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1 Inleiding
De titel van deze studie, In het voetspoor van Lampe: gereformeerde
piëtisten tussen Bremen en de Republiek in de eerste helft van de achttiende
eeuw, verwijst naar een variant van het achttiende-eeuwse piëtisme met Bremen
als thuishaven en de Nederlandse Republiek als afzetgebied. De bedoelde
vroomheid is die van het piëtisme naar de modellering van Friedrich Adolph
Lampe (1683-1729). Lampe was afkomstig uit een Bremens koopmansgeslacht
en zijn volgelingen hebben in de Nederlanden invloed gehad.1 Eeuwenoude
handelsbetrekkingen tussen de stadstaat Bremen in het noordwesten van het
huidige Duitsland en de Nederlanden gingen namelijk vanaf de zestiende eeuw
samen met een specifiek religieuze en intellectuele interactie. Het is bekend dat
reeds tegen het einde van de zeventiende eeuw piëtistische contacten tussen
Bremen en de Republiek voorkwamen.2 Ook toen zowel Bremen als de
Republiek in de achttiende eeuw werden getroffen door een algehele
economische recessie, bleven de onderlinge betrekkingen inzake de
gereformeerde kerk en het academisch onderwijs vrijwel ongewijzigd.
Het laatstgenoemde is moeilijk los te zien van het leven en werk van
Lampe. De betekenis van deze piëtistische theoloog is dan ook met het kerkelijk
leven in Bremen en in de Republiek verbonden. Dat blijkt uit zijn
hoogleraarschap in Utrecht en het feit dat hij pastor primarius aan de
Ansgariikerk te Bremen werd. Onder zijn leiding is in zowel Bremen als Utrecht
een school van volgelingen gevormd waarin tolerantie in het teken van
vroomheid en wetenschap stond. De verzoeningsgezindheid van het evangelie
kreeg naar zijn inzicht gestalte in een door vroomheid gestempeld christendom.
De invloed van Lampe werkte in onderscheiden lagen van de samenleving in op
het intellectuele en religieuze bewustzijn. Wel moest Lampe haast
vanzelfsprekend rekenen op tegenwerking van streng orthodoxe zijde. Daarom
werd de aanduiding van zijn leerlingen als lampeanen niet door iedereen als een
erenaam beschouwd. De volgende poëtische reflecties uit 1732, kort na zijn
dood, illustreren deze scepsis:
Wy hebben ’t uit den mont van anderen gehoort,
Van achtbre mannen, die geen kettery verbloemen,
Dat zy hen Lieden van de nieuwe studi noemen;
Of Lampiänen, door hun meesters leer misleidt;
Verdwaalde geesten, vol van onrechtzinnigheit,
Een schaadlyk onkruit in Gods Kerke niet te lyden.3
1

Vgl. De Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis, 252-253; Selderhuis, Handboek, 528-529.
Zie: Leurdijk, ‘Vroom’.
3
Hoogvliet, ‘De heilige yver’, in: Mengeldichten, 461-488, hier: 465-466, opgedragen aan de
Baselse hoogleraar Samuel Werenfels (1657-1740).
2
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De dichter, Arnold Hoogvliet (1687-1763), was één van de velen die getuigden
van weerzin tegen Lampe en zijn leerlingen.
Hiertegenover stond een generatie theologen die Lampe juist als
voorbeeld van vroomheid vereerden. Deze invloed van Lampe werd kort na zijn
dood door zijn leerling Gerhard Drage (1694-1748) geconcretiseerd met een,
overigens niet volledige, lijst van leerlingen. De selectie die door deze biograaf
werd toegepast, geeft blijk van een specifieke richting in de gereformeerde kerk,
ook al is de lijst mogelijkerwijs juist met het oog op lampeaanse groepsvorming
enigszins subjectief opgesteld. Andere contemporaine bronnen gewagen van
“Lampeanen of lieden van den ernst”.4 De meeste zogenaamde ‘ernstigen’
zouden in hun prediking niet prominente geestverwanten als Johannes d’Outrein
(1662-1722) en Campegius Vitringa (1659-1722), maar “den Lampeaanschen
smaak” volgen.5 Ook de negentiende-eeuwse kerkhistoricus Barend Glasius sluit
hierbij aan: “Vele Leeraars volgden dit stelsel, en in hunne leerredenen werden
overeenkomstig hetzelve, en in de daaraan verbonden spreekwijzen, des
Christens werkzaamheden omtrent zijne dierbaarste belangen aangewezen,
ontwikkeld en aangedrongen.”6 Het scheelde in dit verband niet veel of de
loyaliteit aan het hoofdwerk van Lampe, Geheimniß des Gnaden-Bunds, had een
Bremense geestverwant als Ludwig Georg Treviranus (1676-1757) weerhouden
van eigen publicaties.7 Sterke aanwijzingen voor schoolvorming bieden voorts
Nederlandse gemeenten zoals in Middelburg, waar predikantsplaatsen voor
voetianen, coccejanen en lampeanen werden gecreëerd.8 K. van Berkel stelt ten
slotte dat door de voorkeur van vooraanstaande hoogleraren voor het
gedachtegoed van Lampe en door uit Bremen afkomstige studenten aan de
universiteit van Groningen de lampeaanse invloed is geïntroduceerd.9
Belang van het onderzoek
De reden om juist Lampe als uitgangspunt voor dit onderzoek te nemen is zijn
representatieve positie voor Bremen alsmede de relatief grote weerklank van
zijn theologie in de Republiek. Deze betekenis van Lampe werd reeds
vastgesteld door vroeg negentiende-eeuwse kerkhistorici als het duo A. Ypeij en
I.J. Dermout.10 Afgezien van een algemeen oriënterend overzicht van de invloed
van Lampe door G. Snijders11 en een analyse van de verbondstheologie van
Lampe door C. Graafland12 is er niet eerder een monografie verschenen over het
4

Vgl. Ypeij, Dermout, Geschiedenis, dl. 3, 290.
Ypeij, Geschiedenis, dl. 8, 635.
6
Glasius, Geschiedenis, dl. 2, 208-212, hier: 210.
7
Treviranus, Wonderbare weg, Voorreden, z.p.
8
Zie: De Jong, Jacobus Willemsen.
9
Vgl. Van Berkel, Universiteit, dl. 1, 205-206, 277, 289-291.
10
Vgl. Ypeij, Geschiedenis, dl. 8, 333, 633; Ypeij, Dermout, Geschiedenis, dl. 3, 290.
11
Snijders, Friedrich Adolph Lampe.
12
Graafland, ‘Friedrich Adolph Lampe’.
5

77

ontstaan van de invloed van het gereformeerde piëtisme te Bremen op de
Republiek in de eerste helft van de achttiende eeuw. In die lacune bedoelt dit
onderzoek te voorzien.
Het functioneren van de door Lampe beoogde vroomheid in de
Nederlandse cultuur geeft bovendien zicht op constanten en variabelen in de
godsdienstbeleving en op de verhouding van eigentijdse opvattingen over
vroomheid tot meer behoudende. De periode van ca. 1700-1750 was namelijk
niet alleen de bloeiperiode van het gereformeerde piëtisme, maar markeerde ook
de opkomst van de Verlichting. Het onderzoek van J. van Eijnatten over
vertalingen uit het Duits in het Nederlands leert dat vervolgens in de tweede
helft van de achttiende eeuw de invloed van de Verlichting op deze twee
geestesstromingen steeds sterker werd.13 Een vervolgonderzoek zou zich kunnen
richten op de vraag hoe constanten van de lampeaanse vroomheid niettemin
bijna ongemerkt in de negentiende eeuw eveneens toegang vonden.
Onderzoeksvraag
Aan de hand van de theoloog Friedrich Adolph Lampe en zijn volgelingen wordt
in dit boek biografisch en in eerste aanzet dogmahistorisch de invloed van het
achttiende-eeuwse gereformeerd piëtisme in Bremen op de Nederlanden
onderzocht. De deelvragen die hierbij aan de orde komen, luiden als volgt:
a. Welke representatieve betekenis had Lampe voor de vroomheidsbeweging
in Bremen en in de Republiek?
b. Wat maakt dat de te behandelen volgelingen als lampeanen kunnen
worden beschouwd en als representatief voor de verwerking van de
piëtistische invloed vanuit Bremen in de Republiek?
c. Welke concrete contacten waren er in dit kader tussen Bremen en de
Republiek? Hierbij komt de betekenis van het bestaan van
correspondentie en ander sociaal verkeer aan de orde alsmede van
contacten over onderwijs, vertaalwerk en drukpers.
d. Welke aanknopingspunten bieden de uitkomsten van dit onderzoek voor
vervolgonderzoek naar de theologische invloed vanuit Bremen in de
Nederlanden in latere periodes?
De behandeling van de schakelfunctie van de lampeanen voert langs destijds
actuele gebeurtenissen in kerk en staat, waarbij onder meer de opkomst van de
Verlichting een grote rol speelt.
Methode
Omdat dit onderzoek biografisch en in eerste aanzet dogmahistorisch duidelijk
wil maken in hoeverre het Bremense piëtisme in de eerste helft van de
achttiende eeuw theologen in de Republiek in hun geschriften en geloofspraktijk
13

Van Eijnatten, ‘History‘.
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heeft beïnvloed, wordt eerst sociaalhistorisch bekeken in hoeverre er
persoonlijke contacten tussen de betreffende theologen en Bremen bestonden –
bijvoorbeeld door correspondentie en ander sociaal verkeer – en vervolgens
receptiehistorisch in hoeverre hun theologische geschriften overeenkomen met
Bremense voorbeelden. Hierbij kan de mogelijke verwantschap van de teksten
mede worden verklaard in hun sociaalhistorische context.14
Stand van het onderzoek
F.A. van Lieburg heeft al in sociaalhistorisch onderzoek aangetoond dat van
1572 tot 1816 in de Nederlanden bijna een tiende deel van de predikanten
afkomstig was uit de Duitse landen. De Duitsers lijken zich vergeleken met hun
collega’s van Zuid-Nederlandse herkomst naar verhouding gemakkelijk in het
heersende politieke en geestelijke klimaat te hebben gevoegd.15 Voor de door
Lampe uitgedragen geloofspraktijk, die van substantiële betekenis is voor de
Nederlandse gereformeerden, wordt aangeknoopt bij het onderzoek van G.
Snijders naar Lampe en van K.M. Witteveen naar de uit Bremen afkomstige
theoloog Daniel Gerdes (1698-1765),16 die beiden aantonen dat er tussen
Bremen en Utrecht vrij veel contact bestond, alsmede bij het onderzoek van DoHong Jou over de Bremense piëtist Theodor Undereyck en van G. Mai naar de
oorsprong en ontwikkeling van het gereformeerde piëtisme in Bremen.17 Het
voorliggende onderzoek raakt ook aan dat van J. van de Kamp naar
vertaalverkeer van piëtistische boeken tussen de Republiek en de Duitstalige
gebieden.18
Opzet van het onderzoek
In dit onderzoek valt de nadruk op het piëtistisch verkeer vanuit Bremen naar de
Republiek in de eerste helft van de achttiende eeuw. Daarbij wordt ingegaan op
de contacten met Bremen via correspondentie, onderwijs en
familiebetrekkingen. Als baanbreker van een piëtistische ontwikkeling vormt de
in Bremen en de Republiek werkzame Lampe een logisch uitgangspunt voor dit
onderzoek. Voor een antwoord op de vraag hoe de receptie van het
vroomheidsbegrip (‘de praktijk der godzaligheid’) plaatsvond, worden ook de
geestesproducten onderzocht van een aantal gereformeerde predikanten die als
Lampes volgelingen kunnen worden beschouwd. Daarnaast is er aandacht voor

14

Impulsen voor dit onderzoek gingen uit van: Van Lieburg, Profeten; Van de Kamp, Auff
bitte (II), handelsversie: Übersetzungen von Erbauungsliteratur und die Rolle von Netzwerken
am Ende des 17. Jahrhunderts, in: Beiträge zur historischen Theologie, Tübingen (te
verschijnen).
15
Vgl. Van Lieburg, Profeten, 343-344.
16
Witteveen, Daniel Gerdes.
17
Jou, Theodor Undereyck; Mai, Niederdeutsche Reformbewegung.
18
Van de Kamp, Auff bitte (II).
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hun onderlinge verhoudingen alsmede hun relatie tot de vertalers en uitgevers in
bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht.
In het onderzoek komen theologen als Lampes volgelingen aan bod van
wie afkomst, onderwijs, ontwikkelingsgang en boekproductie indicatief zijn
voor een rol als verbindingsfiguur tussen Bremen en de Republiek. Criteria voor
het bepalen van hun invloed zijn derhalve: eigen publicaties en vertalingen van
piëtistica uit het Duits, verwerking en overdracht van vroomheid via het
theologisch onderwijs alsook een prominente positie in de gereformeerde kerk
als publieke kerk. De te behandelen personen waren bovendien allen gefocust op
de actualiteit van het kerkelijk leven en kwamen in dat opzicht overeen met vele
tijdgenoten van voetiaanse of coccejaanse signatuur, maar konden niet met hen
vereenzelvigd worden omdat zij een specifiek piëtistisch geluid lieten horen. Bij
de selectie van theologen is tevens gelet op hun netwerkrelaties onder meer wat
betreft familie, onderwijs en uitgeverij.19 Telkens zal in de volgende
hoofdstukken hierbij aan de orde komen de wijze waarop Lampe door de te
bespreken theologen werd gevolgd in zijn visie op de verhouding van de kerk tot
de overheid, de cultuur, de verschillende theologische denkrichtingen en het
vroomheidsideaal.20 In dogmahistorisch opzicht komt bijvoorbeeld de
heilsordeleer ter sprake als een centraal thema in prediking en onderwijs van
Lampe en zijn volgelingen.
In het eerste hoofdstuk wordt Lampe aan de hand van zijn afkomst en
opleiding, zijn pastorale en academische arbeid en de samenhang van het
netwerk van relaties met de uitgave van zijn pennenvruchten (en vertalingen
daarvan) onderzocht als gereformeerd piëtist. Naar aanleiding van de grote
nadruk die Lampe legde op de innerlijke en uiterlijke levensheiliging, is het
onderzoek mede gericht op de wijze waarop zijn vroomheidsbegrip gestalte
kreeg in zijn theologische werk.
Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de Duitse predikant Wilhelm Ernest
Ewald (1704-1741), één van de belangrijkste leerlingen van Lampe. Hoewel
Ewald zijn arbeidsveld niet in de Republiek vond, rechtvaardigt het relatief grote
aantal Nederlandse vertalingen van zijn werken uit het Duits zijn opname in dit
boek.21 Ewald heeft na de dood van Lampe diens prekenserie over de voleinding
der eeuwen voortgezet en voltooid met eigen werk in dezelfde geest, waarmee
hij het eigene van Lampe versterkte. Ook bij het onderzoek naar de betekenis
van Ewald voor de doorwerking van lampeaanse vroomheid in de Republiek
komen zijn leven en werken, sociale netwerk en de receptie van zijn in het
Nederlands vertaalde geschriften aan de orde. Ten slotte wordt zijn werk
vergeleken met het uit Bremen geïmporteerde vroomheidsbegrip.
In het derde hoofdstuk wordt de rol van Conrad Klugkist (1670-1740)
behandeld. Klugkist, predikant te Zuidbroek en Muntendam, behoorde tot een
19

Vgl. ibid., 398.
Vgl. Van den Berg, ‘Stroomlandschap’, 22.
21
Zie: Leurdijk, ‘Fakkeldrager’.
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Bremens regentengeslacht. De brugfunctie van het tijdschrift Bibliotheca
Bremensis komt ter sprake in verband met het door Klugkist onderhouden
briefverkeer met Bremen. Ingegaan wordt ook op de door hem in 1737 bezorgde
vertaling van Wahrheit in Jesu, über die Evangelia (1730) van Ludwig Georg
Treviranus als collega en geestverwant van Lampe te Bremen. Het gegeven dat
Klugkist het hoofdwerk van Treviranus uit het Duits vertaalde en onder zijn
eigen naam in de Republiek introduceerde, rechtvaardigt mede zijn
representatieve plaats in dit onderzoek. Nadat de plaats van Klugkist in het
bredere perspectief van het piëtisme is aangegeven, wordt zijn werk eveneens
vergeleken met het uit Bremen geïmporteerde piëtisme.
Het vierde hoofdstuk is gewijd aan de betekenis van de piëtist Albertus
Voget (1695-1771). Vogets afkomst, familierelaties en sociale netwerk laten een
hechte band zien met Bremen. In een beknopte levensschets wordt Voget
onderzocht als leerling van Lampe en diens Utrechtse collega Hieronymus
Simons van Alphen (1665-1742). Na het overlijden van Lampe, op wiens
aandringen bij regentes Maria Louise van Hessen-Kassel (1688-1765) Voget
tevergeefs naar Bremen werd beroepen, voorzag Voget op verzoek van een
Utrechtse uitgever diens passiepreken van een aanbevelend voorwoord. Evenals
Lampe in Bremen polemiseerde Voget later in Groningen en Utrecht tegen
mystieke tendensen door de vinger bij het geschréven Woord te leggen. K. van
Berkel beschrijft in zijn geschiedschrijving van de universiteit van Groningen
hoe Voget de mystiek van de hernhutters daarbij in wezen op één lijn zag liggen
met het spinozisme.22 Bij het onderzoek naar de wijze waarop bij hem de
verwerking van het lampeaanse ‘stelsel’ heeft plaatsgevonden,23 worden de
betrekkingen die hij als hoogleraar te Groningen en te Utrecht had met
gelijkgestemden aan het Gymnasium Illustre te Bremen in ogenschouw
genomen.
In het vijfde hoofdstuk richt het onderzoek zich op het predikantenduo
Gerardus Kulenkamp (1700-1775) en Wilhelmus Peiffers (1705-1779). De
blijvende indruk van het antilabadistische optreden van Lampe in Bremen, dat
hij in zijn jonge jaren meebeleefde, vertaalde Kulenkamp naar zijn eigen
leidende rol bij de bestrijding van de hernhutters in de Republiek. Deze invloed
van Bremen vormt tevens een sleutel tot zijn samenwerking met Peiffers.
Centraal in hun betekenis als piëtistische verbindingsfiguren tussen Bremen en
de Republiek staat namelijk hun lampeaanse visie op geloofsbeleving. Hun
betekenis voor wat betreft het thema geloof en bevinding wordt onderzocht aan
de hand van hun pastorale werkzaamheden en publicaties. Aan de hand van hun
godsdienstige ontwikkeling wordt voorts geprobeerd om een nadere verklaring
te vinden voor hun leidende rol bij de bestrijding van de hernhutters.24
22

Van Berkel, Universiteit, dl. 1, 291.
Vgl. Ypeij, Geschiedenis, dl. 8, 344-345.
24
Zie: Exalto, Karels, Waakzame wachters.
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Het zesde hoofdstuk omvat een inhoudelijke positionering van de
onderzochte lampeanen, waarbij de vraag centraal staat naar het standpunt dat
zij ten opzichte van de tijdgeest van de Verlichting innamen en in welk opzicht
zij zich daardoor onderscheidden als piëtisten. In het slothoofdstuk volgt een
samenvatting van dit onderzoek naar de invloed van Bremen op de vroomheid in
de Nederlanden in de eerste helft van de achttiende eeuw en het specifieke
vroomheidstype dat hieraan is te danken. Daarnaast zal aangegeven worden in
hoeverre vervolgonderzoek naar de doorwerking van het Bremense piëtisme in
de Republiek en in het negentiende-eeuwse Nederland wenselijk is.
Ter inleiding op het onderzoek volgt nu een voorgeschiedenis van de Bremense
gereformeerde en academische traditie vanuit de zestiende en zeventiende eeuw
in relatie tot de Nederlanden. De Noordwest-Duitse stadstaat onderhield
namelijk reeds in de middeleeuwen maar vooral sinds de zestiende eeuw banden
met de noordelijke Nederlanden.25 Door de ligging aan de Wezer was Bremen
immers vanouds een Hanzestad in het Noord-Europese handelsnetwerk, die ook
politiek, cultureel, academisch en religieus internationaal van zich deed spreken,
wat het sociale en intellectuele verkeer met de Nederlanden bevorderde. Voor
reizigers vanuit Bremen naar de Nederlanden voerde de tocht door een wijd
uitgestrekt landschap met rivieren en kanalen, die eveneens zeer bevorderlijk
waren voor het handelsverkeer.
In de zeventiende en achttiende eeuw bestonden er tussen de Republiek en
Bremen als stadstaat meerdere sociaaleconomische overeenkomsten. Zo speelde
de Republiek aanvankelijk politiek en economisch een hoofdrol op het
wereldtoneel, terwijl er in de achttiende eeuw eerder sprake was van een
instabiele politiek en een weinig florissante economie. Ook Bremen had met
deze toenmalige actualiteit te maken, omdat het zich in economisch opzicht
vooral op de Nederlanden oriënteerde, waarbij onder meer het transportverkeer
naar Groningen en de beurtveren naar Amsterdam tevens een belangrijke sociale
functie vervulden.26 De bloeiende boekhandel met vertaalproducten uit de
Republiek, de vele familierelaties met dezelfde leefstijl en taalverwantschap
zorgden bovendien in beide eeuwen voor culturele overeenkomsten.27
Gymnasium Illustre
Belangwekkend voor de Bremense gereformeerde en academische traditie was
het onderwijs. Bremen beschikte sinds 1584 over een gereformeerde academie,
het sinds 1610 door Matthias Martinius (1572-1630) geleide befaamde
Gymnasium Illustre, met theologische, juridische, filosofische en geneeskundige
leerstoelen. De academische reputatie van hoogleraren en het didactischpedagogische imago gaven haar sedert de eerste helft van de zeventiende eeuw
25

