hun 
idealen gestalte wilden geven, wordt door Jackson en Stewart kritisch  
belicht.28

De studies van Jackson en Stewart geven de trend aan in de moderne 
historiografie om ideologische drijfveren naar de achtergrond te schuiven. 
op deze wijze wil men een totaalbeeld geven van de gebeurtenissen en 
deze niet alleen plaatsen in het raam van de theologische overtuigingen, 
die bij de ideologie van de Covenanters een belangrijke rol speelden. Het 
eenzijdig focussen op theologische uitgangspunten zonder deze in een 
brede historische context te plaatsen, kan een vertekend beeld van de 
ideologische drijfveren geven. 

De complexiteit van de historiografie van de Schotse kerk in de 
zestiende en zeventiende eeuw vereist zowel historische als theolo-
gische doordenking om ook een helder beeld te kunnen vormen van de 
vroomheid die de Covenanters heeft bewogen om zich voor hun theo-
cratische idealen in te zetten. 

27  king Hewison, The Covenanters; Douglas, Light in the North.
28  Jackson, Restoration Scotland, 1660-1690; Stewart, Rethinking the Scottish Revo-

lution.
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1.7. Opbouw van de resultaten van het onderzoek

De resultaten van het onderzoek worden in de volgende hoofdstukken 
weergegeven: 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de wortels van de vroomheids-
bewegingen in Schotland en in de Nederlanden. Deze worden geplaatst 
in de historische context van beide naties binnen Europees verband. Er 
wordt een vergelijking gemaakt tussen de politieke en de kerkelijke ont-
wikkeling in beide landen gedurende het reformatieproces.

Het derde hoofdstuk behandelt de contacten tussen Schotland en de 
Nederlanden in de zeventiende eeuw tot de Restauratie in 1660. Ver-
volgens komen wederzijdse contacten in het kader van internationali-
sering van het Gereformeerd Piëtisme ter sprake. ten slotte wordt 
aandacht geschonken aan vertalingen van Schotse piëtistische geschriften 
vóór 1660. 

Hoofdstuk 4 schetst de gebeurtenissen die tot de Restauratie in 1660 
hebben geleid, de politieke verhoudingen tot aan de Glorieuze Revolutie 
van 1688 en de vervolging van de Schotse Covenanters, die velen deed 
vluchten naar het Europese continent. Hun geloofsstrijd wekte de sym-
pathie op van Nederlandse geestverwanten als koelman en Borstius, 
die zij in enkele geschriften tot uitdrukking brachten. onderzocht is in 
hoeverre de Nederlandse geestverwanten zich verbonden wisten met de 
motieven van de Covenanters om deze strijd te voeren. 

Het vijfde hoofdstuk handelt over de contacten vanuit de Schotse 
gemeenschap in Rotterdam. De nadruk valt op contacten van presbyte-
riaanse migranten met vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie, 
zoals koelman. ook komt aan de orde de interesse die Brown of 
Wamphray en MacWard aan de dag legden voor de Nederlandse 
politieke, kerkelijke en theologische situatie.

Hoofdstuk 6 gaat in op de contacten tussen de Schotse piëtistische 
migranten en Nederlandse geestverwanten in utrecht, een centrum van 
de Nadere Reformatie, en in andere plaatsen. onderzocht wordt hoe deze 
contacten zijn ontstaan, hoe ze werden onderhouden en welke gemeen-
schappelijke gedachten (analogieën) over de persoonlijke vroomheid 
hierbij naar voren kwamen. 

Hoofdstuk 7 bespreekt het karakter van twee typen Schotse vroomheid: 
de piëtistische en de Verbondsvroomheid, zoals deze tot uitdrukking 
komen in de geschriften van Brown of Wamphray en MacWard. Er 
worden parallellen getrokken tussen de Schotse tweede Reformatie en 
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de Nederlandse Nadere Reformatie. In hoeverre hebben de vroomheids-
idealen van de Schotten Nederlandse piëtisten aangesproken? 