Zie: Rudloff, Bremen.
Zie: Prange, Bremische Kaufmannschaft.
27
Vgl. Van Lieburg, Profeten, 195-197.
26
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wetenschappelijk aanzien en aan Bremen een plaats in de gereformeerde res
publica litteraria.28 Voor het behalen van de doctorsgraad konden studenten zich
naderhand laten inschrijven bij één van de Duitse, Nederlandse of Zwitserse
universiteiten. De school stond onder toezicht van de uit vier burgemeesters en
vierentwintig raadsheren bestaande stadsraad, die daartoe uit zijn midden twee
scholarchen benoemde.
De internationale aantrekkingskracht van dit academisch gymnasium
ontlokt aan W. Janse de opmerking: “Grenzeloos was de actieradius van deze
gereformeerde academie”.29 Interactie tussen Bremen en de Nederlandse
universiteitssteden kwam tot uitdrukking in de uitwisseling van hoogleraren en
de trek van studenten. Ook werd het contact met Bremense wetenschappers
bevorderd door de relatief geringe afstand tot de universiteitssteden Franeker en
Groningen. In Bremen volgden de meeste theologen een beweging van
orthodoxie via piëtisme naar Verlichting.30 In de tweede helft van de achttiende
eeuw was de glorie van de Bremense school nagenoeg vergaan.
Gereformeerde leer
Bremen is ook in godsdienstig opzicht vergelijkbaar met de Lage Landen aan de
zee. Evenals trouwens in Emden en Oost-Friesland, waar het Bremense
kerkelijke leven vanwege de geografische en culturele nabijheid van grote
betekenis was,31 werd de Reformatie van Luther reeds vroeg in de zestiende
eeuw in Bremen ingevoerd. Tot de vroegste predikanten behoorde de bekende
Nederlander Hendrik van Zutphen (1488-1524). In de tweede helft van de eeuw
vond in Bremen de overgang naar de gereformeerde confessie plaats, nadat de
Bremense dompredikant Albert Hardenberg (1510-1574), Nederlander en vriend
van Melanchthon, in 1561 vanwege zijn weigering de Confessio Augustana te
ondertekenen naar Emden was verbannen en reformator van NoordwestDuitsland zou worden.32 Het afscheid van Hardenberg kon echter niet
verhinderen dat zijn medestander burgemeester Daniel van Büren (1512-1593)
de stad slechts een jaar later uit het orthodox-lutherse kamp voerde. Ten tijde
van superintendent Christoph Pezel (1539-1604) werd Bremen een gereformeerd
bolwerk in een grotendeels lutherse omgeving.
Het handelsverdrag dat de Staten-Generaal van de Republiek met
verscheidene Duitse Hanzesteden had gesloten en waarbij Bremen in 1616
aanhaakte, bleek ten dele van belang voor de onderlinge kerkelijke
verhoudingen. Bij de vele overeenkomsten tussen Bremen en de Republiek was
er in theologisch opzicht namelijk enig onderscheid op het gebied van de
gereformeerde geloofsleer en werd in Bremen een genuanceerd standpunt
Vgl. Janse, ‘Elitenbildung’, 322. Zie ook: Iken, ‘Das Bremische Gymnasium Illustre‘.
Janse, Grenzeloos, 9.
30
Vgl. ibid., 12.
31
Vgl. Hollweg, Geschichte, 66-69, 78-81.
32
Zie: Janse, Albert Hardenberg.
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ingenomen ten opzichte van de strakke predestinatieleer, die door de Dordtse
Synode zou worden vastgelegd. L. van Santen heeft in een sociaalhistorisch
onderzoek naar het leven van Ludwig Crocius (1586-1655) aangetoond dat de
Raad van Bremen onder anderen deze theoloog opdracht gaf hierin vanwege de
politieke situatie waarin men de lutherse omgeving niet wilde provoceren,
verzoeningsgezindheid te ontwikkelen.33
Omdat de Raad anderzijds de Republiek niet voor het hoofd wilde stoten,
vaardigde deze in 1618-1619 drie theologen af naar de Dordtse Synode, onder
wie Crocius, met echter als opdracht de gematigde leer over te brengen.34
Hoewel Crocius vervolgens een middenpositie innam tussen de arminianen en
de orthodoxie, gaf de Raad de afgevaardigden toch het advies de strenge
besluiten van Dordrecht te ondertekenen, maar met de afspraak dat daar in
Bremen niet volledig gevolg aan zou worden gegeven. Door deze houding
werden de banden met de Republiek goed gehouden, maar bleef ook het conflict
met de lutheranen voorlopig uit.35 Deze ambivalentie zou de Raad overigens ook
typeren bij het te vriend houden van de meer polemische gereformeerde
theologen in Bremen zelf.36
Zoals J. Moltmann heeft aangetoond, stond Bremen op de Dordtse Synode
met de Engelse afgevaardigden op hetzelfde standpunt als de School van
Saumur, die een algemene verzoeningsleer combineerde met een persoonlijke
verkiezing.37 De omarming van dit hypothetisch universalisme zou in Bremen
worden weerspiegeld door een groot aantal vertalingen van de devotionele
werken van Richard Baxter (1615-1691).38 De soteriologie van deze Engelse
puritein stond onder invloed van de scholastieke redenering van de School van
Saumur. Baxter noemde dan ook behalve de Engelse en Bremense
vertegenwoordigers op de Synode van Dordrecht de theologen uit Saumur als
zijn geestverwanten.39 Baxters theologische inzichten werden in Engeland
aangevochten als een neonomiaanse dwaling en vormden in de Republiek
eveneens een geschilpunt.40 Lampe en veel van zijn leerlingen zouden niettemin
openstaan voor geschriften die in de geest van Baxter het licht zagen.41

33

Van Santen, Bremen, 38-72.
Vgl. ibid., 73-87.
35
Vgl. Janse, Grenzeloos, 7.
36
Vgl. Iken, ‘Bremen‘, 102.
37
Moltmann, Prädestination; Christoph Pezel. Vgl. ook: Comrie, Holtius, Examen, dl. 8, 39.
38
Vgl. Van de Kamp, Auff bitte (II), 360-365, 370.
39
Aldus H. Boersma, die tevens de opvatting relativeert dat Baxter een volgeling zou zijn van
Moyse Amyraut (1596-1664). Vgl. Boersma, Hot Pepper Corn, 25-27.
40
Vgl. Van Eijnatten, Liberty, 72.
41
De lampeaan D. Gerdes introduceerde het werk van Isaac Watts (1674-1748) en bevorderde
de opgang van Philip Doddridge (1702-1751). Lampe liet zich ten aanzien van de triniteitsleer
van Watts, die een geestverwant van Doddridge was, kritisch uit. J. van den Berg en G.F.
Nuttall suggereren dat Lampe, die zelf van onrechtzinnigheid werd verdacht, met deze
34
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Van evident belang voor de theologische invloed van Bremen was
Johannes Coccejus (1603-1669). Deze leerling van Martinius en Crocius was
afkomstig uit een vooraanstaande Bremense patriciërsfamilie. Hij doceerde van
1630 tot 1636 aan het Gymnasium Illustre, vertrok vervolgens als hoogleraar
naar Franeker en ten slotte naar Leiden.42 De invloed van Coccejus op de
ontwikkeling van de gereformeerde verbondsleer was enorm.43 Terwijl de
gereformeerde dogmatici voor een theologische samenvatting uit de Schrift hun
vertrekpunt namen in God en Zijn eeuwige raad, ging Coccejus uit van de
historie en het verbond van God met de mensen. Zijn dogmatiek werd daarom
heilshistorisch, een Bijbelse theologie in geschiedkundige vorm, waarvan de
Schrift niet principe en regel, maar object en inhoud was.
Coccejus’ verbonds- of foederaaltheologie is in feite een systematische
samenvatting van de Bijbel en omvat een ‘periodenleer’, die voor een gedeelte is
te herleiden tot Crocius. Hij ontwikkelde op deze wijze een periodisering die de
Bijbelse en kerkgeschiedenis omvatte. Het accent lag in deze foederaaltheologie
op de verschillen tussen het werk- en het genadeverbond en op de allegorische
prediking. Het vierde gebod was volgens Coccejus gefundeerd in de
ceremoniële wet en zou daarom onder het Nieuwe Testament niet bindend zijn.
De meningsverschillen die onder meer over de moraliteit van dit sabbatsgebod
ontstonden, werkten binnen de gereformeerde kerk als een splijtzwam.44
Kernachtig werd het verdere verloop wel getypeerd als een ‘tweede
Tachtigjarige Oorlog’. De volgelingen van Coccejus enerzijds en die van de
Utrechtse hoogleraar Gisbertus Voetius (1589-1676) anderzijds bestreden elkaar
in de Republiek als coccejanen en voetianen.45
Vooruitstrevende theologen als de Leidse hoogleraar Abraham Heidanus
(1597-1678) en de Franeker hoogleraar Herman Alexander Roëll (1653-1718)
integreerden vervolgens de cartesiaanse filosofie in de theologie. Beiden
beoogden de verborgenheden van het geloof aanvaardbaar te maken voor de
rede, terwijl de meeste coccejanen zich door Coccejus’ bezwaren tegen het
gezag van de rede er juist van lieten weerhouden zijn foederaalmethode te
combineren met de ideeën van René Descartes (1596-1650).46 Daardoor
kritische distantie van Watts zichzelf van de verdenking van dwaling probeerde te vrijwaren.
Vgl. Van den Berg, Nuttall, Philip Doddridge, 18-20.
42
Voor de structuur van Coccejus’ theologie zie: Van Asselt, Amicitia Dei.
43
Coccejus heeft de verbondsleer aangehangen, die afkomstig was van Zwingli en via
Bullinger en Calvijn in de Duitse gebieden, Engeland en de Nederlanden werd beleden. Deze
verbondsleer werd door Zwingli beschreven in het kader van een verdediging van de
wezenlijke eenheid van Oud en Nieuw Testament. Vgl. Graafland, Van Calvijn, dl. 1, 15-29.
44
Zie: Visser, Geschiedenis.
45
De algemeen bekende groepsnamen waren volgens de predikant Frederik van Leenhof
(1647-1715) aanleiding tot binnenkerkelijke verdeeldheid. Vgl. Van Leenhof, Joh. Cocceji
Godtgeleertheyt, 226-227.
46
Vgl. Van Sluis, Herman Alexander Röell, 57. De Utrechtse hoogleraar Franciscus
Burmannus (1628-1679) belichaamde als cartesiaans coccejaan de spanning tussen vroomheid
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verscherpte de onderlinge verdeeldheid tussen voetianen en coccejanen binnen
de kerk. Toen Roëll het dogma van de eeuwige generatie van de Zoon uit de
Vader niet letterlijk bleek op te vatten, kwam zijn collega Campegius Vitringa
tegen hem in het geweer door te benadrukken dat de eeuwige geboorte een
goddelijk mysterie is. Het vertrouwen in de rede voerde Roëll zo verder af van
Coccejus, die afwijzend stond tegenover elke filosofische behandeling van de
theologie. Veelzeggend is dat Roëll te Bremen aanzien genoot bij studenten en
theologen met een piëtistische gezindheid.47
In de tweede helft van de zeventiende eeuw zou de theoloog en Franeker
hoogleraar Hermannus Witsius (1636-1706) in de Republiek de
foederaaltheologie op gezaghebbende wijze voorstaan, maar, anders dan
Coccejus, de moraliteit van het vierde gebod in de geest van Voetius staande
houden. Witsius is daarom wel foederaaltheoloog, maar hij onderscheidde zich
als voetiaans foederaaltheoloog en probeerde met een synthese de strijdende
partijen te verzoenen.48 Zo namen rond zijn gedachtegoed meerdere piëtistische
predikanten in de classis Delft en Delfland onder leiding van G. Saldenus een
verzoeningsgezinde positie in.49 Als men in vogelvlucht de theologische
betekenis van Coccejus, Vitringa, Witsius en anderen als voorlopers van Lampe
overziet, leidt dat tot begrip voor het eigene van Lampes standpunten.
‘Ernstige’ coccejanen
De situatie waarin voetianen, coccejanen en cartesianen met elkaar strijd
leverden, vormt de historische context van de opkomst van de ‘ernstige’
coccejanen.50 Met deze aanduiding werden de piëtistisch georiënteerde
volgelingen van Coccejus onderscheiden van de ‘Leidse’ coccejanen, die naar
de popularisator van Coccejus’ foederaaltheologie Henricus Groenewegen
(1648-1692) ‘groene’ coccejanen werden genoemd en bij wie het bevindelijke
element veel minder werd aangetroffen.51 In navolging van de Dordtse predikant
en Verlichting in een eerste coccejaanse dogmatiek, waarin relatief breed werd ingegaan op
de heilsordeleer. Het gebruik van het begrip ‘cartesio-coccejanen’ is volgens Van Sluis echter
een contradictio in terminis, die althans in deze context misverstand oproept. Vgl. ibid., 142143.
47
Vgl. Van Sluis, ‘Herman Alexander Roëll’. De invloed van H.A. Roëll op de vroege
generatie ‘ernstige’ coccejanen behoeft nader onderzoek. Een piëtistische vertegenwoordiger
van de ‘ernstige’ coccejanen als Frederik van Houten (1662-1711) geeft bijvoorbeeld ondanks
zijn onderwijs van Roëll nauwelijks blijk van diens beïnvloeding. Vgl. Van Rooijen, Frederik
van Houten, 18-25.
48
Vgl. Schrenk, Gottesreich, 75-81; Van Genderen, Herman Witsius, 215; Ypeij, Dermout,
Geschiedenis, dl. 2, 527-529.
49
Vgl. Leurdijk, ‘Nadere Reformatie’, 147-149, 160-161.
50
W.J. van Asselt beschouwt de cartesiaanse coccejaan Burmannus als voorloper van de
‘ernstige’ coccejanen. Vgl. Van Asselt, Johannes Coccejus [1997], 264.
51
Vgl. Graafland, ‘Henricus Groenewegen’, 152; Van Campen, Gans Israël, 399-424. Het
heilsordelijke element in Groenewegens verbondsvisie is vertegenwoordigd in zijn uitleg van
het boek der Psalmen. Zie: Groenewegen, Davids harpe.

16
16

David Flud van Giffen (1653-1701) benadrukten de ‘ernstige’ coccejanen juist
het piëtistische element in de theologie van Coccejus en hadden zij veel
aandacht voor de heilsorde.52
Met de bovengenoemde leermeester van Lampe, Campegius Vitringa,
brak er een nieuwe fase in de coccejaanse traditie aan met opvallende
overeenkomsten met het Bremense piëtisme.53 Vitringa nam namelijk als
leerling en opvolger van Witsius weliswaar het verbondsdenken van Coccejus
over, maar modificeerde diens opvattingen zodanig dat men hem volgens M.
van Campen nauwelijks nog een foederaaltheoloog kan noemen. Zo bracht hij
als analyticus een nauwkeuriger onderscheid aan tussen de begrippen ‘verbond’
en ‘testament’ en gaf hij in plaats van de uitdrukking ‘verbond der werken’ de
voorkeur aan ‘verbond der natuur’. Het genadeverbond zag Vitringa eerder als
een voleinding van het werkverbond dan als een compleet nieuw begin en bij
hem was er ook geen sprake van een afschaffing van het werkverbond maar van
een bevestiging.54 Door bij de exegese prioriteit te geven aan de historische
betekenis van de Schrift koos Vitringa positie tussen de allegorisering van
Coccejus en de kritische uitleg van Hugo Grotius (1583-1645).55
De leerlingen van Vitringa stonden vanwege hun predikwijze bekend als
vitringianen, die vanwege hun nadruk op de praktijk van het geloof werden
beschouwd als ‘ernstige’ coccejanen.56 De school van Vitringa was volgens
Ypeij “zeer groot en uitgebreid” en verbond verdraagzaamheid in de leer met
een prediking die op het geestelijke leven was gericht.57 Naast Johannes Alberti
(1698-1762) en Herman Venema (1697-1787),58 Vitringa’s opvolger in
Franeker, was Johannes d’Outrein een belangrijke vertegenwoordiger.59 In het
Duitse taalgebied beïnvloedde hij niet alleen het gereformeerde piëtisme maar
ook lutherse theologen als Ph. J. Spener (1635-1705), A.H. Francke (1663-1727)
en J.A. Bengel (1687-1752), en wel met een eigen emblematische methode van
Schriftuitleg, die elk Schriftwoord zinnebeeldig uitlegde en ruimte bood voor
het (post)chiliasme.60 Terwijl de foederaalmethode in de prediking van
D’Outrein ondergeschikt was, verlegde deze leerling van Vitringa in de traditie
Over de stroming der ‘ernstige’ coccejanen: Van Asselt, Johannes Coccejus [1997], 265268; Van Rooijen, Frederik van Houten, 18-25.
53
Zie: Van der Wall, ‘Between Grotius and Coccejus’.
54
Van Campen, Gans Israël, 455-490. Vitringa nam het testament als uitgangspunt in plaats
van het verbond, toegespitst op de relatie van het ‘pactum salutis’ tot het genadeverbond. Vgl.
Graafland, ‘Structuurverschillen’, 44.
55
Vgl. Van Asselt, Johannes Coccejus [1997], 265.
56
Vgl. Ypeij, Geschiedenis, dl. 8, 633-643; Hartog, Geschiedenis, 136-138.
57
Ypeij, Geschiedenis, dl. 8, 635-642.
58
E.G.E. van der Wall wijst op Venema als een typische vertegenwoordiger van de
vreedzame Nederlandse Verlichting. Vgl. Van der Wall, ‘Between Grotius and Coccejus’,
215.
59
Vgl. Ypeij, Dermout, Geschiedenis, dl. 2, 540-542. Zie ook: De Jong, Johannes d’Outrein.
60
Vgl. Van Campen, Gans Israël, 489-490.
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van Coccejus vrij zelfstandig de aandacht van de geschiedenis naar de
schepping.61
In verband met de invloed van het Bremense piëtisme in de Republiek
moet tevens melding worden gemaakt van de ‘ernstige’ coccejaan Hieronymus
Simons van Alphen. Als leerling van Vitringa, die hij met zijn gerichtheid op
vermeerdering van vroomheid in homiletisch opzicht volgde, manifesteerde Van
Alphen zich met zijn tekstanalytische kwaliteiten.62 Op deze wijze stond hij als
hoogleraar in Utrecht formeel dicht bij de voetianen.63 Als bevriende collega van
Lampe zou Van Alphen, evenals Vitringa en D’Outrein, een hoofdrol spelen bij
de vorming van Lampes volgelingen. Samenvattend kan worden gesteld dat de
‘ernstige’ coccejanen onder invloed van Vitringa en diens leermeester Witsius
zich oriënteerden op het geestelijke leven en de levensheiliging, kortom op een
praktisch christendom.
Gereformeerd piëtisme
Bij het Nederlandse piëtisme, dat moeilijk los kan worden gezien van de invloed
van Bremen, is het van belang rekening te houden met meerdere piëtistische
varianten. Zo vormde zich bijvoorbeeld de beweging van de Nadere Reformatie,
waarvan in 1995 door de Stichting Studie der Nadere Reformatie (SSNR) een
begripsbepaling is geformuleerd,64 die overigens later door Van Lieburg als één
van de opstellers in twijfel werd getrokken op grond van het anachronistische
karakter van dit concept.65 De Nadere Reformatie lanceerde zoals het
gereformeerde piëtisme in de Republiek in het bijzonder in de gereformeerde
kerk hervormingsinitiatieven. De begripsbepaling van de SSNR werkt
achtereenvolgens de volgende reeks kenmerken uit: vroomheid, orthodoxie,
kerkelijk reformatiestreven, verbondenheid met de Reformatie, programmatisch
reformatiestreven, reformatie der zeden, kerkelijke tucht, theocratie, sabbatsrust
en puritanisme.66
Als vroomheidsbeweging staat de Nadere Reformatie een heiligingsideaal
voor waarbij van de persoonlijke vroomheid een zuiverende werking moet
Vgl. De Jong, Johannes d’Outrein, 297-299.
Vgl. Van der Linde, ‘Hieronymus Simons van Alphen’; Hartog, Geschiedenis, 123, 135136.
63
Naast de analytische methode van de coccejaan Vitringa en de foederaalmethode van de
voetiaan Witsius werd in Utrecht door Petrus van Mastricht (1630-1706) de analytische
methode op voetiaanse wijze gedoceerd. Vermeldenswaard is dat de uit Keulen afkomstige
Van Mastricht een broer Gerhard von Mastricht (1639-1721) had, die als raadsheer te Bremen
de vroomheidsidealen voor ogen had. De broers Van Mastricht waren gereformeerde
piëtisten, die door hun familierelatie invloed konden uitoefenen. Vgl. Van de Kamp, Auff bitte
(II), 233, 238-242, 291, 293; Neele, Art of Living, 61.
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Graafland, Op ’t Hof, Van Lieburg, ‘Nadere Reformatie’.
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Zie: Van Lieburg, Eiland.
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uitgaan op het gezin, de kerk, de maatschappij en de staat. Het vrome leven
wordt gezien als uitdrukking van een orthodox-gereformeerde overtuiging. De
nagestreefde hervorming moet in de gereformeerde kerk beginnen en van daaruit
via de maatschappelijke invloed van haar leden alle levensgebieden zuiveren
overeenkomstig het Woord van God. Een kritische evaluatie van de zestiendeeeuwse hervorming en de toenmalige werkelijkheid bracht het gereformeerde
piëtisme en brengt de Nadere Reformatie ertoe om de Reformatie op te vatten
als een doorgaand proces. De vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie
stellen met een beroep op de Reformatie de scheiding tussen leer en leven bij
veel gereformeerden onder kritiek. Met behulp van procedurele en inhoudelijke
programma’s geven zij de wegen aan waarlangs de gewenste hervorming
werkelijkheid moet worden en stellen zij op systematische wijze de zaken aan de
orde die hervorming behoeven. De gereformeerde kerk moet immers steeds
opnieuw worden gereformeerd (‘Ecclesia reformata et semper reformanda’).
Het is er de Nadere Reformatie om begonnen om alle levensgebieden en verbanden zodanig onder het beslag van Gods Woord te brengen dat Gods eer
daaruit zal oplichten. In het algemeen kan worden gesteld dat de
vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie veel sterker op oefening van de
kerkelijke tucht aandringen en die ook realiseren dan de overige gereformeerde
ambtsdragers. Zij stellen tevens het beleid van de overheden onder de kritiek
van Gods Woord. Zij staan niet alleen een strikte rust op de zondag voor, maar
schrijven ook allerlei verplichtingen voor die op de sabbat behoren te worden
waargenomen.
Als bronnen van de beweging gelden de middeleeuwse mystiek en
devotie, zoals Thomas a Kempis’ ‘imitatio Christi’,67 alsook het Frans(talig)e
gereformeerde piëtisme en het Duitse piëtisme zowel van gereformeerde als, in
mindere mate, van lutherse signatuur. Anders dan bij de ‘ernstige’ coccejanen,
bij wie veel minder invloed uit deze richtingen is vastgesteld, was met name het
Angelsaksische puritanisme ook van invloed op het gereformeerde piëtisme in
Bremen.68
Het gereformeerde piëtisme als beweging ziet men in de stadstaat Bremen
rond 1670 opkomen. Vader van deze religieuze opwekking in Bremen was de
bovengenoemde Theodor Undereyck. Hij wordt naar aanleiding van zijn oproep
tot verbetering van de kerkelijke tuchtpraktijk, ijver voor levensheiliging,
puriteinse opstelling en theocratische visie beschouwd als een geestverwant van
de Nederlandse Nadere Reformatie.69 Zijn volgelingen combineerden evenals hij
de foederaaltheologie van Coccejus met de strenge vroomheidsopvattingen (de
praecisitas) van Voetius. Met betrekking tot de sabbatsleer en de verhouding
kerk-overheid plaatsten de gereformeerde piëtisten in Bremen coccejaanse
accenten. Zo werd bijvoorbeeld de dominante positie van de overheid in
Zie: Op ’t Hof, ‘Willem Teellinck and Gisbertus Voetius’.
Vgl. Van Asselt, Amicitia Dei, 143-144.
69
Vgl. Op ’t Hof, Willem Teellinck, 506-507, 520-521.
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kerkelijke zaken door de Bremense piëtisten erkend. Hun visie op de
levensheiliging grensde aan die van de zogenoemde ‘ernstige’ coccejanen in de
Republiek.
‘Foederalistisch’ piëtisme
In het kader van de inleiding van dit onderzoek is het ook van belang in te gaan
op de betekenis van het ‘foederalistisch’ piëtisme. Een bekend kernbegrip, dat
voor W.J. van Asselt bij zijn onderzoek naar Coccejus’ leer van het verbond als
een sleutelwoord fungeert, luidt in dit verband: ‘Amicitia Dei’. Deze term dient
als aanduiding van de heilshistorische verhouding tussen God en Zijn volk. Tot
op de huidige dag roept deze Vriendschap van God bij theologen associaties op
met het mensenleven voor Gods Aangezicht. Door Witsius en Lampe werd de
door Coccejus uitgewerkte periodisering van de heilsgeschiedenis dan ook
versmald tot de biografie van de gelovige. De foederaaltheologie van Coccejus
werd hierbij beschouwd als het instrument bij uitstek voor een Bijbelse
weergave van de geloofsweg.
Volgens G. Schrenk week het “pietistische Föderalismus” onder de
tweede generatie coccejanen af van dat van de stamvader. Het onderscheidde
zich namelijk door een uitvoerige vroomheidsleer, de neiging om het
‘Bundesgut’ subjectief te verinnerlijken, het spraakgebruik van ‘trappen’ in de
heiliging en een uitvoerige schildering van de toekomstige heerlijkheid.
Daarnaast werd royaal van typologieën en van het getal zeven als getal van de
volheid gebruikgemaakt.70 Van Asselt merkt in dezelfde lijn op dat zich onder
invloed van Coccejus in “gereformeerd piëtistische kringen” van NoordDuitsland een verbondsconcept ontwikkelde, waarvan hij de aanhangers met een
variant op de terminologie van Schrenk typeert als “foederalistische” piëtisten.71
Lampe heeft in dit verband met zijn Geheimniß des Gnaden-Bunds een Bijbels
georiënteerd systeem van de heilsweg geïntroduceerd dat in alle verscheidenheid
meer eensgezindheid over de levende verbondsrelatie met de Allerhoogste
diende te scheppen. Hoewel het verschil met de ‘ernstige’ coccejanen moeilijk
als principieel kan worden aangeduid, stonden de lampeanen in een latere fase
van het ‘foederalistisch’ piëtisme een grotere openheid voor ten aanzien van de
cultuur en de overbrugging van binnenkerkelijke verschillen. Een bekend
voorbeeld van deze vrij complexe situatie is de ‘ernstige’ coccejaan Petrus
Immens (1664-1720), leerling van de voetiaan Witsius, die door de lampeaan
Jacobus Willemsen (1698-1780) om zijn nadruk op het verbond in de
geloofsbeleving zeer werd aanbevolen.72