Hoofdstuk 8 behandelt vertalingen van Schotse piëtistica uit de Restau-
ratieperiode (1660-1688). De selectiecriteria die de vertalers hanteerden, 
onder wie koelman de eerste plaats inneemt, worden onderzocht. Deze 
criteria richten zich op aspecten van de vroomheid. Hebben zij zich bij hun 
keuze mede laten leiden door de vroomheidsidealen van de Covenanters?

Hoofdstuk 9 beschrijft enkele theologische accenten van het gedach-
tegoed van de Covenanters. Hierbij gaat het vooral om soteriologische 
segmenten van de Schotse theologie, zoals de foederaal-theologie, die 
van invloed waren op de vroomheid van Schotse migranten als Brown 
en MacWard. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met theologische 
accenten bij Nederlandse geestverwanten. 

Het tiende hoofdstuk beschrijft de contacten van koelman en À Brakel 
c.s. met de cameronians, de radicale vleugel van de Covenanters, tegen 
de achtergrond van de politieke gebeurtenissen in Schotland tot aan de 
Glorieuze Revolutie. onderzocht wordt wat de oorzaken zijn van de ver-
koeling van de band van genoemde predikanten met de cameronians. In 
hoeverre heeft deze te maken met de radicalisering van de Verbonds-
vroomheid? 

Hoofdstuk 11 bespreekt de gevolgen en invloed van de Glorieuze 
Revolutie (Glorious Revolution) van 1688 op de piëtistische relaties tussen 
Schotland en de Nederlanden.

In hoofdstuk 12 volgen een evaluatie van de besproken Schotse en 
Nederlandse vroomheidsbewegingen en een slotbeschouwing met eind-
conclusie.

1.8. Begrippen

De algemene begrippen omvatten definities van vroomheid en verwante 
benamingen. Daarna volgt een definitie van theocratie die in de Schotse 
situatie aan Verbondsvroomheid is gerelateerd.

onder het hoofd begripsomschrijving vroomheidsbewegingen volgen de 
definities met betrekking tot de piëtistische en de puriteinse vroom-
heidsbeweging, alsmede van de Nadere Reformatie.

De ecclesiologische begrippen geven de kerkvormen aan die voor een 
goed verstaan van de Schotse en de Nederlandse kerkelijke situatie in de 
zeventiende eeuw van belang zijn.
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1.8.1. Algemene begrippen

1. Vroomheid (Eng. piety) 
Het begrip vroomheid, dat in de titel van het onderzoek wordt gebruikt, 
omvat de persoonlijke en innerlijke doorleving (bevinding) van het heil 
door middel van Woord en Geest en de openbaring hiervan in een leven 
van godsvrucht. Het is een alomvattend begrip dat zowel de interne als 
de externe kant van de christelijke vroomheid behelst. De latijnse toe-
spitsing in de term praxis pietatis geeft de beoefening van de vroomheid 
weer.29

2. Spiritualiteit (Eng. spirituality) en bevinding (Eng. experience)
Het begrip spiritualiteit wordt in het hedendaags spraakgebruik toe-
gepast om allerlei gevoelens aan te duiden, terwijl in het verleden allerlei 
vormen van zielenleven, zoals kloostervroomheid, meditatie en con-
templatie, onder deze noemer werden gebracht.30 De oorspronkelijke 
betekenis van de christelijke spiritualiteit houdt de bevinding van het 
hart in, zoals deze door Woord en Geest wordt gewerkt.31 In deze 
betekenis worden beide begrippen, spiritualiteit en bevinding, in deze 
studie als synoniemen gebruikt. 

3. Devotie (Eng. devotion)
Het begrip devotie geeft uitdrukking aan de toegewijde, eerbiedige 
houding bij het vervullen van godsdienstplichten. In deze studie wordt 
devotie zowel in de betekenis van de middeleeuwse vroomheid als met 
betrekking tot het beoefenen van een toegewijde vroomheid in het 
algemeen gebruikt.32 

4. Mystiek (Eng. mysticism)
De benaming mystiek heeft betrekking op de spiritualiteit van het hart, 

29  Verboom, ‘Vroomheid’. Voor de definiëring van vroomheid bij Johannes Calvijn: 
Battles, The piety of John Calvin, 27. 