70

Aldus Schrenk onder verwijzing naar Lampes Geheimniß des Gnaden-Bunds. Vgl. Schrenk,
Gottesreich, 304.
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Van Asselt, Johannes Coccejus [2008], 46.
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Undereyck
Theodor Undereyck, predikant te Bremen van 1670 tot 1693, was net als Lampe,
die in zijn geest is gevormd, een vertegenwoordiger van het ‘foederalistisch’piëtistisch model,73 waarvan de doorwerking op de vroomheid in de Republiek
in de navolgende hoofdstukken zal worden onderzocht. Undereyck, wiens
optreden samenviel met de opkomst van de ‘ernstige’ coccejanen in de
Nederlanden, was op zijn beurt beïnvloed door de foederaalmethode van
Coccejus en de cartesiaanse wijsbegeerte, de vroomheid van Voetius en die van
Jodocus
van
Lodensteyn
(1620-1677)
alsmede
door
Engelse
vroomheidsgeschriften. Terwijl hij als predikant propaganda maakte voor de
puriteinse vroomheid,74 bleek de invloed van Coccejus met name in Undereycks
verbondsleer en zijn visie op het sabbatsgebod, waarin hij niet de puriteinse
interpretatie van het morele gezag van het vierde gebod volgde, maar de sabbat
als een geestelijke rust uitlegde, die hij “geistlichen Sabbat des NT” noemde.75
In zijn verwerking van de verbondsleer van Coccejus verlegde Undereyck het
accent van de heilshistorie naar de heilsorde.
Het geloof werd naar wezen en kenmerken zeer breed door Undereyck
uitgelegd. De kritiek van Undereyck op een formalistische geloofsbeleving
werkte door via het onderwijs en de prediking in Bremen. Het is aannemelijk dat
deze doorwerking in geen geringe mate werd bevorderd door de vrij algemene
invloed van het coccejanisme op de Duitse vroomheid: de coccejaanse
verbondstheologie is zo ook de voedingsbodem voor het Bremense piëtisme
geweest. In zijn hoofdwerken vulde Undereyck de coccejaanse
verbondstheologie aan met een voetiaanse praecisitas. Daarom kan zijn
theologie worden getypeerd als een combinatie van voetiaanse vroomheid en
coccejaanse verbondstheologie.
Undereycks verbondsgedachte werd onder meer door de liederen van zijn
leerling Joachim Neander (1650-1680) in steeds wijdere kring uitgedragen en
was van grote betekenis voor de spiritualiteit van de gereformeerde gemeenten
in het Rijnland en Oost-Friesland.76 In Bremen werd de verbondsgedachte
tevens gestimuleerd door het onderwijs van Undereycks leerling, bekeerling en
opvolger als predikant Cornelius de Hase (1653-1710), hoogleraar aan het
Over Th. Undereyck: Van de Kamp, Auff bitte; Op verzoek; ‘Netwerken’; Jou, Theodor
Undereyck; Goeters, ‘Der reformierte Pietismus in Deutschland‘, 224-256; Mühling,
‘Theodor Undereyck’, 32-42.
74
Vgl. Op ’t Hof, ‘Internationale invloed’, 374-375.
75
Vgl. Op ’t Hof, Gereformeerde Piëtisme, 65-66; Jou, Theodor Undereyck, 124.
76
Aldus Mühling, ‘Theodor Undereyck’. Ook: Van de Kamp, Op verzoek, 33-34. W. Hollweg
citeert in zijn geschiedschrijving van het piëtisme in de gereformeerde gemeenten van OostFriesland een bron uit 1719, waarin op basis van een inventarisatie 89 predikanten, 13
kandidaten en 2 hulppredikers worden genoemd, van wie de predikanten allen aan Hollandse
universiteiten hadden gestudeerd. Hierbij worden eventuele piëtisten niet onderscheiden. Vgl.
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Gymnasium Illustre.77 Een volgende factor van betekenis voor het
‘foederalistische’ piëtisme betrof de invloed uit de Nederlanden van geschriften
over de puriteinse vroomheid, die eerder uit het Engels in het Nederlands waren
vertaald. U. Sträter heeft laten zien dat Duitse vertalers van Engelse werken in
veel gevallen een Nederlandse vertaling uit het Engels overzetten in het Duits,
met een opvallende voorliefde voor de werken van Richard Baxter.78
Na de Bremense voorgeschiedenis volgt tot slot van deze inleiding een schets
van de Nederlandse kerkhistorische context in de eerste helft van de achttiende
eeuw, waarin het gereformeerde piëtisme kon functioneren.79 Terwijl aan
katholieken in de Republiek de openlijke vrijheid van godsdienstoefening werd
onthouden, nam de Gereformeerde Kerk namelijk binnen de staat een
bevoorrechte positie in en kregen ook protestantse dissenters in variërende mate
feitelijke tolerantie.80 Gereformeerden spraken in dit verband graag over het
‘Neerlands Sion’ of ‘Neerlands Israël’ en vergeleken het politieke bestel in de
Republiek, de moraal, de sociaal-economische situatie en de predikanten met
Oudtestamentische personen, het verbond, Gods Voorzienigheid en de
profeten,81 waarbij de lampeaanse profetisch-allegorische Bijbeluitleg en
Israëlverwachting aansloot. Omdat God in de Nederlanden, aldus alle
gereformeerden, Zijn kerk (‘Sion’) had gezuiverd en gezegend, verging het de
Republiek voorspoedig in vrede en welvaart. Een gevolg van de band met het
Bijbelse Israël was dat de strijd tegen de afgodendienst van het Oude Testament
en de zuivering van de tempel werd voortgezet met de uitvaardiging van
plakkaten tegen ‘paapse stouticheden’, de handhaving van de heiliging van de
rustdag met name tijdens de zondagochtendkerkdienst, programma’s voor de
verdere reformatie, propaganda voor een puriteinse levensheiliging en
disciplinering van het volksleven.82
Nadat de gereformeerde kerk sinds het midden van de zeventiende eeuw
intern diepgaand verdeeld was geraakt door de strijd tussen Voetius en
Coccejus, die een ‘rekkelijke’ opvatting over de overheidsbemoeienis in de kerk
paarde aan een omstreden visie op de rechtvaardigingsleer en het vierde gebod,83
polemiseerden in het begin van de achttiende eeuw nog enkele voetianen, zoals
de Rotterdamse predikant Jacobus Fruytier (1659-1731), tegen de
cartesiaansgezinde vleugel van het coccejanisme, maar in het algemeen en
plaatselijk verschillend verminderden de spanningen tussen voetianen en
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coccejanen. In dit conflict speelden de lampeanen over het algemeen een
bemiddelende rol.
In het begin van de achttiende eeuw klonk ook het optreden van de
voormalige jezuiet Jean de Labadie (1610-1674) tijdens de interne verdeeldheid
tussen voetianen en coccejanen nog na, die met het ideaal van een gemeente van
wedergeborenen een afscheidingsbeweging had geleid. De Rotterdamse
piëtistische predikant Wilhelmus à Brakel (1635-1711) herinnerde daarom in
1700 met een populaire dogmatiek aan het gevaar van een dergelijk spiritueel
separatisme.84 Particuliere samenkomsten rond een charismatische leidersfiguur,
vaak met een sterke concentratie op de binnenzijde van het religieuze leven,
hadden zich namelijk vanuit de zeventiende eeuw verder ontwikkeld en
veroorzaakten vrees voor destabilisering van de Gereformeerde Kerk.85 Een
voorbeeld hiervan vormden de volgelingen van de Zeeuwse predikant Pontiaen
van Hattem (1641-1706), wiens vrijzinnige opvattingen door de vooraanstaande
lampeaan Daniel Gerdes (1698-1765)
veelal met spinozisme werden
vereenzelvigd.86 Lampeanen hechtten namelijk grote waarde aan heelheid van
de kerk en gehoorzaamheid aan de overheid.
De verhouding tussen ‘letterkennis’ en ‘geestelijke kennis’ was in de
Republiek ook een heet hangijzer in de eerste helft van de achttiende eeuw. Zo
zorgde tegen het einde van de jaren dertig een heruitgave van de Ziels eenzame
meditatiën van Johannes Eswijler (ca. 1633-ca. 1719) voor binnenkerkelijke
spanningen wegens vermeend quietisme, hattemisme en spinozisme,87 waarna
de uitgevers van een herdruk van à Brakels Leere en leydinge der Labadisten
ontdekt en wederlegt de tweespalt die dergelijke uitwassen van volksvroomheid
teweegbrachten, wilden tegengaan.88 In dezelfde periode concentreerden
lampeanen als Gerdes, Kulenkamp, Peiffers en Voget zich op de bestrijding van
de mystiek van de hernhutters.89 Hoewel de bestrijding van de opvattingen van
Eswijler vooral ter hand werd genomen door de coccejanen A. Driessen (16841748), J. van den Honert (1693-1758) en J. du Vignon (1693-1763),
distantieerde Gerdes zich wel van de inhoud van Eswijlers geschrift als pseudomystiek.90
Toen in 1740 in Groningen door de piëtistische dorpspredikant Wilhelmus
Schortinghuis (1700-1750) een autobiografisch getint vroomheidsboek over het
“innige christendom” werd gepubliceerd, bracht dat de auteur eveneens in de
84
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hele Republiek onder verdenking van mysticisme.91 Ook Gerdes formuleerde
als hoogleraar te Groningen zijn bezwaren tegen de door Schortinghuis
gebezigde uitdrukkingen.92
Aan het eind van deze periode bracht vanuit Nijkerk het ‘beroeringswerk’
een enorme geruchtenstroom teweeg over godsdienstwaan en Bijbelse
opwekking.93 Terwijl Van den Honert deze beroeringen sterk bekritiseerde,
wierp de lampeaan Philippus de Roy (†1762), predikant te Aalten, zich op als
verdediger ervan.94 Peiffers stond echter naderhand met verwijzing naar
Undereycks De dwaase atheist kritisch tegenover “hartstogten in den
Godsdienst” als deze buiten levensheiliging omgingen.95 De lampeaan
Wilhelmus van Eenhoorn (1691-1759) associeerde de beroeringen in zijn
algemeenheid zelfs met een ziektebeeld, maar gaf tegelijkertijd evenals Peiffers
en de meeste andere lampeanen in het Nederlandse kerklandschap van de eerste
helft van de achttiende eeuw uiting aan zijn voorliefde voor het irenicisme van
Lampe onder het motto ‘eenheid in het nodige, vrijheid in het niet-nodige, in
beide de liefde’.

Vgl. Bosch, ‘Schortinghuis’.
Vgl. Witteveen, Daniel Gerdes, 85-93.
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2 Friedrich Adolph Lampe (1683-1729) als verbindingsfiguur
tussen Bremen en de Republiek
Onder het gezichtspunt van de centrale vraagstelling van dit onderzoek naar de
invloed van het gereformeerd piëtisme uit Bremen op de Nederlanden in de
periode 1700-1750 wordt in dit hoofdstuk de betekenis van Lampe als
verbindingsfiguur nagegaan. De godsdienstige ontwikkeling van Lampe wordt
hierbij eerst geplaatst in de context van zijn afkomst en familierelaties alsook
sociale en academische ontwikkeling. Hierna worden de vroomheidsopvattingen
van Lampe ten tijde van zijn werkzaamheden als predikant onderzocht, toen zijn
pastorale geschriften voor een groot gedeelte ontstonden. Vervolgens komt de
verspreiding van de vroomheidsopvattingen van Lampe in het academisch
onderwijs aan de orde alsmede in publicaties van zijn leerlingen, volgelingen en
geestverwanten. Ten slotte wordt dit alles samengevat in een deelantwoord op
de hoofdvraag van dit onderzoek.
2.1 Levensloop en godsdienstige ontwikkeling
Friedrich Adolph Lampe zag volgens zijn vroegste biograaf Gerard Drage het
licht te Detmold op 18 of 19 februari 1683 als het derde kind van de predikant
Heinrich Lampe (1649-1690) en de predikantsdochter Christine Elisabeth Zeller
(† na 1729). Van vaderszijde was Lampe afkomstig uit een adellijk Frans
geslacht en een Bremens handelsgeslacht. Van moederszijde lagen zijn wortels
in Zürich.
Zijn ouders behoorden tot de vrome kern van het graafschap LippeDetmold. Heinrich Lampe werkte door middel van vertaalarbeid mee aan de
verbreiding van de puriteinse vroomheid. Grootvader van moederszijde, Johann
Jacob Zeller (1626-1691), drong als bekeerling van Jodocus van Lodensteyn,
opperhofprediker van Detmold en generaalsuperintendent van Lippe sterk aan
op levensheiliging. De geestverwantschap van het hof met de predikantsfamilie
werd bij de doop van Friedrich Adolph met een vernoeming naar de erfopvolger
van de graaf tot uitdrukking gebracht:1 Lampe werd namelijk op 19 februari
1683 vernoemd naar Friedrich Adolph van Lippe-Detmold (1667-1718), de
oudste zoon van graaf Simon Heinrich van Lippe-Detmold (1649-1697), die met
zijn moeder burggravin Amalia von Dohna-Vianen (Den Haag 1645-1700)
optrad als doopgetuige.2 Ondanks de genoemde relaties betrachtte het gezin
Lampes jongere broer Johann Jacob († c. 1685) werd vernoemd naar Zeller.
In 1689 zou de graaf in Holland als getuige de doop van een naar hem vernoemde zoon van
de uit Detmold afkomstige predikant Simon Jodocus Krüger bijwonen. De vader van Krüger
vertegenwoordigde de graaf bij de lagere rechtspraak. Vgl. Leurdijk, ’Vroom‘, 43. Zie ook:
Barge, ’Absolutistische Politik‘; Grafschaft; Weerth, ‚Leben‘. Een dochter van Johannes
d’Outrein werd overigens vernoemd naar Charlotte Amélie, hertogin van Trémoïlle,
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Lampe de ingetogen vroomheid van Jodocus van Lodensteyn en Theodor
Undereyck.
G. Drage onderstreept de pedagogische betekenis van Zeller als hij hem
noemt „den geschickten, treu-meinenden und fleissigen Lehrmeister, der ihn von
erster Kindheit an unterrichtet“.3 Grootvader Zeller had dan ook grote invloed
op de opvoeding van zijn kleinzoon. Na het overlijden van Zeller hield zijn
dochter de opvoedingsprincipes van haar vader in ere. Eenmaal weduwe
verhuisde Christine Elisabeth Zeller met Friedrich Adolph vanuit Detmold naar
Bremen, waar zij introk bij haar zwager, de raadsheer Johann Wichelhausen
(1668-1737). Aangezien Wichelhausen de puriteinse principes van het
Bremense piëtisme hooghield, werd de opvoeding van Friedrich Adolph op
dezelfde wijze voortgezet.4
Bekeerde voorbeeldfiguren bepaalden de verdere godsdienstige
ontwikkeling van Lampe. Aan het Gymnasium Illustre speelde Cornelius de
Hase als leraar van Lampe in dit verband een invloedrijke rol.5 De Hase
integreerde in zijn onderwijs wetenschap en vroomheid, dat wil zeggen de
coccejaanse foederaaltheologie met een puriteins-piëtistische precisie in de
levenswandel. Daarmee sloot De Hase aan bij de reformatiebeweging van
Theodor Undereyck,6 met wiens vroomheidsideaal Lampes opleiding dan ook
was verweven. Lampe schrijft over Undereyck als “[...] de waarde Man, wiens
gedachtenis by ons gesegent blyven sal, soo lange de naame Christi in deese
Stadt (Breemen) sal gepredikt werden […]”.7
Vanaf 1702 tot 1703 volgde Lampe academisch onderwijs in Franeker.8
Zijn leermeesters Herman Alexander Roëll en Campegius Vitringa brachten de
Friese hogeschool internationaal tot aanzien door een lans te breken voor de
vroege Verlichting. Het onafhankelijk Bijbelonderzoek was hiervan een
exponent. Vitringa was voor de godsdienstige ontwikkeling van Lampe speciaal
van belang, omdat hij in de didactiek aanstuurde op de heilstoe-eigening als
bekeringsmoment. Evenals De Hase hamerde Vitringa op de innerlijke
doorleving van het heil als voorwaarde om tot de vromen te worden gerekend.9
Douairière van Aldenburg, die haar tevens ten doop hield. Vgl. De Jong, Johannes d‘Outrein,
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Lampe heeft zijn persoonlijke bekeringservaring omschreven als een
koerswijziging: “[...] doen de Barmhertigheit Godts myn herte veranderde
[...]”.10 Dit veranderingsmoment markeerde zijn inzet voor een
gestaltenprediking, waarin de diversiteit van het geestelijke leven aandacht
kreeg. De wekroep tot bekering betekende voor Lampe ook een oproep tot een
existentiële ommekeer waaraan zich een levendige interesse paarde voor
liederen waarin zielservaringen worden bezongen.11
In de geest van Vitringa, wiens onderwijs van invloed was geweest op zijn
bekering,12 gaf Lampe tevens met eigen dichtwerk uiting aan vroomheid. In
‘Lob des Herrn Jesu’ lijkt hij bijvoorbeeld in onvervalst conventikeljargon zijn
persoonlijke heilservaringen te beschrijven.13 Omdat in de liedcultuur het ikperspectief ook als stijlmiddel kon zijn bedoeld, is dit autobiografische element
door J.F.G. Goeters ter discussie gesteld.14 Dat dit anderzijds niet hoeft uit te
sluiten dat de lofliederen en boetezangen van de dichters van de Nederrijnse
conventikelvroomheid Joachim Neander en Ernst Wilhelm Buchfelder (16451711) naast hun topische karakter eveneens als uiting van persoonlijk
geloofsleven kunnen worden opgevat, laat Goeters evenwel in zijn beoordeling
nauwelijks meewegen. Zo zou het 28e couplet uit ‘Lob des Herrn Jesu’ ook het
persoonlijk geloof van de dichter kunnen illustreren:
Ein freudenvolles Ja hat mich mit dir vertraut.
Du wurd’st mein Bräutigam, du nennetest mich Braut.
Ungleiches Ehgeding! Des Himmels König liebet
Ein Stäublein, das ihm nichts, und dem er alles giebet.
Du nahmst die Ketten weg, und gabst mir Ehren-Kronen,
Wie arm ich war, du wolltst dein eigen Werk belohnen.15

Lampe voltooide zijn academische opleiding te Franeker in een
onderwijsklimaat tussen het piëtisme van Vitringa en Witsius en het
Verlichtingsdenken van Roëll.16 Lampe vermeldt omstreeks de afronding van
zijn studie in een dedicatie aan De Hase dat hij de docenten om hun vroomheid

10
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navolgde en werd hierom vervolgens in een lofdicht van Roëll geprezen.17 Jaren
later, in 1720, zou Lampe bij zijn hoogleraarsbenoeming in Utrecht de
doctorsbul verwerven.
Over de gezinscultuur in het huwelijk dat Lampe in 1717 sloot met Marie
Eleonore von Diemar (von Schauroth, 1686-1740), is weinig of niets bekend.18
Haar medewerking aan de uitgave van zijn schriftelijke nalatenschap staat los
van haar eventuele affiniteit met het piëtisme. Het beeld dat enige tijd later van
Lampes vroomheid bestond, riep associaties op met de geestelijke erfenis van
Van Lodensteyn. De Deense student Erik Pontoppidan (1698-1764)
rapporteerde bijvoorbeeld een ontmoeting met Lampe, waarin de Utrechtse
vromen als “Lodensteiners” werden getypeerd.19 Lampe zou Van Lodensteyn
letterlijk als een voorstander van de door hemzelf beoogde “nadere reformatie”
hebben omschreven.20 Graafland wijst er in dit verband op dat de door Lampe
gemaakte vertaalslag van heilsgeschiedenis naar heilsorde herinnert aan Van
Lodensteyns onderscheiding tussen letterkennis en geestelijke kennis.21
In onderscheid met Van Lodensteyn waardeerde Lampe echter, evenals
D’Outrein en Undereyck,22 het cartesianisme. G. Snijders heeft laten zien dat het
irenisch-theologisch denken van Lampe uitliep op een synthese van
coccejanisme, voetianisme en cartesianisme, gestempeld door een eigen
piëtistisch-mystieke tendens, die met name in de ontleding van de bekering tot
uitdrukking kwam.23 Lampe schatte daarbij het menselijk kenvermogen veel
optimistischer in dan Van Lodensteyn, die als de grote zelfverloochenaar bekend
stond en van een pessimistische mensbeschouwing uitging.
G. Mai gaat in zijn onderzoek naar de Nederduitse hervormingsbeweging
in Bremen in op de strijd die Lampe als predikant in Bremen sinds 1709 leverde
tegen enerzijds wereldgelijkvormigheid en anderzijds het religieus fanatisme.
Op verzoek van de Bremense Stadsraad nam Lampe bijvoorbeeld de handschoen
op tegen een labadistische tendens binnen de veste, die voor veel burgerlijke
onrust zorgde. Anderzijds riepen zijn exegetische inzichten en theologische
compromissen ergernis op bij de kerkelijke orthodoxie.24 De geschiedenis van
de achttiende eeuw heeft geleerd dat de getalenteerde Lampe in Bremen en de
Republiek een gevarieerd publiek op het oog had en uiteraard niet altijd bij
17
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iedereen op instemming mocht rekenen. Desondanks maakte Lampe zich tot zijn
dood, op 8 december 1729, in brede bevolkingslagen geliefd met boeken over
geloof en bevinding.
Lampe had overigens bij de Raad van Bremen en het ministerie van
predikanten voor het nastreven van zijn vroomheidsideaal de nodige armslag
verkregen. In overleg met de ‘ernstige’ coccejaan Johannes d’Outrein nam
Lampe samen met zijn studievriend Theodor de Hase (1682-1731) de
eindredactie van Bibliotheca Bremensis, het eerste kerkelijke tijdschrift, op
zich.25 Met Bibliotheca Bremensis werd een internationaal platform beoogd voor
nieuws, informatie en opinie. Ingezonden bijdragen kwamen van gereformeerde,
lutherse en anglicaanse zijde. Lampe en De Hase zouden hiermee aan de
doorwerking van de Bremense godgeleerdheid op internationaal niveau een
oecumenisch-irenische impuls geven.
2.2 Overdracht van vroomheid
Nagegaan wordt hieronder of en in hoeverre Lampe zijn eigen geestelijke
ontwikkeling overdroeg op zijn hoorders en lezers. In dat kader wordt de vraag
beantwoord hoe Lampe aan zijn pastoraat als gereformeerd predikant in Weeze,
Duisburg, Bremen, Utrecht en ten slotte wederom Bremen inhoud gaf.
Daarnaast werden door middel van het door hem als hoogleraar gegeven
academisch onderwijs vele studenten gevormd. Onderzocht wordt daarom ook
hoe het eigene van Lampe in deze vorming gestalte kreeg. Ten slotte wordt
nagegaan hoe Lampe door zijn vele publicaties invloed uitoefende op de
vroomheid in de Republiek.
2.2.1 Vroomheid in het pastoraat
Lampe werd in 1703 bevestigd als predikant in Weeze, niet ver van Kleve, waar
zijn grootvader als jong predikant een piëtistische bekering had beleefd.26
Lampe beoogde eveneens het vrome leven te bevorderen. Zijn oproep tot boete
en bekering werd echter vanuit de gemeente beantwoord met desinteresse en
tegenwerking: “weil [es] dem Allerhöchsten nicht gefallen hätte, Seine Arbeit
hier zu Weeze sonderlich zu segnen, sondern die Liebe Vieler gegen ihn ohne
Ursache erkaltet sei.”27 Lampes verblijf in Weeze was dan ook van korte duur.
In de gemeente Duisburg, waar Lampe in 1706 intrede deed, ondervond
hij meer waardering. De gemeente was bij zijn komst verdeeld in strenge
conventikelvromen en de meer ‘wereldse’ leden. Door intensivering van het
huisbezoek lukte het Lampe de harten der Duisburgers voor zich te winnen. De
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gemeente bloeide daarna op in eenheid.28 Omdat dit gerucht in de wijde omtrek
gonsde, ontving Lampe reeds in 1709 een beroep naar zijn vaderstad ter
vervulling van de vacature die was ontstaan door het overlijden van de Bremer
theoloog Heinrich S(ch)medes (1671-1709), die had gestudeerd te Utrecht,
Hanau en Franeker en een bescheiden vertegenwoordiger van het piëtisme zou
zijn geweest.29 De beroepsbrief van de Raad van Bremen opent met “sonder
günstige gnade freund”. Tekenend is de informele toonzetting naast deze
ongebruikelijk amicale aanhef. Lampe reageerde op de Raad in de ‘Tale
Kanaäns’ als volgt:
Ich weiss wohl dass ich ihnen einen menschen darstelle der Seine ohnmacht,
unbequemheit und wenige erfahrung vor der antretung eines solchen weitläufigen
werks gnugsahm hätte abschrecken können. Aber ich vertraue dem Gott, der mich zu
sich hat rufen wollen, dass er werde Seine Kraft in meiner schwachheit gross machen,
und in diesem vertrauwen dürfte ich lebende verheissen, dass ich nach dem maas des
Geistes, so mir der Herr nach seiner unendlichen erbarmung verliehen hat, alle meine
liebes- und gemutskräfte traulich und unverdrossen durch lehren, ermahnen, bitten und
flehen östentlich und sonderlich allein dazu anzuwenden werde geleistet sijn, dass dem
grossen Erzhirten Jesu ein grosses volk in ihrer guten und teuren Stadt möge gesamlet
werden.30

Na twee weken bedenktijd wegens de vacature die door zijn vertrek in Duisburg
zou ontstaan, aanvaardde Lampe het beroep naar de St. Stephanigemeente van
het “Bremer Zion”, in de overtuiging dat het van God zelf kwam.31 In zijn
afscheidspreek vergelijkt Lampe naar aanleiding van 2 Joh.: 8 de treurende
Duisburgers met de open armen van de Bremense gemeente, “aan de welke ik
myne opvoeding en onderwyzing schuldig ben, daar myne Gamaliels nog in het
leven zyn, en daar zich myn meeste Maagschap bevindt”.32
In zijn intreepreek te Bremen op 10 november 1709 handelde Lampe over
“De waare gesteltheit eenes dienaars van het Nieuwe Testament”. Het
piëtistische jargon dat hij bij deze officiële plechtigheid hanteerde, was in de lijn
van de eerdergenoemde brief en wie als Lampe zichzelf vergelijkt met “een
elendige sondige worm” aan wie “eenige Barmhertigheit” is geschonken en die
28
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desondanks bij zichzelf een gemis aan ambtelijke bekwaamheden ervaart,33
voldoet daarbij aan het weifelende zelfbeeld van de achttiende-eeuwse
conventikelvromen. Passages waarin Lampe zegt dat hij van zijn “Nietigheit
levendig overtuygt” is, om bekwaammaking zal “tot den Oceaan sijner
Algenoegsaamheit gaan, en my daar in versinken”, vertolken bovendien een
mystiek getinte geloofsbeleving.34
De preek laat voorts zien hoe Lampe in zijn piëtistische visie op de
gemeente vorm van inhoud onderscheidt en in de toepassing van zijn preek
letterkennis van geestelijke kennis. Huichelaars wil Lampe niet bemoedigen,
omdat zij zichzelf bedriegen en zondaars wil hij niet troosten als zij geen
vermoeide en benauwde harten tonen.35 Kinderen van God, kleine en grote,
steekt Lampe een hart onder de riem met de beloften van het genadeverbond en
spoort hen aan om strijd te leveren tegen de “Macht der duysternis, onder het
Kruys-vaandel Christi”.36 De preek getuigt ten slotte van een sterk bewustzijn
van ambtelijke verantwoordelijkheid. In de gemeenten die Lampe
achtereenvolgens in het pastoraat diende, ontwikkelde hij als gereformeerd
piëtist een weliswaar kritische maar meestal opbouwende gemeentevisie.
2.2.2 Vroomheid in geschriften
Hoewel Lampe in de periode van 1709 tot 1720 enkele wetenschappelijke
studies publiceerde, richtte hij zich destijds in zijn werk vooral op de verdieping
van het gemeenteleven. Zo verschenen er naast een weerlegging van het
labadisme en een uitvoerig werk over de geschiedenis van het geloofsleven twee
prekenbundels over de avondmaalspraktijk en de levensheiliging, een troostboek
voor zieken, een catechisatieboekje en een liedbundel. Het is voor een juist
beeld van de receptie van de vroomheid van Lampe van belang na te gaan in
hoeverre hij vanuit zijn eigen geestelijke ontwikkeling met deze boeken
theologische en maatschappelijke invloed kreeg, onder meer aan de hand van de
dedicaties, voorredes en lofdichten, waarin hij de doelstelling, inhoud en
beweegredenen van zijn geschriften beschrijft en meer dan eens gewag maakt
van opdrachtgevers en het door hem beoogde lezerspubliek. De
uitgavegeschiedenis en het vertaalwerk, de ontvangst en waardering kunnen ook
bijdragen aan het inzicht hoe de vroomheid bij Lampe vorm kreeg in het
gedrukte woord.
Het vroegste vroomheidsgeschrift dat Lampe als predikant in druk gaf,
verscheen in 1710 als Gestalt der Braut Christi vor ihrem Ausgang aus Babel.
Lampe gaf het uit als reactie op een verzoek van zijn Duisburgse vrienden. In
zijn eersteling wordt aandacht besteed aan de zelfbeproeving en de hieruit
voortvloeiende richtlijnen voor de avondmaalspraktijk. Lampe rechtvaardigt de
33
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verschijning van dit boek door tegenover een in zijn ogen al te verstandelijke
predikwijze aandacht te vragen voor het geestelijk leven in het pastoraat. Lampe
brengt in dit verband zijn eigen geloofsleven naar voren en combineert dit met
de door hem als “geestelyke snykonst” getypeerde classificatiemethode. Het
gevolg is een raamwerk dat als zijn classificatiemethode bekendstaat.37
De geloofspraktijk van de predikant noemt Lampe van levensbelang voor
een zuivere preek. Legde Lampe voorheen als homileet welsprekendheid aan de
dag, nu schenkt hij in de prediking pastorale aandacht aan de bekering door vijf
typen van onbekeerden en vijf typen van bekeerden te onderscheiden. Het
keerpunt in zijn eigen leven werd door hem verbonden met een evenwichtige
verklaring en toepassing.38
Met zijn in 1713 verschenen Balsam aus Gilead wider ansteckende
Seuchen sluit Lampe aan bij het genre van de ars moriendi. Hij schreef het naar
aanleiding van een epidemie in opdracht van het Bremense ministerie van
predikanten. Lampe behandelt voor een breed publiek het ziekenpastoraat en de
voorbereiding op het levenseinde met metaforen ontleend aan ziekten,
therapieën en revalidatie. Op deze wijze komt hij tegemoet aan de leefwereld
van zijn beoogde lezers. Een zeker vertoon van belezenheid blijkt uit een
combinatie van het medische jargon met het ziekenpastoraat en een bespreking
van methodes die door vroegere schrijvers over de ars moriendi werden gevolgd.
In de Nederlandse vertaling voegde Lampe een dankpreek over Psalm
119: 175 toe, die in het oorspronkelijke werk ontbrak en waarin hij de
Nederlandse lezers de spiegel van zijn eigen ziekbed voorhield. De vertaler
Isaac Le Long (1683-1762) schreef dat dit op de Nederlandse situatie
toegesneden supplement aan een initiatief van Lampe is te danken.39 Ook werd
de bedlegerige prinses Maria Louise van Hessen-Kassel door Lampe vereerd
met een exemplaar, vergezeld van een uitvoerige brief waarin het thema op haar
situatie werd betrokken,40 als het resultaat van een verstrengeling van
persoonlijke geloofservaring en ambtelijke drijfveren.
In 1719 volgde het vierdelige hoofdwerk van Lampe: Geheimniß des
Gnaden-Bunds. Lampe draagt het in dichtvorm op aan de kerkbestuurders,
ouderlingen, diakenen en de leden van de Stephanigemeente,41 waarbij hij zijn
persoonlijke motivatie omschrijft met zuchten en tranen: “Wat gedurig myn
suchten tot den Heere geweest is, wat ik dikwyls met traanen by hem hebbe
versegelt, en wat ik in Leer en leven tot myn vast oogmerk verkooren hebbe,
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daarvan sal dit Geschrift getuygenis geven.”42 In dit seriewerk over het
genadeverbond brengt Lampe vervolgens zijn coccejaanse, heilshistorische visie
in harmonie met de vitringiaanse heilsordelijke accenten. Lampe lauwert zijn
geestelijke vader Coccejus zelfs postuum als “De grote Apollo”, wiens
foederaalmethode mede door de periodenleer een verrassend kader van de
heilgeheimen vormde.
De Nederlandse vertaling van het eerste dogmatische deel werd ingeleid
door de Amsterdamse predikant Petrus Boudaan (1666-1734). De ‘ernstige’
coccejaan Boudaan gaf als leerling van Vitringa en vriend van D’Outrein blijk
van toenadering tot de voetianen. Zo streefde hij naar vrede in de kerk met de
uitgave van een nagelaten prekenserie van de voetiaanse praktijkschrijver David
van Crombrugge,43 terwijl Lampe de verdeeldheid op theologisch niveau het
hoofd bood. Deze voorrede door Boudaan, waaruit overigens ook valt op te
maken dat uitgever Anthony Schoonenburg (1712-1751) zich tot de
vertaalopdracht liet bewegen door derden, is tekenend voor de betrokkenheid
van Lampe bij de ‘ernstige’ coccejanen.
Het tweede deel is, opnieuw in rijm, in dezelfde trant opgedragen aan de
eigen Stephanigemeente. In de opdracht richt Lampe zich in het bijzonder tot de
vromen onder haar: “[...] alle zich daarin bevindende, die Na de suyvere
Christallyne Stroomen der Wysheit, die van den Throon Godts en des Lams
uytgaan, dorsten, En om den Wasdom van de Kennisse, des Geloofs en der
Liefde waarlyk bekommerde Zielen [...]”.44
Met Geheimniß des Gnaden-Bunds richt Lampe zich op de toerusting van
de gemeente in het algemeen. Fundamenteel in Geheimniß des Gnaden-Bunds is
de dynamische verbondsleer van de coccejanen. Lampe beschrijft echter in
onderscheid van Coccejus naast een heilshistorische een heilsordelijke
periodenleer. Door de verbondsrelatie te versmallen tot het subject, gunt Lampe
de lezer een blik in het eigen ‘ik’ en de relatie tot God. Van Asselt, Van Campen
en Graafland hebben op de door Lampe geïntroduceerde heilsordelijke versie
van de verbondsleer van Coccejus gewezen.45 Lampe presenteerde in het kader
van de coccejaanse foederaalmethode namelijk een schema waarmee de
mystieke verbondsrelatie van de enkeling met God werd beschreven.
Van Asselt resumeert in zijn studie over de structuur van de theologie van
Coccejus hoe Lampe in feite een verdieping van de foederaaltheologie in de
richting van de individuele gelovige beschrijft en in zijn werk over de
verborgenheid van het genadeverbond het accent van de heilshistorische
huishouding van het verbond verlegt naar de heilsordelijke huishouding van het
verbond. De periodenleer van de heilseconomie wordt zo de biografie van de
42
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afzonderlijke gelovige. Van Asselt signaleert terecht dat Lampe hiermee een
piëtistisch foederalisme van de tweede generatie vertegenwoordigt, dat de
heilshistorische dynamiek van Coccejus is kwijtgeraakt.46 Allegorisering en
spiritualisering van de heilsgeschiedenis gaan daarbij samen.
Omdat de objectieve periodenleer van het verbond door Lampe in de geest
van de gelovige werd verdiept tot een subjectieve individueel te doorleven
periodenleer, vormen de zeven scheppingsdagen enerzijds zeven perioden in de
wereldgeschiedenis, anderzijds zeven stadia in de geloofsgeschiedenis.47 Een
gelovige doorloopt volgens dit inzicht zeven stadia, van inwendige roeping naar
hemelse heerlijkheid, in de (chrono)logische volgorde van roeping, zaligmakend
geloof, wedergeboorte, rechtvaardiging, heiliging (gekenschetst in fasen),
verzegeling door de Heilige Geest en ten slotte de verheerlijking of mystieke
verloving als een geestelijk huwelijk met de hemelse bruidegom.48 De
bevindelijke verhouding van het individu tot God is het existentiële element in
de verbondsrelatie in Lampes interpretatie van de verborgenheid van het
genadeverbond als geloofsgeschiedenis.
Geheimniß des Gnaden-Bunds was in zekere zin een exponent van de
wisselwerking tussen verbondsdenken en eigen ervaring van de gelovige. Het
gevolg was een tamelijk planmatig, om niet te zeggen voorspelbaar, geestelijk
leven. Zoals T. Brienen in zijn onderzoek naar de classificatiemethode heeft
uiteengezet, werkte de prediking van Lampe daarom logischerwijze vergaande
onderscheidingen in de hand onder de bekeerden, bekommerden en
onbekeerden. Deze onderverdeling ging zo ver dat Ypeij het als een specifieke
eigenschap van de school van Lampe beschouwt: “[…] in zijne school heeft men
de genen, die onder de prediking des Evangelies leeven, eigenlijk regt leeren
klassificeeren, - als ik het met dit onduitsch woord zo noemen mag, - in
zondaars, naamkristenen, letterwijzen, overtuigden, bekommerden, geloovigen,
bevestigden, enz.”49 Dit alles was immers inherent aan de wijze waarop Lampe
de foederaalmethode van Coccejus hanteerde.
Het laatste werk van Lampe uit de periode waarin hij zich geheel kon
wijden aan het pastoraat, verscheen in 1720 onder de titel Der Heilige BrautSchmuck der Hochzeit-Gäste des Lams. De Nederlandse vertaling Het Heylige
Bruydt-Cieraat der Bruylofts-Gasten des Lams, waarover uitgever
Schoonenburg in zijn opdracht aan de Amsterdamse burgemeester Jan Trip
(1664-1732) schreef dat Lampe had ingestemd met Le Long als vertaler,50
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volgde binnen enkele maanden. Het boek, een stichtelijke handreiking voor de
avondmaalspraktijk, heeft een tweeledige doelstelling: enerzijds is het
evangelisch nodigend en biedt het troost, anderzijds is het normerend en
gegeven tot zelfbeproeving. Lampe dediceerde het op 28 december 1719 aan de
in Utrecht woonachtige Charlotte Amélie de la Trémoïlle, prinses van Tarente
(1652-1732), en haar dochter Wilhelmina Maria van Hessen-Homburg (16781770),51 die met de weduwe van de Friese stadhouder in contact stonden.52
Lampe verwijst naar een niet nader omschreven verplichting voor verleende
gunsten, die hij hun verschuldigd was. Hij waardeert voorts het vrome voorbeeld
van Charlotte Amélie de la Trémoïlle en schrijft dat zij het “[...] herrliches VorBild Ungefärbter Gottseligkeit in Dero eignem Wandel vorzustellen sich
befleissigen [...]”.53 Lampe vermeldt dat zij haar machtspositie in zijn voordeel
aanwendde door “[...] einen solchen vortheilhafften Platz in Dero hohen
Gewogenheit einzuräumen.“54
Waren opdrachten aan de aristocratie en andere vertegenwoordigers van
het wettig gezag niet altijd vrij van eigenbelang, die van Lampe onderscheidden
zich door zijn oproep tot geestelijke vernieuwing van de samenleving. In zijn
nadruk op de roeping van kerk en overheid tot het bevorderen van
levensheiliging bleek Lampes trouw aan de beginselen van zijn piëtistische
opvoeding. Zijn geestelijke vorming en sociale afkomst drukten zo ook een
stempel op de pastorale omgang van Lampe met zijn adellijke geestverwanten.
Lampe dediceerde aan Maria Louise van Hessen-Kassel bijvoorbeeld een Duitse
vertaling van zijn uitleg van het Evangelie naar Johannes, aangevuld met
meditatieve opmerkingen.55 Zijn eerdere publicaties over vroomheid bood hij
haar aan – zoals Jacobus Willemsen en Wilhelmus van Eenhoorn (1691-1759)
dat ook deden – met een pastorale beweegreden, die meestal was ontleend aan
haar gebrek aan geloofszekerheid.56
Als blijk van waardering inviteerde de prinses de Utrechtse hoogleraar
voor preekbeurten als zij verblijf hield op de zomerresidentie Soestdijk.57 De
godsdienstige ervaringen die via de brieven werden gedeeld, maken het
Vgl. Sayyed, ‘Trémoïlle’.
Vgl. Den Haag KHA, Stadhouderlijk archief, Maria Louise, inv.nrs. 53, Brieven,
ingekomen van Charlotte Amalia de la Trémouille, echtgenote van Anton I, graaf van
Aldenburg; 54, Brieven, ingekomen van Wilhelmina Maria, prinses van Hessen-Homburg,
echtgenote, weduwe van Anton II, graaf van Aldenburg, 1734, 1758, 1759, 1760; met
minuutbrieven van Maria Louise, 1760, 1761.
53
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aannemelijk dat de gesprekken in eenzelfde geest verliepen. De prinses en
Lampe wisselden dan waarschijnlijk de meest intieme geloofsvragen uit – zoals
zijn collega Van Alphen dat overigens ook met haar deed –, waarbij Lampe tot
een maand voor zijn overlijden aan de prinses lucht aan het hart gaf over zijn
eigen geloofsleven.
Een gift van eigen boeken als relatiegeschenk aan zijn gunsteling Daniel
Gerdes, toen deze hoogleraar te Duisburg was, en diens oudere collega Johann
Christian Lörs (Loersius, 1675-1743) illustreert dat Lampe zijn boeken onder de
aandacht bracht van collega’s en overigens ook van leerlingen.58 Lampe
probeerde blijkbaar eveneens op deze wijze zijn doelstellingen te bereiken.
2.2.3 Vroomheid in het academisch onderwijs
In 1720 beriep de stad Utrecht Lampe als hoogleraar theologie in de vacature
van Franciscus Burmannus jr. (1671-1719). Lampe zou zeven jaar in die functie
werken. Vanaf 1727 tot zijn dood in 1729 was hij als hoogleraar te Bremen
werkzaam.59 Door zijn onderwijs en zijn invloed op de ambtelijke loopbaan van
leerlingen bevorderde Lampe de vroomheid. Ook zijn relaties met de aristocratie
werden door hem tot dit doel aangewend. Het onderwijs van Lampe omvatte
onder meer de theologia activa. Zijn handboek Delineatio theologiae activae
behandelt in dit verband de ethiek.
De studentenpopulatie was divers samengesteld: Lampes studenten te
Utrecht en Bremen kwamen uit alle bevolkingslagen en niet zelden uit
omliggende landen. Drage geeft van deze leerlingen een beperkte opsomming
met onder anderen Ewald en Kulenkamp maar zonder Peiffers en Voget. In de
Nederlandstalige bewerking door Samuel Schultz († 1762) ontbreekt echter de
internationale component, die door Drage aan het werk van Lampe wordt
toegeschreven: “Die übrigen Teutschen, Schweisser, Franssosen, Ungarn,
Siebenbürger, Polen und Engelländer nicht nahmhaft zu machen.”60 Het aantal
volgelingen van Lampe dat Drage vermeldt, wordt daarentegen in de editie van
Schultz overtroffen: 57 bij Schultz tegen 41 bij Drage. De populariteit van
Lampe was in het Duitse taalgebied overigens ook buiten Bremen aanzienlijk.
Te denken valt hierbij aan Pruisen, waar in Berlijn lampeanen hoogleraar waren,
Oost-Friesland, Bentheim, waar volgens de catechese van Lampe werd
onderwezen, en Wuppertal.
In het kader van dit onderzoek is het van belang hoe Lampe zijn fascinatie
voor vroomheid wist over te dragen op zijn leerlingen. Lampe werkte daarbij in
Utrecht samen met de theologische hoogleraren Van Alphen uit Hanau,
Johannes Ens (1682-1732) uit Kwadijk, David Mill (1692-1756) uit
Koningsbergen en Jacobus Odé (1698-1751) uit Zutphen. Met name de
samenwerking met Van Alphen zou van belang blijken te zijn voor de vorming
Vgl. Snijders, ’Enige Brieven’, 55.
Vgl. Snijders, Friedrich Adolph Lampe, 34-62.
60
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van de Utrechtse studenten.61 Hoewel vergeleken met Lampe bij Van Alphen de
foederaalmethode nauwelijks naar voren kwam, spitste Van Alphen namelijk
evenals Lampe in de lijn van hun leermeester Vitringa sr. de profetische
godgeleerdheid naast een grondige Schriftanalyse toe op de geloofspraktijk.62
Door het duo Lampe-Van Alphen werd op deze wijze een generatie theologen
gevormd die als lampeanen de geschiedenis in zouden gaan, want het hanteren
van een uitvoerige classificatiemethode werd in het algemeen als lampeaans
aangeduid. Ypeij wijst evenwel op de grote verscheidenheid binnen de
lampeaanse denkwijze en de verschillende visies onder de leerlingen: “Zuivere
Lampeaanen zijn er maar zeer weinigen in onze kerk geweest.”63 Men sprak dan
ook van ‘masteluinen’ (masteluun was een mengsel van half tarwe en half
rogge) ter aanduiding van hen die volgens de volksopinie half coccejaans en half
voetiaans waren64 en van ‘coccejaanse draaiers’ voor hen die coccejaans waren
maar lampeaans preekten.65
Het onderwijs van Lampe als homileet vond bij zijn leerlingen en
geestverwanten, naast de modelpreken van Van Alphen over de Heidelbergse
Catechismus in diens Oeconomia Catechesis Palatinae (1729), veelal ingang via
zijn leerboek voor de predikkunde Institutionum homileticarum breviarium
(1747).66 Een voorbeeld van een lampeaanse preek is de proefpreek die de
kandidaat Wilhelm Ernest Ewald onder supervisie van Lampe hield en die voor
een derde gedeelte in beslag werd genomen door een classificerende
toepassing.67 De inhoud en woordkeus zijn bevindelijk getoonzet en gericht op
verdraagzaamheid in de leer, maar ook kritisch op eigen geestelijk leven en
gefocust op allerlei types onwetenden, onboetvaardigen, huichelaars,
overtuigden, bekommerden enz. Van Alphen verklaarde zich in de voorrede van
zijn De CXIden psalm in sesthien leer-redenen ontleed, verklaard en toegepast
(1735) loyaal aan een predikwijze als van Lampe vanwege het belang voor het
pastoraat.
Lampe moedigde zijn leerlingen tijdens de homiletische training
nauwelijks aan de door hem uitgegeven prekenbundels als modelpreken te
gebruiken, omdat hij niet wilde, zo liet hij zich in de voorrede van zijn
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Lieftaalige en krachtige uytnoodiginge (1725) ontvallen, dat ze deze zouden
kopiëren:
Vermits zy dikwyls wonderlyke grootsche gedachten, van zich selven hebben,
wanneerse slechts rykelyk met afgeschrevene Predikatien uytgestoffeert, van de
Hooge Schoolen terug komen; als voor anderen, vermits zy met vreemde veêren
pronken, en de gedachten van anderen, die zy van buyten hebben geleert, dies te
onbewimpelder voor haare eygene opseggen […]