30  Bras, ‘Spiritualiteit’; Dupré, Saliers e.a. (eds.), Christian spirituality; Van 
Amersfoort e.a., Ora et Labora: twaalf opstellen over christelijke spiritualiteit, 7; Van 
’t Spijker (red.), Spiritualiteit, 15; De Reuver, Verborgen omgang, 17.

31  karels, ‘Bevinding’; Van ’t Spijker, ‘Spiritualiteit en t Spiritus sanctus’, 442; voor 
bevinding (experientia) bij Calvijn: Runia, ‘Spiritualiteit bij Calvijn’, 170-171. 

32  Jacobs, ‘Devotie’. Voor een beknopt overzicht van de Moderne Devotie in de mid-
deleeuwen: Steinmetz, ‘Devotio Moderna’.
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die wordt beoefend in de verborgen, gevoelige omgang met God. oor-
spronkelijk werd deze benaming gebruikt om de spirituele eenwording 
met God aan te duiden. De benaming mystiek, die in deze studie inci-
denteel voorkomt, wordt gebruikt wanneer gevoelsmatige uitingen van 
Godservaring domineren. In dit verband kunnen we ook spreken van 
affectieve vroomheid.33

5. Verbondsvroomheid (Eng. Covenanted piety)
De benaming Verbondsvroomheid is de aanduiding van een belangrijke 
karakteristiek van de Schotse gereformeerde vroomheid. Hiermee 
wordt het fenomeen van het type vroomheid dat focust op het Schotse 
Nationaal Verbond gekarakteriseerd. Het begrip ‘Nationaal Verbond’ 
wordt bij de benamingen van de vroomheidsbewegingen gedefinieerd.34 
De drijfveer van deze vroomheid was een theocratisch verbonds- 
ideaal.35

6. Theocratie (Eng. theocracy)
theocratie is ontleend aan het Griekse woord voor ‘godsregering’. Het 
is een staatsvorm waarin de heerschappij van God normerend is voor de 
gehele samenleving van een natie, waarin zowel de kerk als de overheid 
is begrepen. Bij de Schotse Reformatie betekende dit dat het gezag van 
de Bijbel de overhand had op elk materieel beginsel.36 

1.8.2. Begripsomschrijving vroomheidsbewegingen

1. Piëtisme (Eng. Pietism)
Het Piëtisme is een stroming binnen het Protestantisme, die tot doel 
heeft om de vroomheid te bevorderen. Deze stroming komt zowel in 
de lutherse als in de calvinistische (gereformeerde) traditie voor. Het is 
een begrip dat zowel de interne als de externe kant van de vroomheid 
omvat.37 

De term Piëtisme wordt in deze studie gehanteerd als koepelbegrip 

33  Huls, ‘Mystiek’. Voor het onderscheid tussen spiritualiteit en mystiek: McGrath, 
Christian spirituality, 5-7. Zie ook: Wakefield (ed.), A dictionary of christian spiri-
tuality, 272-274.

34  Zie begrip ‘Nationaal Verbond (National Covenant)’.
35  Zie begrip ‘theocratie’.
36  Van der Zwaag, ‘theocratie’. 
37  karels, ‘Piëtisme’; Van der linde, ‘Piëtisme’. 



36

HoofDStuk 1

voor de internationale vroomheidsbeweging of -stroming in de zestiende 
en zeventiende eeuw.38 

2. Gereformeerd Piëtisme (Eng. Reformed Pietism)
Het Gereformeerd Piëtisme is een postreformatorische beweging in 
gevestigde kerken met een gereformeerde belijdenis, die een reactie 
inhoudt op het ondermaatse geestelijke gehalte in de praktijk van het 
kerkelijk en religieus leven.39 

De begripsbepaling van W.J. op ’t Hof voor het Gereformeerd Piëtisme 
is als volgt:

Het Gereformeerd Piëtisme was die stroming binnen het Gereformeerd 
Protestantisme die, zich tegen in haar ogen algemeen verbreide wantoe-
standen en misvattingen kerend, met profetische bezieling ijverde voor 
zowel de innerlijke doorleving van de leer en de persoonlijke levenshei-
liging alsmede de radicale en totale heiliging van alle terreinen van het 
leven.40 

De benaming Gereformeerd Piëtisme wordt in deze studie gebruikt 
om de vroomheidsbeweging binnen de gereformeerde kerkverbanden – 
dus exclusief de lutherse kerken – aan te duiden. onder deze noemer 
vallen onder andere de Engelse, Schotse en Amerikaanse bewegingen 
(al of niet met Puritanisme aangeduid), het Gereformeerd Piëtisme in 
de Nederlandse Republiek en soortgelijke bewegingen in frankrijk, 
Duitsland, Hongarije en andere Europese landen. Van belang is wat tot 
het Gereformeerd Piëtisme gerekend wordt en wat niet. Radicale bewe-
gingen zoals die van het labadisme vallen buiten de grenzen, omdat zij 
afwijken van de confessie en op gespannen voet staan met de kerkelijke  
orde.41 

3. Puritanisme (Eng. Puritanism)
Het Puritanisme is de algemeen erkende benaming voor de belangrijkste 
tak van het Gereformeerd Piëtisme. Deze omvat alle Britse rijksdelen, 

38  Zie voor de internationalisering van het Piëtisme: op ’t Hof, Het Gereformeerd 
Piëtisme, 16-26. 

39  op ’t Hof, Engelse piëtistische geschriften, 24-25. 
40  op ’t Hof, Het Gereformeerd Piëtisme, 85.
41  Heppe, Geschichte des Pietismus und der Mystik, ‘Das Wesen und der unterschied 

von Mystiek und Pietismus’, 1-13.
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zowel Engeland, Schotland, Wales en Ierland als de Engelse koloniën in 
Noord-Amerika.42 

Allerlei sektarische groepen in het Britse rijk worden ten onrechte 
onder de noemer van Puritanisme gebracht. Zij zorgden buiten de 
Church of England voor een wildgroei aan stromingen die afweken van 
de calvinistische confessie.43 

4. Engels Puritanisme (Eng. English Puritanism)
In deze studie wordt de benaming Engels Puritanisme44 toegepast op 
de piëtistische beweging in Engeland, die behalve non-conformistische 
vertegenwoordigers ook leden van de kerk van Engeland of episcopalen 
kent. Het kader daarbij is de bovengenoemde begripsbepaling van het 
Gereformeerd Piëtisme.45

Het Engels Puritanisme is van grote invloed geweest op soort-
gelijke bewegingen in andere Europese landen, zoals in de Nederlandse 
Republiek en in Duitstalige gebieden. ter onderscheiding van de analoge 
beweging in Schotland, duiden we in deze studie deze beweging aan met 
Engels Puritanisme.46

5. Schots Puritanisme (Eng. Scottish Puritanism)
De benaming Schots Puritanisme is van toepassing op het Gereformeerd 
Piëtisme in Schotland. Voor deze benaming is gekozen vanwege de raak-
vlakken met het Engels Puritanisme. Hierbij spelen factoren als taal en 
politieke gebeurtenissen een belangrijke rol. De combinatie Schots Puri-

42  Anderson, ‘Puritanisme’; R. Bronkema onderscheidt vier groepen binnen het 
Engels Puritanisme: ceremoniële, politieke, leerstellige en ethische puriteinen: 
Bronkema, The essence of Puritanism, 13-22. C.A. van der Sluijs voegt daar nog de 
‘mystieke puriteinen’ aan toe: Van der Sluijs, Puritanisme en Nadere Reformatie, 17.

43  Coffey, lim (eds.), The Cambridge companion to Puritanism, ‘Introduction’, 5. De 
separatisten worden wel tot de puriteinen gerekend, zie: White, The English sepa-
ratist tradition. 

44  Zie voor de karakteristiek van de Engelse puriteinse vroomheid: Beeke, Puritan 
reformed spirituality; Nuttall, The Holy Spirit in puritan faith and experience.