Het homiletisch onderwijs van Lampe en Van Alphen was immers gericht op
hun zelfstandigheid en activiteit. De predikant Johannes Janssen († 1776)
beroemde zich als leerling van Lampe en Van Alphen later op hun onderwijs,
omdat het hem aanzette “[...] om Ongeloovigen en Geloovigen te byzonderen,
en elk zyn bescheiden deel te geven door Ontdekkinge, Overtuiginge,
Opwekkinge, en vertroostinge.”68 K.M. Witteveen wijst in zijn onderzoek naar
de Groningse hoogleraar en leerling van Lampe Daniel Gerdes op diens
lampeaans-piëtistische trekken,69 omdat de grondige wijze waarop Gerdes als
geboren Bremer het “Genadewerk des Geestes” doceerde, opviel.70 H. de Jong
beschrijft de Middelburgse hoogleraar en eveneens student van Lampe Jacobus
Willemsen als een zelfstandige “schakel tussen het Gereformeerd Piëtisme en de
Verlichting”.71
Leerlingen en geestverwanten die in hun prediking blijk gaven van
grondige Bijbelkennis en innige vroomheid, vonden in Lampe een begunstiger
bij hun opgang op de pastorale markt. Zo adviseerde Lampe de regenten van
Zwolle positief ten aanzien van een beroep op de ‘ernstige’ coccejaan
Timotheus de With (1698-1724), die in zijn preken verwantschap toonde met het
gereformeerde piëtisme.72 Als extra aanbeveling van De Withs kwalificaties
voegde Lampe eraan toe: “Geen fijmelaer voor al niet”.73 Ook in zijn
correspondentie met prinses Maria Louise van Hessen-Kassel bepleitte Lampe
met diplomatieke tact de begunstiging van zijn leerlingen. In 1725 drong Lampe
bijvoorbeeld bij haar aan op een beroeping van Daniël de Gimmer (1700-1763)
ter vervulling van een vacature te Benschop. Lampe omschreef deze
“ernsthaftener Mann” niet alleen als een veelbelovende student, maar zinspeelde
Janssen noemt Lampe “Onzen grooten, en dierbaren Gamaliël” en verwijst naar het
commentaar van Lampe over Johannes. Vgl. Janssen, Kerk, 2e ed., **v, 17, 20.
69
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vooral op zijn grondige en duidelijke prediking en zijn inzicht in het zielenleven.
De vrome De Gimmer werd door Lampe zelfs tot zijn “liebste discipulen”
gerekend.74 In 1727 benaderde Lampe de prinses inmiddels vanuit Bremen ten
gunste van de briljante Daniel Gerdes, toen nog hoogleraar te Duisburg. De in
Leeuwarden residerende prinses zou een eventuele benoeming van Gerdes als
hoogleraar te Franeker als opvolger van de in dat jaar overleden Ruardus Andala
kunnen beïnvloeden.75
In één van zijn laatste brieven aan Maria Louise van Hessen-Kassel riep
Lampe haar hulp in ten behoeve van de vervulling door Albertus Voget van een
predikantsvacature in de Martinigemeente te Bremen na het vertrek van Daniel
von Raesfeld (1685-1749) met uitzicht op een hoogleraarspost aan het
Gymnasium Illustre.76 Toen Voget bedankte, werd de vacature, weliswaar
zonder academische benoeming, vervuld door een andere leerling, Johann
Friedrich Treviranus (1704-1775). De goede betrekkingen die Lampe met de
regentes onderhield, waren onderdeel van zijn strategie om op het hoogste
sociale niveau de aandacht te vestigen op zijn leerlingen. De regentes
vertrouwde op haar beurt in 1722-1723 het geloofsonderricht van Friedrich
Wilhelm von Nassau-Siegen (1706-1734) toe aan Lampe en Van Alphen.
Lampe dediceerde ten slotte zijn Delineatio theologiae activae aan de beoogde
erfopvolger Willem Karel Hendrik Friso (1711-1751), de latere stadhouder
Willem IV.
De regentes was ook bekend met de Duitse vorstenhoven en het is
duidelijk dat mede dankzij haar politieke invloed het onderwijs van Lampe en
zijn leerlingen hier eveneens aan terrein won. De Koninklijke Pruisische
Universiteit te Frankfurt aan de Oder beriep Lampe bijvoorbeeld als hoogleraar,
waarvoor hij in het belang van het Gymnasium Illustre in Bremen evenwel zou
hebben bedankt.77 Tijdens de regering van Frederik Willem I (1688-1740) was
het uitgestrekte Pruisen voor een gedeelte lampeaans gezind.78 De lampeaanse
biograaf G. Drage maakt in dit verband melding van leerlingen die als
hofprediker aan vorstenhoven waren verbonden, zoals te Minden, Küstrin,
Stargard, Züllichau, Bielefeld en Köthen.79 Mogelijkerwijs bevorderde de
nadruk die Lampe in het academisch onderwijs op vroomheid legde, niet alleen
in de Republiek maar ook in het Duitse taalgebied mede de verbreiding van zijn
leerlingen.
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2.3 Verspreiding van de vroomheid
2.3.1 Doorwerking van het foederalistisch piëtisme in publicaties van leerlingen,
volgelingen en geestverwanten
Een praktisch christendom stond volgens Lampe de invloed van de overheid in
de kerk niet in de weg. Deze ‘rekkelijke’ piëtistische opvatting resoneerde ook
bij zijn leerlingen – naast correspondenties en andere contacten met hen – in
boekopdrachten aan stadsbestuurders en vertegenwoordigers van de adel.80
Wellicht mede daardoor kon Ypeij tegen het einde van de achttiende eeuw
vaststellen dat de volgelingen van Lampe, van wie de meesten rond het midden
van de eeuw als ‘ernstigen’ op de grens van coccejaanse exegese en voetiaanse
gerichtheid op het geestelijke leven stonden,81 reeds tientallen jaren de toon
zetten in de prediking: “[...] de scheering en inslag is geweest der leerredenen
van veele Predikanten, tot een maatstaf, waarnaar het gros der eenvoudige
vroomen zijne godsdienstige werkzaamheden, ter bevordering van de
gewigtigste belangen, heeft ingerigt en geregeld.”82
Wanneer voorgangers de preken van Lampe gebruikten als model, klonk
de inhoud daarvan ook door in hun eigen prediking. Een groeiend aantal
gereformeerde kerkgangers onderging daardoor de invloed van Lampe. Lampe
zelf zou ook volgens de vertaler Bernardus Keppel (1685-1756) het letterlijk
kopiëren van zijn preken afkeuren. Volgens Keppel, die evenals Lampe
afkomstig was uit een puriteins-piëtistische familie en als predikant te Vleuten
tijdens het hoogleraarschap van Lampe regelmatig in Utrecht verbleef,83 was in
dit verband zelfs een waarschuwing gepast:
Zy zyn ook genoegzaam algemeen geworden; en wel te meer, om dat zy by veelen als
eige werk gebruikt en opgezegt worden van den Predikstoel; al waarom ik het noodig
geoordeelt hebbe en nuttig, het Gemeen hier van te waarschouwen, en den Zaaligen
Lampe de eer daar van weeder te geeeven, die Hem van deeze Kerkreedenen
toekomt.84
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Uit de prekenbundels van Lampe, zijn stichtelijke boeken, liedbundels en
catechetische publicaties werd door een jongere generatie rijkelijk geciteerd.
Meerdere boeken uit deze kring zijn zo door de zienswijze van Lampe
gestempeld, ook al verliep de bronvermelding lang niet altijd correct. Dat was
bijvoorbeeld het geval met de Bevindelijke godgeleerdheid, geschreven door
Johannes Verschuir (1680-1737), gezaghebbend predikant te Zeerijp, waarin
deze de verbondstheologie van Lampe verwerkte zonder hem altijd te noemen.85
Vanuit Groningen en de Ommelanden werd het piëtisme van Lampe eveneens
impliciet overgedragen door het veel gelezen en geprezen Innige Christendom
van Wilhelmus Schortinghuis. Daardoor sloop het gedachtegoed van Lampe in
zonder dat de meeste lezers het als zodanig onderkenden.
Volgelingen van Lampe van naam en faam als de bovengenoemde Gerdes
in Groningen en Willemsen in Middelburg droegen het gedachtegoed van
Lampe evenwel niet altijd door middel van publicaties maar ook via hun
studenten de gemeenten in. Uit een in handschrift bewaard catechesedictaat
blijkt dat Willemsen als predikant de gereformeerde jeugd van Middelburg
onderwees aan de hand van Lampes genadeverbondsleer.86 Dat lang niet elke
vermoedelijke lampeaanse predikant zijn inzichten omzette in druk, toont ook
Johannes Drage (1725-1796), zoon van de befaamde Lampe-biograaf. Hij was
een onopvallende leerling van Gerdes, werd predikant in Friesland toen de
regentes-stadhouder er de scepter zwaaide, maar publiceerde nauwelijks.87
De Rotterdamse predikant Petrus Hofstede (1716-1803) was daarentegen
als publicist een ambitieuze leerling van Gerdes, die hem ook na afronding van
zijn studie regelmatig raadpleegde.88 De Amsterdamse predikant Theodorus
Adrianus Clarisse (1741-1792) was een leerling van Willemsen en maakte naam
als schrijver van prekenboeken.89 Johann Paul Brands (1701-1743), predikant te
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Hanau, ontwierp ten slotte een populaire homiletiek in het Duits met de titel
Einleitung, zur Erkäntnüss und Gebrauch des heut zu Tag in einem grossen
Theil der evangelisch reformirten Kirche gebräuchlichen methodi concionandi,
waarin hij het homiletisch onderwijs van zijn leermeesters Van Alphen en
Lampe integreerde. Het werk werd vertaald in het Nederlands onder de titel
Inleidinge tot de kennisse en het gebruik van de hedendaagsche predik-wyze
(1742) en beleefde in 1766 een herdruk. Het is niet uitgesloten dat leerlingen
van Van Alphen, Gerdes en Willemsen via hen in de tweede helft van de
achttiende eeuw een indirecte invloed van Lampe ondergingen.
2.3.2 Verspreiding van vroomheid via de drukpers
Op welke wijze werden Lampes ideeën over vroomheid via de drukpers
verspreid en welk aandeel had hij daar zelf in? De relatie van Lampe met
vertalers en uitgevers was belangrijk en vergde de nodige aandacht van de
auteur. De vroegste contacten tussen Lampe en de uitgeverswereld dateren van
het einde van zijn studententijd, toen hij in 1703 een eerste proeve van
wetenschappelijke bekwaamheid liet verschijnen bij de Utrechtse drukker
Willem van Poolsum. Het betrof een editie van zijn werkstuk over de oude
cymbalen,90 die hij opdroeg aan Cornelius de Hase,91 waarna diens zoon
Theodor de Hase, een studievriend Christian Schoene en een tevreden
leermeester Roëll het boekje met lofdichten opluisterden. Van Poolsum zou in
de loop der jaren meerdere vertalingen van Lampe ter perse leggen. De uitgave
van Lampes overige werk werd – naast kleinere lokale boekverkopers –
verzorgd door enkele grotere uitgeverijen, die vooral waren gevestigd in
Amsterdam en Utrecht.92
De meeste piëtistische geschriften van Lampe zagen het licht als gevolg
van zijn pastorale werkzaamheden. Kopij van zijn piëtistische geschriften
leverde Lampe vooral aan de Bremense uitgever Philipp Gottfried Saurmann
(voor 1691-na 1715) en de uit Leeuwarden afkomstige Amsterdamse uitgever
Anthony Schoonenburg, die in 1742 terugkeerde naar Friesland en wiens fonds
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G. Drage baseert zich op informatie van J.H. Tiling, dat De cymbalis veterum libri tres in
1700 zouden zijn verschenen te Bremen, maar noemt geen uitgever. Vgl. Drage, Zalige
Uytgang, 176. De opdracht is echter gedateerd te Franeker op 11 mei 1703. Vgl. Lampe, De
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Kαταβασεως του χρου εις κατωτερα μερη τησγης, (ex loco Ephes. IV, 9). De disputatie De
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voor de helft uit lampeana bestond.93 Evenals dat van Schoonenburg omvatte het
fonds van Saurmann zowel religieuze volkslectuur als theologie. Zijn uitgeverij
leverde in het Duitstalig afzetgebied met name met Geheimniß des GnadenBunds de hoogste productie van Lampes geschriften. Lampe correspondeerde
over de productie van zijn boeken met de genoemde uitgevers, zoals met
Schoonenburg over publicatierechten, toen hij in Bremen werkzaam was.94
Schoonenburg contracteerde de historieschrijver en bibliograaf Isaac Le
Long als vertaler van de door Lampe geleverde kopij. Le Long voerde
correspondentie op internationaal niveau en zijn contacten met de uitgeverij van
Saurmann kwamen Schoonenburg daarbij van pas. Wellicht kenden de Duitse
uitgever en de Nederlandse vertaler elkaar al langer. Saurmann en Le Long
hadden namelijk, voor hun wegen zich respectievelijk naar Bremen en
Amsterdam scheidden, in Frankfurt am Main gewoond, waar Saurmann zoals
voorheen in Leipzig zijn drukkerij had.95 Dat de correspondentie van
Schoonenburg met Saurmann via Le Long werd gevoerd, is dus niet vreemd.
Vrijwel onmiddellijk nadat Le Long zich in 1717 te Amsterdam had gevestigd,
kwam bij Schoonenburg de stroom door Saurmann in druk gegeven lampeana in
Nederlandse vertaling in hoog tempo op gang. Afkomstig uit Leeuwarden had
Schoonenburg overigens ook relaties in de omgeving waar Lampe academisch
werd gevormd. Wellicht dankte Lampe zijn vroege contacten met de
Leeuwardenaar daarom tevens aan zijn studietijd in Franeker en Bremen.
Het contact van de boekdrukkers en de samenwerking tussen Lampe en
Le Long resulteerde in de volgende publicaties, op de laatste na bij
Schoonenburg: Verborgentheit van het Genaade-Verbondt (4 delen, 1717-1721),
vervolgens De gestalte der Bruyd Christi (1719), Balsem uyt Gilead (1719), Het
heylige bruydt-cieraat (1720), Inleyding tot de verborgentheit van het genaadeverbondt (1720), Melk der waarheit (1721), Naleesinge van eenige uytgesogte
predikatien (1721), Lieftaalige en krachtige uytnoodiginge (1725), ’t Heerlyke
eynde des lydens Christi (1725), Eerste waarheyds-melk voor zuigelingen
(1730), Elf betrachtingen, van het sterven en den doodt des menschen (1731) en
De voorsichtigheit der rechtveerdigen (1739). Op grond van het kopijrecht werd
er doorgaans een overeenkomst gesloten tussen auteur en uitgever waarin de
randvoorwaarden voor dergelijke publicaties werden vastgelegd. Als auteur
behield Lampe het recht van supervisie op eventuele inhoudelijke en
redactionele wijzigingen.
In 1721 verscheen te Bremen van Lampe Verschiedene Anmerkungen und
Zugaben zu Joh. d’Outreins Gülden Kleinod der Lehre der Warheit nach der
Gottseeligkeit. Dit supplement werd vertaald door Le Long om in 1724 integraal
met onderscheidend lettertype te worden afgedrukt in de tweede editie van
93
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D’Outreins verklaring van de Heidelbergse Catechismus, die bij Jan Boom te
Amsterdam het licht zag. Nadat het octrooi in andere handen was overgegaan,
bleef de vraag naar dit werk bestaan en volgden de herdrukken elkaar op. Dit is
tekenend voor de overeenkomst in status tussen Lampe en een prominente
‘ernstige’ coccejaan als D’Outrein, die al sinds zijn intreepreek in Oostzaan uit
1685 zijn bewondering voor de Bremense piëtist Theodor Undereyck en de
vroege vroomheid met Lampe gemeen had.96 Met de verbinding die Lampe
legde tussen intellectuele kennis en innerlijk geloof, kwam hij blijkbaar evenals
D’Outrein tegemoet aan de behoefte van het publiek. Vertalers en uitgevers
zagen daarom minstens evenveel brood in Lampe als in D’Outrein. Bovendien
stimuleerde het succes van Lampes geschriften op de Duitse markt Nederlandse
vertalers om hem te vragen zijn boeken te mogen vertalen.97
De vermaardheid van Lampe zelf werd aangegrepen door predikanten,
uitgevers en boekhandelaren om voor zijn werk aandacht te vragen in het
Nederlandse taalgebied. Uiteraard was hiermee ook het commercieel belang van
uitgever Schoonenburg gediend. Zo plaatste de Amsterdamse predikant Petrus
Boudaan in het eerste deel van Lampes Verborgentheit van het GenaadeVerbondt een krachtige aanbeveling.
De ruime beschikbaarheid van geïnteresseerde vertalers voor het werk van
Lampe, vooral van letterkundige zijde, was binnen de Republiek eveneens
herkenbaar aan hun geografische spreiding. De predikant Mattheus Gargon
(1661-1728), een veelschrijver,98 kwam uit Vlissingen; Johannes Janssen en
Johannes Ludovicus Gochenius (1697-1767),99 die een bescheiden oeuvre
hadden, waren als predikant werkzaam in Gelderland en de Groningse
Ommelanden. Onafhankelijk van elkaar vertaalden de twee laatstgenoemden een
strijdschrift van Lampe tegen geestdrijverij en separatisme, wat overigens laat
zien dat dit thema ook buiten Bremen leefde.
De Utrechtse notaris Arnold Herman van Munster (voor 1722-c. 1740)
vertaalde in 1726 Lampes Die rechte Gestalt Christi in seinen Gliedern als De
ware gestalte van Christus in Zyn ledematen en een wetenschappelijke studie
over Gods beeld in combinatie met enkele preken van de Bremense predikant
Ludwig Georg Treviranus. Deze vertalingen verschenen te Utrecht bij Gijsbert
van Paddenburg. Aangenomen mag worden dat Lampe als auteur en Van
Munster als vertaler elkaar kenden door de sociale contacten in hun woonplaats.
In hetzelfde jaar leverde Van Munster de vertaling van een bundel praktische
verhandelingen van Johann Jacob Ulrich (1683-1731), hoogleraar te Zürich, met
Vgl. De Jong, Johannes d’Outrein, 247; D’Outrein, Sendbrief, 14-17.
Vgl. Lampe, Balsem, *2; Vier academische verhandelingen, *3; N.N., Levensbeschryving,
dl. 1, 543, geciteerd door Drage, Zalige Uytgang, 174-175.
98
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van den gantschen H.Bybel (1725-1731).
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als titel De geheele heils-leere van 't waare zaligmakende geloove, waaraan
Lampe een aanbevelende voorrede toevoegde, waarin hij Ulrichs en zijn eigen
affiniteit met het piëtisme van Undereyck vermeldde.100 Zo manifesteerde
Lampe van zijn kant zijn persoonlijke en theologische loyaliteit met het werk
van een collega, die ook een student van C. de Hase was geweest en met wie hij
al tijdens zijn studie in Bremen en Franeker vriendschappelijk omging.101 Het
vertaalproduct zag het licht te Amsterdam bij Anthony Schoonenburg.
Het oeuvre van Lampe trok eveneens de belangstelling van de lutherse
uitgever Willem Kroon (1690-1762), die was gespecialiseerd in geschiedenis,
theologie en letterkunde. De boekhandel van Kroon was gevestigd te Utrecht in
de jaren dat Lampe er als hoogleraar werkzaam was. De behoefte aan een
geleefd geloof, meer dan aan dogmatische accenten, verklaart vermoedelijk dat
Kroon in 1722 een eigenhandige vertaling van Lampes dichtwerk uitbracht.
Hiermee sloot Kroon, die ook drempeldichten in werk van Lampe en Van
Alphen schreef, aan bij de actuele pogingen van gereformeerden tot toenadering
tot de luthersen, ook al hebben waarschijnlijk commerciële belangen bij hem
meegespeeld.102 Een ander voorbeeld van een dergelijke toenadering zien we als
Lampe in 1727 erkenning vindt voor zijn affiniteit met het puriteins piëtisme,
ondanks het feit dat hij in dezelfde tijd met name aan de universiteit van Leiden
verdacht werd van het door sommigen als heterodox beschouwde roëllisme. De
Dordtse lekenpiëtist Johan Hofman (1666-1735) verzocht Lampe namelijk om
een voorrede ten behoeve van zijn bundel puriteinse geschriften 's Waerelds
schouwtoneel.103 Op deze wijze werd Lampe ook herinnerd aan de vertaalarbeid
van zijn vader, die enkele Engelse piëtistische geschriften in het Duits had
vertaald.
Na verloop van tijd diende zich eveneens de Utrechtenaar Bernardus
Keppel aan als vertaler. Hij kende evenals Lampe van vaderszijde een puriteinspiëtistische familiegeschiedenis – zijn grootvader Bernardus Keppel vertaalde
puritanistica in het Nederlands – en huldigde als ‘ernstige’ coccejaan de
homiletiek van Lampe.104 Keppel was als predikant te Vleuten binnen de classis
Utrecht werkzaam. De correspondentie die Lampe vanuit Bremen met Keppel
100
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voerde, is mogelijk een gevolg van hun kennismaking te Utrecht. Zo kon het
gebeuren dat Keppel in overleg met Lampe en Schoonenburg een vertaalproject
van Lampes commentaar op Johannes voltooide, omdat de oorspronkelijke
vertaler Dirk Smout (1655-1727) was overleden.105 Naar aanleiding van het
overlijden van Smout had Lampe daarna Schoonenburg op Keppel geattendeerd,
vermoedelijk omdat Le Long op dat moment aan een ander project werkte en er
op korte termijn aan de vraag naar Lampes werken in de Republiek tegemoet
moest worden gekomen. Schoonenburg overhandigde vervolgens een schriftelijk
verzoek van Lampe aan Keppel om de vertaalopdracht aan te nemen.
De correspondentie tussen Lampe en Keppel, die laat zien dat Lampe zich
intensief bemoeide met de vertaling van zijn werken, resulteerde eveneens in
vertalingen die bij de Utrechtse maatschap van J. van Poolsum en G. van
Paddenburg verschenen. Omstreeks het overlijden van Lampe zette Keppel als
predikant te Monnickendam (1727-1744) zijn vertaalarbeid voort met de
vertaling van een zestal lampeana uit het Duits en het Latijn zoals Gedenk-teken
der Goddelyke Wegen (1728). Met zijn vertaling van een academisch leerboek
over de praktijk van het christenleven, Schets der dadelyke godt-geleertheit
(1728), wist Keppel een niet-academisch lezerspubliek te bereiken. Er
verschenen ten slotte ook vertalingen van Keppel bij de uitgeverij van Ottho en
Pieter van Thol te Den Haag. Dit uitgeversfonds was ongeveer even breed als
dat van Saurmann en Schoonenburg en bevatte onder meer zowel prekenboeken
en medische verhandelingen als romans en satires.106
Keppel kan zo naast Le Long worden gerekend tot de meest productieve
vertalers van het werk van Lampe waaronder eveneens Verhandeling van de
eeuwigheit der straffen (1731), ook toen na de dood van Lampe in 1729 de
lampeaanse boekproductie in andere handen was overgegaan. Deze verandering
werd ingeluid met de overname van het fonds van Schoonenburg door de
Amsterdammer Hendrik Vieroot (1704-1782?),107 die zich eveneens tot
marktleider op het terrein van lampeaanse boeken ontwikkelde. Na het vertrek
van Schoonenburg zette Le Long enkele jaren zijn vertalingen van Lampe voort
in opdracht van Vieroot.108 Nadat ook Le Long, die onder invloed van de
hernhutters was gekomen, was vertrokken, nam Vieroot het vertaalwerk zelf ter
hand en profileerde zich als geestverwant van Lampe door in zijn voorrede bij
Ewalds De heerlykheid van het Nieuw Jeruzalem – wellicht ook om
commerciële redenen – in te stemmen met Lampes hermeneutische inzichten.109
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Ook beijverde Vieroot zich voor uitgave van zowel de schriftelijke nalatenschap
van Lampe als de geestesproducten uit het lampeaanse circuit.
Het standaardwerk van Lampe, Verborgentheit van het GenaadeVerbondt, verscheen tot omstreeks 1735 bij Schoonenburg en vervolgens in
diverse oplagen bij Vieroot. Omdat Vieroot zich aanvankelijk op de nietacademisch geschoolde lezer richtte, werd het wetenschappelijke erfgoed van
Lampe onder redactie van Daniel Gerdes in productie genomen door Vieroots
stadsgenoten Adriaan Wor en de erve Gerard Onder de Linden,110 met wie
Vieroot aanvankelijk – zoals ook met uitgever Marten Schagen – coöpereerde.
Uit de kring van intimi werkten Lampes schoonzonen Nicolaus Nonnen (17011772) en Johann Heinrich Tiling (1712-1770) en een leerling als Wilhelm Ernest
Ewald met Gerdes samen om via vertalers en uitgevers de boekenmarkt in
Duitsland en de Republiek te voorzien van lampeana.111 Dat een leerling als
Gerdes en een geestverwant als Vieroot daartoe met familie en vrienden van de
overleden Lampe samenwerkten, is wederom veelzeggend voor de persoonlijke
contacten in lampeaanse kring tussen Bremen en de Republiek. Behalve in
Bremen, Amsterdam, Den Haag en Utrecht werden er zo werken van Lampe ter
perse gelegd in Nijmegen, Emden, Dordrecht, Deventer, Zutphen, Maastricht,
Middelburg, Wageningen, Zwolle, Rotterdam, Groningen en Leeuwarden.
Amsterdam nam echter met veertien uitgevers het voortouw. Het ontbreken van
een uitgever van lampeana te Leiden werd waarschijnlijk mede veroorzaakt door
de campagne die de universiteit tegen Lampe voerde.
Naast de geografische spreiding van verschijning vormt de hoogte van het
aantal oplagen per titel wellicht de belangrijkste indicatie voor de graagte
waarmee het publiek op de publicatie van lampeana in de Republiek reageerde.
De Bibliografie van de Nederlandstalige werken van Friedrich Adolph Lampe,
die F.W. Huisman in 2009 samenstelde, bleek een bruikbaar instrument om dit
na te gaan. Bij het navolgende overzicht worden niet-piëtistische werken van
Lampe evenwel grotendeels buiten beschouwing gelaten. Voorbeelden hiervan
zijn: de twee edities van de Twaalf heilige oeffeningen, waar in de XLV. Psalm
uitvoerig word verklaart, die respectievelijk in 1720 en 1732 bij Joannes van
Braam in Dordrecht verschenen;112 de onder de titel Redenvoering over de
Opperste Wysheid in 1720 door academiedrukker Willem van de Water in
Utrecht uitgegeven vertaling van de Oratio inauguralis de summa sapientia;113
de in 1728 door Van Poolsum en Van Paddenburg in Utrecht als supplement van
Lampes Gedenk-teken der Goddelyke Wegen gepubliceerde uitlegkundige
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Verhandeling van de Geestelyke Betekenis van ’t Urim en Tummim114 en Drie
verhandelingen over de Bijbelse inspiratieleer en wonderen en de verborgen
betekenis van de ladder van Jacob, uitgegeven in 1740 door Rudolph Brouwer in
Amsterdam.115
Als het gaat om de productie van piëtistische lampeana, is de grootste
invloed uitgegaan van de door de Amsterdamse uitgever Anthony Schoonenburg
in vier afzonderlijke delen gepubliceerde Verborgentheit van het GenaadeVerbondt, waarvan het eerste deel vijf drukken kende (1717, 1718, 1725, 1731,
1735), het tweede deel drie drukken (1718, 1721, 1733), deel 3.1 drie drukken
(1719, 1725, 1739), deel 3.2 twee drukken (1719, 1726), deel 4.1 twee drukken
(1721, 1727) en deel 4.2 twee drukken (1721, 1727).116 Bij het boekbedrijf van
de Amsterdammer Hendrik Vieroot verschenen vervolgens van dit hoofdwerk
van Lampe nog van deel 1 een zesde druk (1741 en 1743)117 en een zevende
druk (1759, ?);118 van deel 2 een vierde druk (1741),119 een vijfde druk (1746) en
een zesde druk (?)120 en van deel 3.1 een derde druk (1741). De volgende edities
van Vieroot zijn alleen uit secundaire bronnen bekend: van deel 3.1 een vijfde
druk (1742),121 zesde druk (1746) en zevende druk (1759); van deel 3.2 een
derde druk (1741); van deel 4.1 een vierde druk (1741) en van deel 4.2 een
vierde druk (1743). De laatste uitgave is door H. Vieroot in 1770-1771 als een
geheel uitgegeven en voor het eerst in quartoformaat.122
Lampes vroomheidsgeschrift De gestalte der Bruyd Christi, dat bij
Schoonenburg van de pers kwam, telde na de eerste druk uit 1719 nog een
tweede druk in 1724 en een derde druk, die in 1742 in Amsterdam bij Jacobus
Hayman verscheen en in 1773 bij Jan Haffman en P. van Dordt.123 Van het
eveneens in 1719 bij Schoonenburg gepubliceerde Balsem uyt Gilead verscheen
in 1722 een tweede druk en in 1767 een derde druk te Utrecht bij de weduwe J.J.
van Poolsum.124
De bundel van Lampes avondmaalspreken Het Heylige Bruydt-Cieraat
kende bij Schoonenburg vier drukken (1720, 1721, 1723, 1729).125 Een vijfde en
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zesde druk verschenen achtereenvolgens in 1739 en 1764 bij de Amsterdamse
boekverkoper Jan van Eyl.126 Daarnaast publiceerden in Emden in 1722, voor
zover bekend onafhankelijk van elkaar, H. Meybohm, J. Beek en H. Wolffram
alsmede Berend Kniphuysen twee op de titelbladen als tweede editie
bestempelde oplagen.127
Dat de ten behoeve van de catechese in 1720 bij Schoonenburg in
coöperatie met zijn Amsterdamse collega Salomon Schouten verschenen
Inleyding tot de verborgentheit van het genaade-verbondt in een behoefte
voorzag,128 blijkt uit een tweede druk in 1722 bij zowel Schoonenburg-Schouten
als te Emden bij H. Meybohm, J. Beek en H. Wolffram.129 De derde en vierde
druk zagen bij Schoonenburg-Schouten het licht in 1726 en in combinatie met
Eerste waarheyds-melk voor zuigelingen in 1730.130 De daaropvolgende drukken
verschenen met een nog grotere geografische spreiding en tamelijk
ongecoördineerd: in 1732 bij Michiel Schryver te Middelburg, in 1740 bij
Marinus de Vries te Deventer (vierde druk), in 1745 bij A. Jan van Hoorn te
Zutphen, in 1750 bij Schoonenburg te Amsterdam, in 1751 bij Henricus
Landtmeter te Maastricht (als tweede (sic) druk), in 1761 bij Pieter Gillissen en
Hendrik Sas te Middelburg, in 1767 bij Henricus Landtmeter te Maastricht, in
1776 bij Pieter Gillissen en Hendrik Sas te Middelburg, in 1777 bij J. de Lange
te Deventer (inclusief Eerste waarheyds-melk voor zuigelingen), in 1779 bij J.
de Groot te Amsterdam (in dezelfde samenstelling als de voorgaande),
omstreeks 1780 bij Derk Sandelyn te Wageningen, in 1785 in Middelburg en in
1799 bij Hyner te Emden.
Van Melk der waarheit, de door Schoonenburg in 1721 uitgegeven
vertaling van Lampes uitleg van de Heidelbergse Catechismus, verscheen in
1725 een tweede druk, waarna de Haagse boekverkopers Ottho van Thol (*
1704) en Pieter van Thol (* 1707) respectievelijk in 1739 en 1750 een derde en
vierde druk leverden. Een vijfde druk brachten zij in 1766 op de markt in
samenwerking met Gerrit de Groot (c. 1713-1771) te Amsterdam.131 De
eveneens in 1721 bij Schoonenburg gepubliceerde Naleesinge van eenige
uytgesogte predikatien werden in 1734 gevolgd door een tweede oplaag.132 In
1742 voegde de Amsterdamse boekverkoper Jacobus Hayman Naleesinge als
supplement toe aan De gestalte der Bruyd Christi en in 1773 beleefde het werk
ook te Amsterdam een volgende oplaag bij Jan Haffman en P. van Dordt.133
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De in 1723 bij Schoonenburg gepubliceerde Vier academische
verhandelingen van het zaligmaekend geloof, een vertaling uit het Latijn van
vier Utrechtse dissertaties uit 1722 waarin Lampe tegen de geloofsvisie van de
Dokkumse predikant Theodorus van Thuynen (1679-1742) opponeerde,134 zijn
niet herdrukt. Van Lampes door Schoonenburg in 1725 uitgegeven Lieftaalige
en krachtige uytnoodiginge verscheen weer wel een tweede druk, namelijk als
titeluitgave in 1739 bij Jan ’t Lam in Amsterdam.135
Niet herdrukt is Lampes in 1726 bij Schoonenburg gepubliceerde ‘t
Heerlyke eynde des lydens Christi.136 Van het eveneens in 1726 door
Schoonenburg uitgegeven vertaalde werk van de Zwitserse theoloog Johann
Jacob Ulrich De geheele heils-leere van ’t waare zaligmakende geloove, dat
door Lampe was voorzien van een aanbevelende voorrede als stimulans voor de
lezers tot de praktijk van het geloof, verscheen in 1744 bij de Amsterdamse
boekverkopers Adriaan Wor en de erve G. Onder de Linden een herdruk.137
Lampes van 1727 tot 1730 in drie delen bij Schoonenburg verschenen
Uitlegging van het Evangelie van den h. Johannes, waarin de exegese wordt
afgewisseld met meditatieve overdenking, kende een tweede druk in 1741-1743
te Rotterdam bij Philippus Losel, Jan Daniel Beman en Jacobus Bosch.138
De herdruk van Eerste waarheyds-melk voor zuigelingen (Schoonenburg,
1630) vond, op de uitgave van J. Moojen te Harderwijk in 1745 na, in het
noorden en oosten van de Republiek plaats: in 1749 bij E. de Vries te Deventer,
daarna bij Abraham Groenewolt te Groningen (ongedateerd), in 1753 bij
Marinus de Vries te Deventer, in 1758 bij Pieter Koumans te Leeuwarden, in
1782 en tussen 1791 en 1804 (twee oplagen ongedateerd) bij J.H. de Lange te
Deventer, in 1831 bij W.C. Wansleven te Zutphen en in 1841 bij J.H. de Lange
te Deventer (1841).139
Op Schoonenburgs publicatie in 1731 van Lampes Verhandeling van de
eeuwigheit der straffen, die in 1739 een tweede druk beleefde,140 volgde ten
slotte in hetzelfde jaar eveneens op het terrein van de ars moriendi zijn uitgave
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van diens Elf betrachtingen, van het sterven en den doodt des menschen met een
tweede druk in 1732.141 Met deze vijftien titels in een wisselende oplage liep
Anthony Schoonenburg voorop in de rij van uitgevers van lampeana.
Het bibliografisch onderzoek van Huisman leverde behalve Schoonenburg
nog andere uitgevers op die aan de marktvraag tegemoetkwamen met één of
meerdere vertalingen van piëtistische lampeana in het Nederlands. Zo
publiceerde de Amsterdamse boekverkoper Nicolaas Bijl,142 gelijktijdig met zijn
Amsterdamse collega Jan Boom, in 1724 Het Gouden Kleinoot van de leere der
waarheid die naar de godsaligheid is, de door Lampe met eigen aanvullingen
gecompleteerde catechismusverklaring van Johannes d’Outrein.143 Vastgesteld
kon worden dat er vier drukken van de pers van Bijl rolden (1724 (2e ed.), 1739
(6e ed.), 1752 (7e ed.), 1762 (8e ed.), 1770 (9e ed.)), terwijl Boom het tot twee
bracht (1724 (2e ed.), 1738 (5e ed.)).144
De erve van de Amsterdamse weduwe-uitgever van Gijsbert de Groot
publiceerde in 1727 Johannes Hofmans puriteinse prekenbundel 's Waerelds
schouwtoneel, vertoont in des Menschen Leven, en Dood, volgens haar Begin,
Voortgang, en Einde, der Staten van Natuure, Genaade, en Heerlykheid met een
voorrede van Lampe,145 waarin het lezen van Engelse puritanistica werd
aanbevolen. Ook in Amsterdam verscheen in 1739 bij de boekverkopers Barend
Das en Barend te Nuys in samenwerking met hun Zwolse collega Dirk Rampen,
die zich kort hierop in Amsterdam vestigde, Lampes De voorsichtigheit der
rechtveerdigen.146 Hun Amsterdamse collega Gerrit de Groot, die behalve als
succesvolle zakenman bekendstond als producent van lampeana,147 gaf in 1762
een vertaling uit van Lampes Erklärung über das Heilige Gebät des Herrn
(1747) onder de titel Het Gebed des Heeren, Mattheus VI: 9-13. In VIII.
Predikaatzien verklaard en toegepast148 en in 1762 van diens Das Gebät Daniels
(1748) onder de titel Het gebed van Daniel: Daniel IX: 1-19 In X Predikaatzien
verklaard en toegepast.149 Deze edities waren eenmalig.
In Utrecht publiceerde boekhandelaar Willem Kroon in 1724 in
samenwerking met J. van Poolsum en G. van Paddenburg een eigen vertaling
van Lampes Bündlein XXV. Gottseliger Gesänge (1723) onder de titel
Geestelyke gezangen, die in 1740 werden herdrukt.150 Met de lampeaanse
professor Albertus Voget kwam Kroon overeen om in samenwerking met zijn
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zoon Willem Hendrik Kroon Lampes Betrachtingen over het geheele lyden van
den Heere Jesus Christus (1758-1761) uit te geven. De uitgave van de
lijdensstoffen was eenmalig.151
De door de Utrechtse boekverkoper Van Paddenburg in 1726 onder de
titel De ware gestalte van Christus in Zyn ledematen gepubliceerde en door H.A.
van Munster vertaalde preken van L.G. Treviranus over de navolging van
Christus, in combinatie met een verhandeling van Lampe over het leerstuk van
de mens als het beeld van God, werden in 1737 herdrukt bij Anthony
Schoonenburg.152 Van Lampes door Van Paddenburg in 1728 uitgegeven en
door Bernardus Keppel vertaalde Schets der dadelyke godt-geleertheit
verzorgden Philippus en Jacobus Losel te Rotterdam in 1739 een titeluitgave en
in 1744 een tweede druk.153
Niet herdrukt werden Lampes door Van Paddenburg en diens Utrechtse
collega Jan Jacob van Poolsum uitgegeven en door Keppel vertaalde bundel
afscheids- en intreeredenen Gedenk-teken der Goddelyke Wegen (1728), nadat
Lampe naar Bremen was teruggekeerd, gecombineerd met het handboek voor de
gereformeerde ethiek Verhandeling van de Geestelyke Betekenis van 't Urim en
Tummim alsook de bij Jacob Cornelis ten Bosch te Utrecht onder de titel Vyf
leerredenen over de huichelaary (1773) gepubliceerde vertaling van Lampes
Fünf Predigten von der Heuchelei (1748).154
Eveneens niet herdrukt werd de 1733 te Zwolle bij de boek- en
papierverkopers D. Rampen en F. Clement verschenen bundel met stichtelijke
liederen Verzameling van geestelyke gezangen onder de dekking van Lampe en
een andere vooraanstaande vrome vertegenwoordiger van de piëtistische
intelligentsia, te weten Anna Maria van Schurman (1607-1678).155
In Groningen exploiteerden de uit Emden afkomstige drukker Harmannus
Spoormaker († 1756) en Laurens Groenewolt († 1759) Lampes weerlegging van
de lutherse geestdrijver Christian Anton Römeling (1675-1752) onder de titel
Grote voorrechten van den rampzaligen apostel Judas Iskariot (1735), die door
vertaler Johannes Ludovicus Gochenius werd aangevuld met een eigen
bijdrage.156 Hendrik Heijmans (voor 1725-na 1766157) liet te Nijmegen,
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onafhankelijk van Spoormaker en Groenewolt, in 1735 een gelijknamige
vertaling verschijnen, die niet was voorzien van aanvullingen.
De twee in Den Haag in samenwerking met vertaler Bernardus Keppel bij
de gebroeders Ottho en Pieter van Thol verschenen lampeana, Heilige
oeffeningen bestaande in tien kerk-redenen over uitgeleezene texten,
vertoonende de vruchten van 's Heilants lyden voor zyne geloovigen (1739) en
Keur van Bybel-stoffen: behelzende leer-reedenen over allerhande texten
(1740), kenden geen herdruk.158
Met het voorgaande en met name dat Verborgentheit van het GenaadeVerbondt van Schoonenburg via Vieroot werd uitgegeven tot in het derde kwart
van de achttiende eeuw, is duidelijk gemaakt hoe de invloed van Lampe hem
overleefde. A. Ypeij interpreteert in dit verband de religieuze ontvankelijkheid
voor zijn methode antropologisch: “’s Mans geheel stelsel was naar het gevoelig
hart van zinlijk denkende menschen berekend […].” Tevens betrekt Ypeij in zijn
visie de predikanten: “Van daar, dat veele openbaare Godsdienstleeräars, die
toch menschen van gelijke aandoeningen zijn, als alle de overigen, in hetzelve
zulke kracht van heil voor zichzelven, en zulke gepaste aanleiding gevonden
hebben, om anderen ook die heilkracht te doen gevoelen.”159
De kracht van Lampe als theoloog school in het adequate antwoord dat hij
met zijn ontwerp van een piëtistische verbondsleer gaf op geloofsvragen. Dit
verklaart tevens dat piëtistische vertalers als Le Long en Keppel, die Lampe
hierin wellicht het beste aanvoelden, in vergelijking met filologisch
georiënteerde vertalers als Gargon, de Amsterdamse medicus-classicus David
van Hoogstraten (1658-1724), Van Munster en Smout het hoogst scoorden met
vertalingen van lampeana. Lampe kwam tegemoet aan de behoefte aan vastheid
en groei in het geloven. In plaats van de controversen te verscherpen wist hij
met de ‘tale Kanaäns’ het verschil te overbruggen. Lampe droeg door zijn
prediking en onderwijs zijn vroomheidsidee uit, terwijl daarnaast door de
samenwerking met uitgevers en vertalers zijn gedachtegoed breed de kerk werd
ingedragen.
2.4 Bijdrage aan de beantwoording van de hoofdvraag
Onder het gezichtspunt van de centrale vraagstelling van dit onderzoek naar de
invloed van het achttiende-eeuwse gereformeerd piëtisme uit Bremen op de
Nederlanden werd de betekenis van Lampe als verbindingsfiguur nagegaan. In
het eerste gedeelte van dit hoofdstuk werd de factor vroomheid onderzocht bij
zijn afkomst uit Lippe-Detmold, in zijn familierelaties zoals met zijn grootvader,
de piëtistische predikant Johann Jacob Zeller, en bij zijn ontwikkeling aan het
des Christendoms (1738); Levens-beschryvinge van den eerwaarden en godzaligen Heer Joh.
Everhardi (1753).
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gereformeerde Gymnasium Illustre te Bremen. Bij zijn classificerende prediking
in met name Utrecht is vervolgens cruciaal dat het vroomheidsdenken bij Lampe
uitmondde in een herwaardering van de foederaalmethode van Coccejus, via
wiens periodenleer Lampe een vertaalslag van heilsgeschiedenis naar heilsorde
maakte. Zo sneed hij de periodenleer in microformaat toe op een beschrijving
van de geloofsgeschiedenis van het individu. Zijn hoofdwerk Geheimniß des
Gnaden-Bunds is een voorbeeld van de wijze waarop de wereldgeschiedenis
profetisch door hem werd verbonden met de eigen geloofsgeschiedenis.
Het vroomheidsbegrip dat Lampe via Zeller van huis uit was meegegeven,
was de puriteins-piëtistische erfenis van J. van Lodensteyn. Dit piëtisme had
voetiaanse trekken, maar versmolt tijdens Lampes opleiding in Bremen en
Franeker met zijn inzichten in de coccejaanse foederaaltheologie en de
cartesiaanse filosofie. De door G. Snijders zo genoemde piëtistisch-mystieke
tendens die tot uitdrukking komt in de ontleding van de bekering, is wellicht het
gevolg van de persoonlijkheidsontwikkeling van Lampe. Deze subjectieve
component in zijn denken werd echter geobjectiveerd in de door hem toegepaste
classificatiemethode. Lampe wist op deze wijze met een eigen invulling van de
foederaalmethode een Bijbelse beschrijving van innerlijke vroomheid te geven
die ook in de Republiek velen overtuigde.
Lampe speelde met zijn schriftelijke arbeid en academisch onderwijs in
op de actuele behoefte aan een Bijbels geïnspireerd pastoraat, geestelijke leiding
ten aanzien van de zekerheid van het geloof, de toe-eigening van het heil en de
kenmerkenprediking. Onderzocht werd in dit hoofdstuk ook in hoeverre de
geloofsbeleving van Lampe het denken over vroomheid in de Republiek heeft
beïnvloed. Alleen al de afname van zijn boeken over vroomheid, de typerende
prediking van zijn leerlingen en de belangstelling van vertalers en uitgevers
wijzen in dit verband op een welwillende ontvangst. Alhoewel Lampe op basis
van zijn eigen theologische identiteit bekendstond als stichter van een
identificeerbare ‘lampeaanse’ school, werden zijn inzichten in het algemeen met
sterke eigen accenten door zijn leerlingen overgenomen. Deze ontwikkeling zal
in de navolgende hoofdstukken worden onderzocht.
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3 Wilhelm Ernest Ewald (1704-1741) als verbindingsfiguur
tussen Bremen en de Republiek
Wilhelm Ernest Ewald wist zich in het voetspoor van Lampe,1 wiens synthese
van coccejaans, voetiaans en cartesiaans denken werd gestempeld door een
eigen tendens: “dewyle ik altydt sulk een groot licht onser Kerke, my tot een
levendig staal en Exempel heb voorgestelt; als aan wiens voeten ik eertydts, als
eenen grooten Gamaliël, heb geseeten, en op wiens getrouwe Onderwysingen en
rype Vermaaningen ik opentlyk mag roemen.”2 Deze woorden van Ewald
hadden een dubbele betekenis, omdat hij getuige was van een neerwaartse lijn in
de populariteit van Lampe. In kerkelijke en academische kringen gonsde het
namelijk van de geruchten dat de Utrechtse hoogleraar het leerstuk van de
eeuwige generatie van de Zoon van God zou ontkrachten. Lampes exegese van
het Evangelie van Johannes werd op instigatie van de Rotterdamse predikant
Jacobus Fruytier zelfs gerelateerd aan de veroordeelde opvattingen van zijn
leermeester Roëll. Daarmee sloeg de stemming om en keerde de synode van
Zuid-Holland en de Leidse universiteit zich tegen hem.3
Nadat Lampe mede onder druk van deze omstandigheden in 1727 een
beroep naar Bremen had aanvaard, was zijn student Ewald hem vanuit Utrecht
gevolgd. In deze periode werkte Ewald aan een Duitse vertaling uit het Latijn
van Lampes omstreden uitleg van het Evangelie naar Johannes, die onder de titel
Auslegung des Evangeliums S. Johannis in 1729 werd gepubliceerd en door J.F.
Goeters als Lampes “wissenschaftliches Opus magnum” wordt getypeerd.4
Ewald had de vertaling, waarin Lampe blijkens zijn voorafgaande opdracht
vertrouwen stelde,5 uitgevoerd in samenwerking met geestverwant Sebald
Godfried Manger (1703-1795), die in Utrecht eveneens student van Lampe was
geweest.6 De arbeid van Ewald wat betreft de allegorische Schriftuitleg, de
Christus-bruidmystiek en de nadruk op heiliging van het leven, waarmee hij in
feite Lampes werk na diens dood voltooide, ontlokte aan uitgever Hendrik
Vieroot de uitspraak dat hij “den voortreffelyken Hr. Lampe hier in [bedoelde]
te evenaren”.7 Te denken valt in dit verband aan Ewalds XIV. Betrachtungen von
den Vorbotten der Ewigkeit: das ist, der Auferstehung der Todten und jüngsten
Gerichts, als eine Fortsetzung derer von dem seeligen Herrn D. und Prof.
Dit hoofdstuk over Ewald is gebaseerd op: G.H. Leurdijk, ‘Wilhelm Ernest Ewald (17041741), fakkeldrager der Lampeanen’, in: J. van de Kamp e.a. (red.), Pietas reformata.
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Lampe ausgegebenen XI. Betrachtungen von dem Sterben und Tode des
Menschen (1733). In 1737 vertaalde Ewald bovendien disputaties van Lampe
onder de titel Vier Verhandlungen von dem Glauben.
In dit hoofdstuk zal Ewalds godsdienstige ontwikkeling worden
onderzocht, allereerst in de context van zijn afkomst, familierelaties en sociale
en academische vorming. Vervolgens zal worden nagegaan aan de hand van zijn
prediking, pastoraat en de door hem gepubliceerde geschriften hoe Ewald de
lampeaanse opvattingen over vroomheid heeft gerecipieerd. Ten slotte zal de
uitkomst weer kunnen bijdragen aan de beantwoording van de vraag naar de
invloed van het achttiende-eeuwse gereformeerd piëtisme vanuit Bremen op de
Nederlanden.
3.1 Levensloop en godsdienstige ontwikkeling8
Wilhelm Ernest Ewald werd geboren op 15 januari 1704 in Wächtersbach, een
dorp in het gereformeerde graafschap Isenburg-Büdingen (Hessen). Het
graafschap werd gedomineerd door de aristocratie van het slot Birstein, waar
Ewalds vader Johann Christian Ewald (1669-1742) als rentmeester zorg droeg
voor het beheer van de grafelijke goederen. Het theologische klimaat aan het
slot neigde sinds het einde van de zeventiende eeuw door toedoen van
hofprediker Samuel Nethenes (1628-1707) naar het gereformeerd piëtisme.9
Friedrich Casimir Heilmann (1688-1746), de broer van Ewalds uit een
Bremense handelsfamilie afkomstige moeder Anna Sibilla Heilmann († na
1725),10 had bovendien als predikant een piëtistische affiniteit.11
De academische opleiding van Ewald vond plaats te Duisburg van 1720
tot 1725, te Bremen van 1725 tot 1726 en te Utrecht van 1726 tot 1727.
Friedrich Casimir Heilmann fungeerde in Duisburg en Bremen als toeziend
voogd, want hij was in die plaatsen predikant toen Ewald er achtereenvolgens
studeerde en verhuisde met hem mee.12 Zijn puriteins-piëtistische affiniteit bleek
onder meer in een uitgegeven preek als tweede predikant aan de Bremense
Martinikerk naar aanleiding van een bliksemslag in een stadstoren annex
munitieopslagplaats.13 In 1732 zou Ewald een jubelzang op zijn oom publiceren
onder de titel Unveränderlichkeit Des Verborgenen Rahts Gottes.
Zie voor Ewald: Leurdijk, ‘Fakkeldrager’; Ulrich, ‘Clar. Ewaldi Brevis biographia’;
Rotermund, Das gelehrte Hannover, dl. 1, 584-585.
9
Vgl. Leurdijk, ‘Fakkeldrager’, 184.
10
Vgl. Heilmann, Danck-Predigt, 45; zie ook: Outhof, Egtgesang.
11
Vgl. Leurdijk, ‘Fakkeldrager’, 186.
12
Vgl. brief van F.C. Heilmann aan H. Backer en C. van Hemessen, ‘bauherren’ van de
gereformeerde gemeente te St. Martini, d.d. Duisburg 16 februari 1725. In reactie op het
beroep meldt Heilmann zijn dankbaarheid voor het vertrouwen dat het “hospitium Ecclesiae”
in hem stelde als opvolger van piëtistische predikanten. Vgl. brieven van F.C. Heilmann, d.d.
Duisburg 23 januari 1725, 6 februari 1725, in: Bremen StA, 2-T.4.a.3.c.3.a.1.
13
Heilmann refereert in het notenapparaat van de preek aan Philipp Jakob Spener, Johann
Arndt, Johann Jacob Rambach, Christoph Vosch, Lewis Bayly [Uebung der Gottseligkeit],
8
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Vroomheid en Verlichting gingen in Duisburg en Bremen ongeveer samen
op in het academisch onderwijs. Uit enkele lofdichten die Ewald als student te
Duisburg publiceerde, blijkt in dit kader zijn bewondering voor de Duisburgse
filoloog Johann Christian Lörs (Loersius), onder wie hij in 1725 disputeerde in
De visione Eliae in monte Horeb prophetica.14 Lörs, die ook in piëtistische
kringen in de Republiek werd gewaardeerd en van wiens dichtwerk de dichteres
Francina Jacoba Coets-Van Westrem († 1748) en de dichter-predikant Carolus
Tuinman (1659-1728) in 1725 de bundel Geestelyke liederen en gedichten
uitgaven, onderwees volgens de principes van de cartesiaanse methode. Aan het
Gymnasium Illustre in Bremen doceerden naast Theodor de Hase en Conrad
Iken (1689-1753), die thuis waren in de vriendenkring van Lampe, ook Gottfried
Jüngst (1665-1726) en Albert Schumacher (1661-1743) als theologische
hoogleraren.15
Ewald zal in Bremen als inwonende neef ongetwijfeld hebben
meegekregen dat zijn oom in lijn van zijn voorganger Undereyck werkte. Kort
na de komst van Heilmann werd er bovendien een leerling van Lampe als
predikant bevestigd in de persoon van Johann Friedrich Treviranus (1701-1775),
die eveneens afkomstig was uit een piëtistisch milieu.16 Ewald droeg in 1725 de
oefendisputatie De aquis Hierichuntinis op aan Lampe, diens oom raadsheer
Wichelhausen, zijn oom Heilmann en een tweede oom van moederszijde, de
latere raadsheer Bruno Heilmann (1677-1735). In deze opdracht gaf hij uiting
aan zijn waardering voor hun medeleven tijdens zijn opleiding. Hieruit mag
afgeleid worden dat de godsdienstige en intellectuele vorming van Ewald
beantwoordde aan de voorwaarden om uit te groeien tot een piëtistisch theoloog.
Ewald vervolgde zijn studie in 1726 aan de universiteit te Utrecht. 17 In
Utrecht werkte Ewald aan de uitbreiding van een sociaal netwerk onder
gelijkgezinden. Vermeldenswaard is de uit Zürich afkomstige theologiestudent
Johann Caspar Ulrich (1705-1768), die als biograaf van Ewald de lampeaanse
leefwereld zou documenteren.18 Enkele erudiete tijdgenoten zagen met genoegen
dat Ewald in Utrecht gepassioneerd raakte door het onderwijs van Lampe en
diens compagnon Van Alphen.19 Als blijk van waardering voor zijn oud-student
droeg Th. de Hase, door wie Ewald in een brief aan zijn Groningse collega
Emanuel Sonthom, William Guthry, Herman Witsius, Wilhelmus Dietenbach en het
Geheimniß des Gnaden-Bunds van Lampe. Een nadrukkelijke aanbeveling ontvangt
Betrachtungen über den Reichthum der Güte Gottes van zijn “hochgeschätzten Freunds und
Bruders Herrn Petri Janssen”. Vgl. Heilmann, Danck-Predigt, 18, 28-32, 39, 45, 54, 58-59.
14
Vgl. Witteveen, Daniel Gerdes, 20-21.
15
Vgl. Ulrich, ‘Clar. Ewaldi Brevis biographia’, 435; Ewald, Heerlykheid, dl. 1, 32; Mai,
Niederdeutsche Reformbewegung, 302-307.
16
Vgl. Hagemann, St. Martini-Pastoren, 113-114; Drage, Zalige Uytgang, 195.
17
Vgl. Album studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae, 128.
18
Ulrich, ‘Clar. Ewaldi Brevis biographia’.
19
Volgens Schotel zou Ewald als student te Utrecht ook Leiden hebben bezocht. Vgl. Schotel,
Academie, 280-281.
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Daniel Gerdes als een voortreffelijke jongeling werd getypeerd,20 vanuit Bremen
in deze periode enkele exegetische proeven van Ewald over Openbaring 2 op
aan Gerdes. Ze werden gepubliceerd in de periodiek Museum historicophilologico-theologicum, die De Hase in samenwerking met Nicolaus Nonnen
redigeerde.21
Van 1728 tot 1734 was Ewald als eerste Hoogduitse predikant werkzaam
in de gereformeerde kerk te Altona, naast de Hollandse predikant die er al langer
stond. Nadat hij ten overstaan van het Bremense ministerie van predikanten de
gebruikelijke proefpreek had gehouden, werd hij door Lampe in het ambt
bevestigd.22 Uit de proefpreek, die het volgende jaar in druk verscheen, blijkt
hoe de allegorische methode in het onderwijs van Lampe zijn visie op de
vroomheid had beïnvloed. Ewald bracht namelijk de figuur van Jozua, de
hogepriester uit Zacharia 3:3-5 als voorbeeld van Christus, in verband met de
verhouding tussen de rechtvaardiging door het geloof en de levensheiliging, om
vervolgens uitvoerig in te gaan op de bevindingen der vromen. Lampe
vermeldde bij de Duitse vertaling van zijn uitlegkundig boek over Johannes als
blijk van saamhorigheid dan ook dat Ewald “[...] neulich als zweyter Prediger in
der Reformirten Gemeine zu Altona bei Hamburg sein Pfund zur Erbauung der
Kirche anzulegen begonnen.”23
Anders dan Lampe is Ewald in zijn uitgegeven werk tamelijk zwijgzaam
over een existentieel keerpunt in zijn leven. Hij volgde veeleer het piëtisme van
zijn leermeesters Lörs en Lampe na met alleen in zijn dichtwerk geloofsuitingen
in de eerste persoon enkelvoud, in de trant van: “[...] o Levens Oceaan [...] Myn
Bruidegom [...]”.24 Op deze wijze was Ewalds vroomheid voor zijn omgeving
herkenbaar. Dat Ewald bij het spreken over vroomheid niettemin ook uit eigen
ondervinding putte, blijkt uit de volgende passage uit zijn preken, waarin hij
uitweidt over zijn eigen ervaring met geestelijke hoogte- en dieptepunten:
“Seine unlessbare unletzbare Majestät, den Glantz seiner herrlichen
Vollkommenheiten, welchen die Engel selbst mit Erstaunung einschauen, werde
ich nicht allein selbst mit geöfneten Augen der Seelen zu bewundern, sondern
auch andere Seelen davon zu überzeugen trachten.”25
Op 4 mei 1734 promoveerde Ewald te Utrecht op een proefschrift over het
Griekse grondwoord voor wedergeboorte (παλιγγενεσια) uit Mattheus 19:28.26
20