45  Zie voor de verschillende visies: Como, Blown by the Spirit, 10-32; Pederson, Unity 
in diversity, 208-226; Van Dixhoorn, God’s ambassadors, 11-16. 

46  Voor de beïnvloeding van het Puritanisme in de Nederlanden: op ’t Hof, Engelse 
piëtistische geschriften in het Nederlands. Voor de beïnvloeding in Duitsland zie: 
Van de kamp, “Auff bitte und einrahten etzlichter frommen Menschen ins hochteutsche 
übersetset”. Zie ook: Graafland, ‘De invloed van het Puritanisme op het ontstaan 
van het Gereformeerd Piëtisme in Nederland’.
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tanisme wordt in deze studie als werkhypothese gebruikt. In hoofdstuk 
12 worden de verschillende visies op deze benaming besproken. 
onderzocht wordt in hoeverre de eigenheid en ontwikkeling van het 
Schotse Gereformeerd Piëtisme deze term rechtvaardigt.47

6. Nationaal Verbond (Eng. National Covenant)
De benaming Nationaal Verbond heeft betrekking op het Schotse 
Nationaal Verbond van 1638.48 Het Nationaal Verbond was gebaseerd op 
een theocratisch verbondsideaal, het streven om als natie Gods Woord 
op alle terreinen – in kerk en staat – te erkennen en vorm te geven en dit 
door middel van een nationale verbondssluiting te bevestigen.49

7. Plechtig Verdrag en Verbond (Eng. Solemn League and Covenant)
Het Plechtig Verdrag en Verbond van 1643 omvat een verklaring van de 
drie koninkrijken, Engeland, Schotland en Ierland, om de eenheid van 
godsdienst te bevorderen, de verkregen privileges te bewaren, de koning 
te beschermen en de gereformeerde godsdienst te handhaven. Er wordt 
afstand genomen van het episcopale kerkbestuur.50 

8. Covenanters (Eng. Covenanters)
Covenanters is de benaming voor de Schotse presbyterianen die het 
Nationaal Verbond van 1638 en het Plechtig Verdrag en Verbond van 
1643 onderschreven. De naam Covenanters dateert van 1643, het jaar 
van het Plechtig Verdrag en Verbond.51 Hun primaire motivatie was de 
bewaring van de gereformeerde godsdienst, in het bijzonder de onafhan-
kelijkheid van de gevestigde kerk van de overheid en het koningschap 
van Christus op alle terreinen van het leven, zowel kerkelijk als nati-
onaal.52 

47  Een verdediger van de benaming ‘Schots Puritanisme’ is David Mullan: Mullan, 
Scottish Puritanism 1590-1638, ‘Prologue’, 1-12. 

48  Douglas, ‘National Covenant (1638)’.
49  Zie voor de tekst van het Nationaal Verbond: lumsden, The Covenants of Scotland, 

227-240. Voor de Nederlandse vertaling van het Nationaal Verbond van 1638: 
Van Valen, Naftali, een losgelaten hinde, 362-371. 

50  De tekst van het Plechtig Verdrag en Verbond is te vinden in: lumsden, The 
Covenants of Scotland, 261-265.

51  McDougall, ‘the Reception of the 1643 Solemn league and Covenant’, 63-64.
52  Brown, ‘Covenanters’, 218-219. Zie ook: Van Valen, ‘Covenanters’ (nog te ver-

schijnen). 
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9. Tweede Reformatie (Eng. Second Reformation)
Het jaar 1638 én de periode daarna waarin Schotland door de Cove-
nanters werd geregeerd, wordt aangeduid met tweede Reformatie. Deze 
betekende een nieuwe reformatie, gebaseerd op de Schotse Reformatie 
van 1560, met als uitgangspunten de presbyteriale kerkregering en de 
vernieuwing van het Nationaal Verbond van 1581 (King’s Confession). 
Politiek gezien duurde deze periode van 1638 tot 1651. theologisch wordt 
deze periode afgebakend door de jaren 1638 tot 1660 (Restauratie).53 

10. Nadere Reformatie
Binnen het Nederlandse Gereformeerd Piëtisme functioneerde de 
beweging van de Nadere Reformatie in de Nederlanden. Het Piëtisme 
richtte zich vooral op de persoonlijke vroomheid, maar de Nadere 
Reformatie beoogde juist ook de doorwerking van de vroomheid in kerk 
en staat. De persoonlijke godsvrucht moest het hele nationale leven verder 
reformeren. De voorstanders van de Nadere Reformatie stelden refor-
matieprogramma’s op die op kerkelijke vergaderingen werden ingediend. 
Daarbij werd erop aangedrongen om ook de lagere en hogere overheden 
te wijzen op hun roeping om op hun terrein een verdere daadwerkelijke 
hervorming overeenkomstig Gods Woord en wet door te voeren.54 

De instigators van de Nadere Reformatie probeerden door eigen publi-
caties en persoonlijke contacten met gelijkgezinden tot concrete samen-
werking te komen. op deze wijze ontstond een netwerk van predikanten, 
hoogleraren, overheidsdienaren en leken, die zowel plaatselijk als in een 
breder verband bij de beweging betrokken waren.55 

De begripsbepaling van de Nadere Reformatie die in 1995 werd gefor-
muleerd, luidt als volgt:

De Nadere Reformatie is die beweging binnen de Nederlandse Gerefor-
meerde kerk in de zeventiende en achttiende eeuw, die in reactie op de 
verflauwing van of een gebrek aan levend geloof de persoonlijke geloofs-
beleving en godsvrucht centraal stelde en van hieruit inhoudelijke en 
procedurele reformatieprogramma’s opstelde, bij de bevoegde kerkelijke, 

53  J. Macleod (1872-1948) beschouwt de tweede Reformatie als een bloeitijd van de 
Schotse kerk: Macleod, Scottish theology in relation to Church history, 66, 95. Zie 
ook: Isbell, ‘Second Reformation’.

54  Voor een beknopt overzicht van de ontwikkeling van het streven tot nadere 
reformatie: De Jong, ‘De Nadere Reformatie binnen Nederland’, 12-17. 

55  Zie voor het verschil tussen het Gereformeerd Piëtisme en de Nadere Reformatie: 
op ’t Hof, Het Gereformeerd Piëtisme, 52-59. 
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politieke en maatschappelijke organen indiende en/of in aansluiting hierbij 
zelf een verdere hervorming van kerk, samenleving en staat in woord en 
daad nastreefde.56

De juistheid van de benaming Nadere Reformatie wordt door sommige 
onderzoekers betwist. Wegens gebrek aan een beter alternatief wordt deze 
benaming in deze studie als werkhypothese gehanteerd. In hoofdstuk 
12 van deze studie wordt op de argumenten van voor- en tegenstanders 
ingegaan en mede op basis van het resultaat van het onderzoek een eigen 
standpunt weergegeven.57

1.8.3. Ecclesiologische begrippen

1. Presbyterianisme (Eng. Presbyterianism)
De gehanteerde begrippen Presbyterianisme en Episcopalisme vragen 
ook om definiëring. The Dictionary of Scottish church history and theology 
vermeldt bij ‘Presbyterianism’: ‘De vorm van kerkregering door pres-
byters (ouderlingen), die in Schotland sinds de Reformatie dominant is.’58 
Het presbyteriale stelsel gaat uit van een kerkelijke organisatie op basis 
van de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente. Dit houdt in dat de 
plaatselijke, parochiale kerkenraden (Kirksessions) afgevaardigden zenden 
naar de classes (Presbyteries), die zich dan weer laten vertegenwoordigen 
op de synoden (Synods), die een bepaald gebied bestrijken. Vanuit deze 
meerdere vergaderingen worden vertegenwoordigers gezonden naar de 
jaarlijkse nationale synode (General Assembly) van de Schotse kerk. De 
commissie van de synode (Commission of the Assembly) treedt tussen de 
jaarlijkse nationale synodes op als vertegenwoordiger daarvan om in 
belangrijke zaken handelend te kunnen optreden. Deze wordt jaarlijks 
door de synode benoemd.59

56  Graafland e.a., ‘Nadere Reformatie: opnieuw een poging tot begripsbepaling’, 
128. 

57  f.A. van lieburg plaatst kritische kanttekeningen bij het gebruik van de term 
‘Nadere Reformatie’: Van lieburg, Een eiland na de Reformatie, 305-317. 