Vgl. brief van Th. de Hase naar aanleiding van bovengenoemde disputatie aan D. Gerdes,
d.d. 3 juli 1726, in: Den Haag KB, Collectie Handschriften 121A13: 14. Petrus de Hase,
rector van de Latijnse School te Wageningen, attendeerde Lampe op uitzonderlijke
kwaliteiten bij Ewald. Vgl. Leurdijk, ‘Fakkeldrager’, 194; Ewald, Emblemata, dl. 2, *2.
21
Museum historico-philologico-theologicum (1732), II.4, 626-651.
22
Vgl. Ulrich, ‘Clar. Ewaldi Brevis biographia’, 436.
23
Lampe, Auslegung, dl. 1, ):(2r/v.
24
Ewald, Waardige en welbereide disgenoot, ’Dank-lied van een Ziel, die aan des Heeren
Tafel is verkwikt geworden’, 1. Vgl. Pressel, Geistliche Dichtung, 895-896.
25
Ewald, Väterliche Treue, 72.
26
Vgl. Boekzaal 1734a.
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Uit deze dissertatie blijkt zijn wetenschappelijke belangstelling voor de
taalkundige en uitlegkundige betekenis van de wedergeboorte. In de preek
waarmee hij in datzelfde jaar afscheid van Altona zou nemen, merkte Ewald
nogmaals op zich zowel ambtelijk als in het eigen geloofsleven op de inmiddels
overleden Lampe te oriënteren:
Meine öffentliche Ermahnungen habe ich so suchen einzurichten, dass ich so viel
thunlich war, einen jeden nach seinem Seelen Zustand Nahrung verschaffen mögte. Zu
dem Ende habe ich mich der gesegneten Lehr-Art meines in GOTT nun ruhenden
grossen Gamaliels bedienet, um einen genauen Unterscheid zu machen zwischen
bussfertigen und unbussfertigen, überzeugten und verstockten, bekommerten und
sicheren, glaubigen und heuchlerischen Seelen, um so einen jeden an sich selbst zu
entdecken, und dessen Seele näher in GOttes Gemeinschafft einzuführen.27

In deze preek maakt Ewald melding van de vrucht die hij op zijn pastorale
arbeid onder de bevolking zag. Ewald vermeldt dat, ondanks een aanvankelijk
verzet onder de zeevarenden tegen zijn vermaningen, de vroomheid ten slotte
een grote plaats kreeg in het leven van de hele bevolking.28 Ewalds opvolger
Johann Helfrich Beck was eveneens leerling van Lampe en afkomstig uit
Wächtersbach.29 Geruime tijd zou Altona vervolgens gediend worden door
predikanten die werkten in de geest van Lampe.30
Ewald volgde in Bremerlehe, waar hij van 1734 tot zijn dood in 1741
predikant was, eenzelfde pastorale koers als in Altona. Hij kwam er in de plaats
van Petrus Lampe (1693-1733), een neef van zijn leermeester.31 Het was een
roerige periode in zijn leven, want zijn echtgenote Anna Elisabeth Rosencamp
(† 1733) was recent overleden in het kraambed.32 Ewald was met deze Bremense
koopmansdochter sinds 1731 getrouwd geweest.33 In 1735 hertrouwde hij met
27

Ewald, Väterliche Treue, 29.
Ibid., 23, 69-70, 73.
29
Vgl. Janssen, Ausführliche Nachrichten, 349; Achelis, Börtzler, Matrikel, 307, nr. 3; Album
Studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae, 123.
30
Vgl. Janssen, Ausführliche Nachrichten, 349; Van Lieburg, Repertorium, dl. 1, 144; Ewald,
Eeuwige verdoemenisse, 72-73.
31
Vgl. Rotermund, Lexikon, dl. 1, LXV; Pratje, Altes, dl. 10, 305.
32
Haar overlijden werd betreurd in een in 1733 in Bremen verschenen grafdicht van G.E.
Baumann. Uit de inhoud blijkt dat het kind, een zoon, in leven bleef: Wehmüthige
Condoleance, Als Die Wohl-Edele, Viel-Ehr- und Tugendsame Frau, Frau Anna Elisabetha
Ewalds, Des Hoch-Ehrwürdigen und Hochgelahrten Heren, Herrn Wilh. Ernst Ewald, Treueiferigen Predigers des Christlichen Reformirten Gemeine in Altona Gewesene Hertz-geliebte
Ehe-Frau, Anno 1733 den 13 Mertz in dem Kind-Bette durch einen sanfften und seligen Tod
aus dieser Zeitlichkeit abgefordert wurde, Abgestattet von einem ergebensten Diener und
Vetter, G.E. Baumann. Phil. Cult.
33
Het huwelijk was hulde gebracht met een uitvoerige in 1731 verschenen huwelijksode: Als
der Wohl-Ehr-Würdige, in Gott Andächtige und Wohl-Gelahrte Herr, Herr Wilhelm Ernst
Ehwald, Wohlverordneter Treufleissiger Prediger bey der Reformirten Teutschen Gemeine zu
Altona, mit der Wohl-Edlen, Hoch-Ehr-Sitt- und Tugend-Belovten Jungfer, Jungfer Anna
28
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Catharina Meinertzhagen (* 1714),34 een nicht van Heilmanns echtgenote
Margaretha, dochter van raadsheer Daniel Meinertzhagen.35 Dit tweede huwelijk
bracht hem in een wijdvertakte familie, die verspreid in de Duitstalige gebieden
en de Republiek woonde.36 Catharina Meinertzhagen was van moederszijde een
kleindochter van de Bremense hoogleraar Hieronymus Wilhelmus Snabelius
(1656-1702), die bekendstond als een geestverwant van Theodor Undereyck en
Cornelius de Hase en in 1715 als student te Utrecht onder H.S. van Alphen en F.
Burmannus met zijn medestudenten Timotheus de With en Theodorus van
Schelluinen (1692-1776) deelgenomen had in een piëtistische groep.37 Andere
piëtisten uit Ewalds schoonfamilie waren de Amsterdamse predikant Wilhelmus
Snabelius (1692-1732) als oom van moederszijde, de Utrechtse
burgemeestersvrouw Maria Jacoba Meinertzhagen (1712-1787) en de Bremense
predikant Henricus Ahasverus (1685-1750).38 Illustratief voor de sterke
onderlinge verhoudingen is dat Ewalds vriend Sebald Godfried Manger via zijn
broer Johannes Philippus Manger (1695-1741), predikant van de Hoogduitse
gemeente te Den Haag, met de familie Meinertzhagen bekend was.39
Door de huwelijken van Ewald werden niet alleen de banden met
sympathisanten van Lampe maar ook hun onderlinge verhoudingen uitgebreid
en verstevigd. Zo correspondeerde Ewalds oom Heilmann vanuit Bremen met de
Elisabeth Rosencampin, des Wohl-Edlen, Hoch-Achtbahren und Wohl-Fürnehmen Herrn,
Herrn Caspar Rudolph Rosencamps, Wohlansehnlichen Kauff- und Handels-Mann in
Bremen, Mittelsten Jungfer Tochter, d. 30. Octobr. Anno 1731. Sich höchst-vergnügt
verehlichte, gratulirte darzu in nachstehenden Zeilen ein ungenannter, doch wohl bekandter
Freund Mit Treuer Aufrichtigkeit.
34
Catharina Meinertzhagen was een dochter van Johann Meinertzhagen (1681-1741) en diens
vrouw Sibilla Snabelius (1695-1741). Haar grootvader Jacob Meinertzhagen, koopman te
Keulen, was een geestverwant van de gereformeerde piëtist Samuel Nethenus (1628-1707),
die in 1696 als hofprediker te Birstein-Isenburg naar aanleiding van een conflict met de graaf
werd afgezet. Vgl. Van de Kamp, Auff bitte, 230.
35
Vgl. [Ewald], Unveränderlichkeit, titelblad.
36
Ewald had een zoon uit zijn eerste huwelijk en een zoon en twee dochters uit zijn tweede
huwelijk, te weten Johann (1738-1763), Margareta Sybilla (1739-1826) en Anna Catharina (*
1741).
37
Vgl. Th. van Schelluinen, ‘Voorberigt’, in: Drelincourt, Vertroostingen, tweede druk, **2v,
752-753. Van Schelluinen prijst de werken van Lampe en Ewald over het welsterven zeer aan.
38
Deze wordt in een notariële akte vermeld onder de erven van Jacob Meinertzhagen. Vgl.
Utrecht UA, ONA, akte 111. Maria Jacoba Meinertzhagen zinspeelt in haar genealogische
kroniek op een tweede huwelijk dat haar tante Helena Meinertzhagen aanging met de medicus
Balduinus Ahasverus. Vgl. Zie: ‘Het dagboek van eene merkwaardige vrouw’, in: Algemeen
Nederlandsch Familieblad (1884), nrs. 83, 85, 87, 93, 96, 105, 109, 111, 123., hier: nr. 83, 2.
Balduinus’ zoon, Henricus Ahasverus, stond als predikant te Wächterbach toen Ewald nog
kind was, en vertrok in 1722 naar Bremen. In een eerder huwelijk behoorde Ahasverus tot de
piëtistische familie Van Mastricht. Zie: Van de Kamp, Auff bitte, 240.
39
De Haagse predikant Elandus van Staveren vermeldt dat Johannes Philippus Manger als
leerling van Cornelius de Hase, Lampe en Hieronymus Simons van Alphen bekendstond om
zijn pastoraat en prediking. Vgl. Van Staveren, Zege-vierende Uytgang, 32, 34.