58  kirk, ‘Presbyterianism’, citaat 673, ‘the form of church government by presbyters 
(elders) which has been dominant in Scotland since the Reformation’.

59  Zie voor de functie van de kerkelijke ambten die de presbyteriale kerkorde kent: 
Bannerman, The Church of Christ, vol. 1, 211 e.v., ‘the rule or law of Church 
power’.
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2. Gevestigde Kerk in Schotland (Eng. Established Kirk)
De Schotse Gevestigde kerk kent geen vorst als hoofd, zoals de Church of 
England. Zij wordt gekenmerkt door de erkenning van het koningschap 
van Christus (Headship of Christ). Dit houdt in dat Christus als koning 
het hoogste gezag in de kerk uitoefent. In feite valt de hele christelijke 
natie onder dit opperste gezag.60 

Het Schotse kerkbegrip gaat uit van een harmonieuze verhouding 
tussen kerk en staat. De kerk dient door de staat beschermd en erkend te 
worden, maar de overheid mag niet over de kerk heersen. De vrijheid van 
de kerk houdt niet in dat kerk en staat gescheiden zijn (het zogenaamde 
Voluntary principle) maar wel onderscheiden. De benaming Establishment 
principle geeft aan dat de nationale kerk wettig is erkend. Er is geen sprake 
van een pluriformiteit van denominaties, maar van één algemene kerk.61 

3. Episcopalisme (Eng. Episcopalianism)
De Dictionary of Scottish church history and theology geeft bij ‘Episcopa-
lianism’ aan: ‘Bijna een synoniem voor episcopaat, of kerkregering 
door bisschoppen.’ Bij het Presbyterianisme worden de ambten vanuit 
de plaatselijke gemeenten – die een zekere autonomie hebben – wettig 
verkozen. ook geschiedt de afvaardiging naar de meerdere vergade-
ringen vanuit de plaatselijke gemeenten. Bij het Episcopalisme worden 
de bisschoppen en overige ambten echter van bovenaf in een hiërarchie 
aangesteld. De schrijver van het lemma over het Episcopalisme in de 
genoemde Dictionary wil hiermee aangeven dat het Episcopalisme in 
Schotland een andere kerkrechtelijke structuur heeft dan in Engeland. 
Het belangrijkste verschil is dat de vorst in Schotland de jure nooit het 
hoofd van de Gevestigde en de latere Episcopaalse kerk is geweest.62 

4. Congregationalisme (Eng. Congregationalism); Independentisme (Eng. 
Independentism)
Het Congregationalisme is een vorm van kerkregering die uitgaat van 
de autonomie van de plaatselijke gemeente. Het kent geen reguliere 
classicale en synodale vergaderingen. Synoden worden alleen gevormd 

60  Bannerman, The Church of Christ, vol. 1, 187-210.
61  Voor de ecclesiologische visie van de Schotse presbyterianen op de verhouding 

van kerk en staat: Bannerman, The Church of Christ, vol. 1, 94-186. Zie voor het 
Voluntary principle: Jenkins, ‘Voluntaryism’.

62  Sefton, ‘Episcopalianism’. 
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bij bijzondere kwesties, zoals bij leerstellige conflicten die meerdere 
gemeenten raken en een gezamenlijke stellingname vereisen. In 
Schotland kwam deze kerkvorm in de zeventiende eeuw praktisch niet 
voor. In Engeland werden de congregationalisten ook wel independents 
genoemd. Met de presbyterianen werden zij daar ook wel non-confor-
misten genoemd vanwege hun afwijzing van de Act of Uniformity (1559), 
de wet waarin de liturgie en kerkvorm van de kerk van Engeland door 
het Engelse Parlement werden bekrachtigd.63

63  Binfield, ‘Congregationalism’.