7
60

hoogleraar Daniel Gerdes in verband met het vertrek van Lampe uit Utrecht en
zijn bevestiging te Bremen.40 Johannes Philippus Manger onderhield vanuit de
Republiek “velerley briefwisseling, en goede verstant-houding met de zuyverste
en Godvruchtigste Godgeleerden” over de kerkelijke situatie in het Duitse
taalgebied.41
De theologische synthese van Lampe werd in de kringen rond Ewald
omgezet in irenische vroomheid. Ewalds vertaling van het werk van Lampe
vormde daarnaast de aanzet tot een omvangrijke Bijbelverklaring. Bij Ewald
zelf stond Bijbelstudie hoger aangeschreven dan polemiek. Dit zou hij
ongetwijfeld in de geest van Lampe hebben voortgezet, ware het niet dat hij
reeds op 15 juni 1741 in de leeftijd van 37 jaar overleed.42 Zijn opvolger in
Bremerlehe Gottfried Reinhold Treviranus, die reeds vroeger werd beoogd als
zijn opvolger te Altona,43 was een zoon van Lampes voormalige collega en
vriend Ludwig Georg Treviranus en behoorde met Beck, Manger en Ulrich in
1727 eveneens tot de leerlingen van Lampe te Bremen.44
3.2 Overdracht van vroomheid
De affiniteit van Ewald met Lampes uit Bremen afkomstige piëtisme roept de
vraag op naar Ewalds receptie daarvan in zijn visie op vroomheid in zijn
prediking, pastoraat en schriftelijke arbeid om te beoordelen in hoeverre de
achttiende-eeuwse piëtistische invloed vanuit Bremen op de Republiek ook via
hem verliep.

3.2.1 Vroomheid in het pastoraat
Ewald heeft reeds aan het begin van de predikantsloopbaan te Altona zijn
intenties in een intreepreek verwoord. Onder de titel Spiegel Eines
Vgl. Mai, Niederdeutsche Reformbewegung, 297; ook: G. Snijders, ‘Friedrich Adolf
Lampe‘, 91.
41
Aldus Van Staveren, Zege-vierende Uytgang, 35. Johannes Philippus Manger was gehuwd
met Sara Elisabeth Meinertzhagen. Vgl. Boekzaal 1741, 586. Uit de dagboekaantekeningen
van achternicht Maria Jacoba Meinertzhagen komen verdere graden van bloedverwantschap
naar voren. Zie: Meinertzhagen,‘Het dagboek van eene merkwaardige vrouw’.
42
Vgl. Ulrich, ‘Clar. Ewaldi Brevis biographia’, 437. De begraafregisters van Bremerlehe uit
de onderhavige periode moeten helaas als verloren worden beschouwd. Anderen vermelden,
waarschijnlijk foutief, de volgende data: 18 mei 1741, (Rotermund, Das gelehrte Hannover,
584; Witsen Geysbeek, Algemeen noodwendig woordenboek, dl. 1, 532), 15 mei 1741
(genealogie Meinertzhagen), 18 maart 1741 (Vrijthoff, ‘Geslacht Meinertzhage’, 81), 18
december 1741 (Pressel in: ADB 6 (1877), 446).
43
G.R. Treviranus bedankte als predikant te Büssow (Pommeren) voor een beroep naar
Altona in de vacature van Ewald. Vgl. Janssen, Ausführliche Nachrichten, 349; Ammann,
Bremer Pfarrerbuch, dl. 2, 173, sub: L.G. Treviranus. G.R. Treviranus publiceerde in
lampeaanse geest een verhandeling over het bad der wedergeboorte naar aanleiding van Titus
3:5. Vgl. Bibliotheca Bremensis 1743, 616-631.
44
Vgl. Achelis, Börtzler, Matrikel, 329.
40
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rechtschaffenen Lehrers, und Einer wohlgearteten Gemeine verscheen deze
preek in 1729 in druk. De liefde tot het gemeentepastoraat werd daarin door hem
uitgelegd als een onderdeel van de roeping die in de ambtelijke praktijk tot
uitdrukking behoorde te komen:
Und da ich überzeugt war, dass die Liebe das Kennzeichen eines treuen Dieners Jesu
Christi sey, so erforschte ich auch alsobald mit Furcht und Bekümmernis mein
betriegliches Hertz, fand aber doch endlich Freymüthigkeit dem grossen Apostel, doch
nicht anders als in Schwachheit und Zagen, nachzusprechen: Herr du weissest alle
Dinche, du weissest, dass ich dich liebe, und von Hertzen zu lieben suche, dann dass
ich es aufrichtig und ernstlich suche, ist meinem Jesu bekannt. Daher ich ach die
Stimme meines Ertz-Hirten in meinem Hertzen kräftig fühlete: Weyde meine Schafe.45

Ewald sloot aan bij het vroomheidsgenre door met de verwijzing naar de
pastorale opdracht aan Petrus de aandacht te vestigen op een eigen
roepingservaring. Dat een vrome levenswandel door hem ook van
maatschappelijk belang werd geacht, bleek uit de preek.
Ewald heeft naderhand zijn preekmethode inzichtelijk gemaakt. In 1732
en 1733 verscheen er onder de titel Emblemata sacra van zijn hand een
driedelige exegetische en letterkundige bundel met onderwerpen uit de Bijbel en
de klassieke oudheid.46 De kern was een introductie op de allegorische methode
van Schriftuitleg. Volgens deze hermeneutiek werd de Bijbeltekst eerst geplaatst
in een heilshistorisch kader, om vervolgens met een taalkundig, uitlegkundig en
oudheidkundig notenapparaat zinnebeeldig te worden uitgelegd. Aan de hand
van geloofskenmerken werd de boodschap van de tekst toegespitst op
zelfreflectie en levensvernieuwing.47
In Ewalds preken met een zinnebeeldige tekstverklaring fungeerden de
Emblemata sacra voortaan als referentiekader en beschrijft Ewald de
geloofsbeleving met beelden die aan de Bijbel en de geschiedenis zijn
ontleend.48 Zo betekent goud het geloof van Gods volk en staat doorzichtig glas
voor verlichting door de Heilige Geest. In hetzelfde verband wordt aarde
opgevoerd als zinnebeeld van de leden der kerk en nieuwe aarde als de ware
kerk; baren der zee zijn vervolgingen, bomen zijn kerkleden, kamelen zijn
45

Ewald, Spiegel, 5.
Opdrachten zijn achtereenvolgens gericht aan (dl. 1, d.d. Altona, mei 1732) Antoni, Graaf
van Altenburg en Friedrich Emmanuel van Koetzschaf, (dl. 2, d.d. Altona, Hamburg, oktober
1733) aan Hieronymus Simons van Alphen, Joan van den Honert, David Mill, Jacobus Odé,
(dl. 3, d.d. Bremerlehe, mei 1737) aan Johann Holler, raadslid van Bremen.
47
Ewald verwijst in zijn werk regelmatig naar zijn Emblemata sacra. Vgl. Ewald,
Voorbooden, 315, 676, 722, 728; Twaalf betrachtingen, 98, 109, 195, 209, 211, 403, 442,
510, 655; Heerlykheid, dl. 1, 35, 62, 363, 423, 435, 440, 441, 498, 543; dl., 2, 10, 16, 136,
138, 341, 424; Eeuwige verdoemenisse (supplement), 112, 266, 474, 350. Soms gewaagt hij
van “Heylige Sinnebeelden des Ouden en Nieuwen Testaments”. Vgl. Ewald, Eeuwige
verdoemenisse (supplement), 270.
48
Vgl. bijvoorbeeld: Ewald, Heerlykheid, dl. 1, 35, 62, 363, 423, 435, 440, 441.
46
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leraren van het Nieuwe Testament en een erfenis is het zinnebeeld van Gods
gemeenschap inclusief alles waar gelovigen krachtens het genadeverbond recht
op hebben.49
Een ander voorbeeld van zinnebeeldige uitleg levert Ewalds preek over
Openbaringen 21:9,10. In deze preek met als thema “De Bruid des Lams, het
heilige Jeruzalem” wordt de Bruid voorgesteld als zinnebeeld van de kerk,
terwijl de Bruidegom Christus met Zijn offer de bruidsschat verwerft.50 Het
huwelijk wordt gezien als zinnebeeld van het genadeverbond en de bedienaars
van het Evangelie zijn “Geestelyke Bruid-wervers”. De Bruidegom Christus
overtuigt de Bruid door Zijn Geest en prikkelt haar tot liefde en verkrijgt op
deze wijze van haar het jawoord als zinnebeeld van de geloofsovergave. Onder
de figuur van een zegelring schenkt Christus aan de kerk de Heilige Geest. Een
huwelijk in gemeenschap van goederen symboliseert de verwerving en
toepassing van het heil door Christus voor de gelovigen. De
huwelijksgemeenschap bewerkt bij een bruid verdieping van haar liefde. Ewald
beschrijft dit als een symbool van het toenemende verlangen van een gelovige
ziel naar Christus. Het afzweren door een bruid van alles buiten de
huwelijksgemeenschap typeert Ewald als de bekering van een gelovige in de
weg van heiliging. Het slot is dat “[…] de Hemelsche Bruidegom zyn Bruid ook
zal t’huis halen op de Wolken als een Bruidswagen […]”,51 een allegorie van de
voleinding der eeuwen.
Deze voorbeelden tonen hoe Ewald de Emblemata sacra kort na
publicatie verwerkte in de prediking als hij het geestelijke leven aan de orde
stelde.52 Zoals reeds bleek uit Ewalds proefpreek bij zijn ambtsaanvaarding, liep
al vanaf het begin de allegorische uitleg van de Schrift als een exegetische rode
draad door zijn prediking. Deze preek bestond zelfs voor een derde gedeelte uit
de applicatie. Evenals in Lampes Geheimniß des Gnaden-Bunds liet Ewald de
Bijbeltekst in de ‘Tale Kanaäns’ slaan op de psychische en morele
verscheidenheid in de gemeente.53 In de exegetische benaderingswijze van
Ewald had de subjectieve invulling van het genadeverbond nagenoeg dezelfde
gevolgen voor de inhoud van de prediking als bij Lampe. De opvatting over het
genadeverbond impliceerde derhalve ook bij Ewald een programmatische
prediking van de innerlijke ervaring.
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In de preek die Ewald ten overstaan van Lampe als proeve van
bekwaamheid hield, werd de gemeente grosso modo ingedeeld in twee groepen,
respectievelijk de onbekeerden en de bekeerden. De eerste groep wordt
vervolgens onderverdeeld in wereldsgezinde onbekeerden, onwetenden in het
geloof en betrokken maar zelfgenoegzame lidmaten. Deze afdelingen stemmen
overeen in het gemis aan innerlijke geloofspraktijk en worden door Ewald
uitvoerig en indringend opgeroepen tot bekering. Het tweede gedeelte van de
applicatie is gericht op de bekeerden. Deze worden onderscheiden in
zwakgelovigen, bekommerde zielen en sterkgelovigen. Bij deze tweede groep
laakt Ewald een neiging tot wereldgelijkvormigheid. De sterkgelovigen
onderscheiden zich volgens hem door de troost die zij putten uit de
rechtvaardiging door het geloof. Ewald omschrijft dit als een ingrijpende
geestelijke ervaring: “Weil sie sich der Zeit wol zu erinneren wissen, da Jesus
ihnen die Unreine Sünden-Kleider hat ausgezogen, welch nicht ohne
Schmertzen und Murren des alten Menschen zugieng.”54 Ewald eindigt de
proefpreek met vertroosting en lofverheffing.
Lampe hield aan zijn leerlingen een vergelijkbare onderverdeling voor. Zo
verscheen er van hem een tiental preken die als schoolvoorbeelden waren
gedicteerd en waarin zijn heilshistorisch-heilsordelijke verbondsvisie resulteerde
in een verkondiging waarbij een systematische indeling van de toehoorders werd
gemaakt in staten, standen en klassen. Deze classificatiemethode fungeerde zo
als spiegel voor een scala aan luisteraars.55
Toen Ewald na de proefpreek zijn intreepreek te Altona hield, liet hij
daarin opnieuw onwetenden, onboetvaardigen en zorgelozen, huichelaars,
overtuigden, zwakke en bekommerde zielen de revue passeren.56 Op deze wijze
spitst Ewald de uitleg toe op de samenhang tussen de innerlijke doorleving van
de gereformeerde leer en een heilige levenswandel:
Durch die Gnade meines Gottes werde ich suchen Euer führer zu seyn durch guten
Rath. Sind Seelen unter euch, die in Verlegenheit gerathen, und in grossen
Uberzeugungen stehen, es soll meine Freude seyn, wann sie werden Rath suchen, und
wann ich werde können ein gesegnetes Werckzeug seyn, um sie in ihren
Uberzeugungen zu stärcken, und näher in das Heiligthum der verborgenen
Gemeinschafft Jesu einzuführen, keine Zeit soll mir dazu zu kostbahr seyn. Sind
Seelen unter euch, die in Zweifel und geistliche Anfechtung gerathen, ich werde auch
sie nach dem geringen Maass der Gnade, so mir der Herr mitgetheilet hat, suchen
aufzumuntern, zu trösten, und zur Beständigkeit und Gedult in dem Herrn
anzumahnen. Sind Seelen, die als Schafe von der Heerde verirret sind, ich werde
suchen ihnen mit gutem Raht an Hand zu gehen, um sie von ihrem Irrwege, durch
sanffte Lockungen und deutliche Uberzeugungen, wiederum zur Gemeinschafft der
Heerde Christi zu bringen.57
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In navolging van Lampe en diens Bremense voorganger Undereyck legde Ewald
in zijn Emblemata sacra als hermeneutische handreiking ook structureel de
nadruk op bevindingen. Een recensent waardeerde de inhoud van Emblemata
sacra daarom zelfs als “zielverrukkende bespiegelingen”.58 Hoewel deze
confrontatie met de innerlijke en uiterlijke praktijk van het geloof in Altona
aanvankelijk vijandig werd bejegend, getuigt de wijze waarop Ewald de
periodenleer van Lampes Geheimniß des Gnaden-Bunds omzette in een
kenmerkenprediking, van een bewogenheid met het zielenheil van zijn
toehoorders, die het gevolg was van zijn eigen geloofsbeleving in combinatie
met een lampeaanse vorming. Na afloop van een boetepreek verwoordt hij dit in
1741 als volgt: “O dat die Boetstemme, die Uwe onwaardige zwakke
Dienstknegt in deeze ure heeft opgeheven, door de kragt uwes geestes aan de
zielen der Toehoorderen een gezegende Vrugt ter opwekking en aanspooring ter
bekeering hebben mogt.”59
3.2.2 Vroomheid in geschriften
Alleen al omdat stichtelijke lectuur in piëtistische kringen vaak aansloot op de
kenmerkenprediking, is het niet verwonderlijk dat de pietas uit Ewalds prediking
ook aanwezig is in de geschriften waarmee hij zich richtte op het geloofsleven.
In een enkel geval diende Ewald met het gedrukte woord expliciet een daarvan
afgeleid maatschappelijk belang. Zo bepleitte hij in boekopdrachten aan
overheidspersonen de urgentie van tuchtoefening als missie van de politieke
gezagsdrager door bijvoorbeeld zijn kennissen in de Bremense Stadsraad, te
weten de burgemeesters Heinrich Meier (1678-1747) en Daniel van Büren
(1693-1749), te attenderen op de betekenis van het overheidsgezag voor de
handhaving van normen en waarden.60
Als eerste verscheen in 1729 bij Jonas Korte te Altona onder de titel
Spiegel Eines rechtschaffenen Lehrers, und Einer wohlgearteten Gemeine
Ewalds intredepreek over Hebreeën 13:17 samen met zijn proefpreek in één
publicatie. Uit de nadruk die hij in de intreepreek legt op de individuele
geloofsbeleving, blijkt zijn pastorale visie op de diversiteit aan gelovigen in de
gemeente. Dat Ewald uitging van het gezegde dat een goed voorbeeld navolging
verdient, werd in 1735 duidelijk toen hij onder de in Hamburg verschenen titel
Die väterliche Treue und hohe Würde eines evangelischen Lehrers de
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voorbeeldfunctie van een predikant onderstreepte.61 Ewalds afscheids- en
intreepreken die naderhand verschenen, ademden overigens eenzelfde geest.
Ewald publiceerde in 1733 een vervolg op Lampes XI. Betrachtungen von
dem Sterben und Tode des Menschen uit 1730.62 Het betrof een prekenserie over
de herrijzenis, het laatste oordeel en de eeuwigheid met als titel Vierzehn
Betrachtungen von den Vorbotten der Ewigkeit. Met dit vervolgdeel wilde
Ewald een onvoltooid programma van Lampe afmaken, waarop hem kort
tevoren de Bremense hoogleraar Nicolaus Nonnen had geattendeerd, nadat deze
het uit Lampes nalatenschap had opgediept. Het volgende jaar werd de reeks
door Ewald gecompleteerd met XXII. Betrachtungen Von Himmel und Hölle,
Oder, dem Ewigen Leben der Gerechten Und Ewigen Tode der Gottlosen.
Ewald riep met dit werk op tot een algemene bekering. Ook integreerde hij een
door Lampe beoogde weerlegging van de heterodoxe zienswijze van de Britse
chiliast Thomas Burnet (1635-1715) met betrekking tot diens theorie van de
zieleslaap tot aan de laatste opstandingsdag, waarbij Ewald het wetenschappelijk
instrumentarium volgens de methode van Lampe hanteerde en naar
tegenargumenten verwees van de Engelse theologen Edward Pocock (16041691) en John Lightfoot (1602-1675).63 Door de verbinding van Ewalds
opwekkingsprediking met een apologie neemt deze prekenserie een eigen plaats
in binnen het oeuvre van Ewald.
In 1735 verscheen korte tijd na Ewalds intrede te Bremerlehe in Bremen
een dialoog over de avondmaalspraktijk onder de titel Der würdige und
wohlbereitete Tischgenosse des Herrn.64 Hoewel uitdrukkelijk geadresseerd aan
de gemeente Bremerlehe, lag de inhoud vermoedelijk al min of meer vast in
Altona.65 Opvallend is dat de titel van het werk vrijwel hetzelfde luidt als die
van een in 1670 in het Duits verschenen avondmaalsboekje van de Engelse
puritein Jeremiah Dyke (1584-1639).66 Ewald noemt echter in het voorwoord
61

Ewald, Väterliche Treue, 27-29, 71-75.
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Der Heilige Braut-Schmuck der Hochzeit-Gäste des Lams van Lampe als
voorbeeld voor de opzet,67 waarbij in de eerste dialoog een “toehoorder” vraagt
om onderwijs in de avondmaalspraktijk. Lampes werk wordt in dit verband als
“onverbeterlyk en ten hoogsten stigtelyk” getypeerd en Ewald wilde het zijn
gemeente aanvankelijk in handen geven, maar bij nader inzien vond hij het
behalve te kostbaar ook te moeilijk en te breedvoerig.68
Volgens het voorwoord bedoelt Ewald met deze uitgave een correctie aan
te brengen op de avondmaalspraktijk. Zoals blijkt uit zijn aandacht voor de
verhouding tussen leer en leven, heeft de beoogde correctie betrekking op
onkunde in de geloofsleer naast een ernstige verwaarlozing van de tuchtoefening
rond het Avondmaal. Zo schrijft hij dat hij “[...] onder andere gebreken, ook
verscheidene misbruiken in het H. Avondmaal bespeurde, welke eensdeels uit
gebrek van een genoegzame voorbereiding tot het zelve, anderdeels uit een
ongenoegzame kennis van de verborgentheid van dit H. Bondzegel voortsproten
[...]”.69 Vervolgens typeert Ewald de tucht als een “regte Voorbereiding van
hunne herten”.70 Avondmaal en tucht zijn op deze wijze onafscheidelijk
verbonden met de functie van het geweten in de heilservaring.
Ewald signaleert een oorzakelijk verband tussen het misverstaan van de
heiligheid van het verbond en “zwaare oordeelen over een gantsch Land of
Gemeente”.71 Hij voorziet in dit kader zelfs een nationaal of kerkelijk oordeel
van God als collectieve straf. Het zwaartepunt dient in Ewalds optiek meer te
liggen op het eigen innerlijk dan op de onderlinge verbondsgemeenschap rond
het Avondmaal. In Ewalds avondmaalsboekje heeft persoonlijke levensheiliging
de betekenis van zelfdiscipline als gevolg van de band met Christus. Dat
verklaart waarom hij ook hier net als Lampe de onlosmakelijke samenhang
tussen de innerlijke doorleving van de gereformeerde leer en een heilige
levenswandel accentueert.72 Geloofskenmerken zijn verbonden met de innerlijke
en uiterlijke levensheiliging, die in de avondmaalsviering een concentratiepunt
vindt.
In 1738 en 1740 publiceerde Ewald onder de titel Die Herrlichkeit des
Neuen Jerusalems een tweedelige prekenserie over Openbaring 21 en 22.73
Ewald biedt hierin met gebruik van de profetische en zinnebeeldige
godgeleerdheid een verklaring van de voorrechten van de zogenoemde burgers
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van het nieuwe Jeruzalem. Evenals in de Emblemata sacra tast hij in deze
preken naar de verborgen betekenis van de Schrift. Zo bedoelt de Apocalyps met
Jeruzalem de ware kerk.74 Het nieuwe Jeruzalem wijst op de onvergankelijkheid
van de kerk onder de heerschappij van Christus tegenover de wisselende politiek
van het geografische Jeruzalem.75 De onderdanen van dit nieuwe Jeruzalem
ondervinden als zinnebeeld van Gods kinderen “een ware opregting van het
Genade-Verbond”. Daarin onderscheiden zij zich ten opzichte van de burgers
van Babel, die tot het duistere rijk van de wereld behoren.76 De bedoeling van
Ewald met zijn werk is beschaming en opwekking van het “trage Zion van onze
dagen”. In de preken geeft hij overigens niet alleen een uitvoerige exegese, maar
roept hij opnieuw op tot bekering en heeft hij oog voor de verschillen tussen
gelovigen. Op deze wijze actualiseert hij het profetisch getuigenis van Johannes.
Ten slotte verscheen Der Treue Rath Gottes an ein unbußfertiges
Jerusalem, in einer [...] aus Jerem. VI, 8 gehaltenen Buß-Predigt vorgestellt.77
Deze preek hield Ewald kort voor zijn levenseinde ter gelegenheid van de
algemene boete- en biddag op 12 april 1741. In de inleiding sluit hij aan bij de
exclamaties van Jeremia 32:29: “O land, land, land, hoort des Heeren woord!”
De uitleg gaat daarna uitgebreid in op de onbuigzaamheid van het hart. In de
toepassing legt Ewald de norm aan waaraan men zich dient te toetsen, als een
spiegel tot verootmoediging, gevolgd door een indringende oproep tot boete en
bekering.78 Ewald onderstreept daarbij de roeping van de gelovigen tot
boetvaardigheid, gebed en vernedering alsmede heilige ijver in godzaligheid. In
deze gelegenheidspreek laat Ewald een uitvoerige classificering achterwege,
maar constateert hij dat slechts een klein hoopje van het echte bondsvolk is
overgebleven. Met woorden van troost en een aansporing tot heiliging benoemt
hij met nadruk de aanwezigheid van de bondgenoten als reden waarom God het
oordeel vooralsnog niet voltrekt.79 De preek wordt gevolgd door een gebed,
waarin uitvoerige schuldbelijdenis voorafgaat aan beden om bekering, bewaring
van de wereldkerk voor religieuze repressie, de bekering van de joden, politieke
stabiliteit en zegen voor de toekomst.80 Indringend is de bede om een
navolgenswaardig voorbeeld van de predikanten.81
Er werd door Ewald nog meer van zijn hand in het vooruitzicht gesteld.
Een jaar voor zijn overlijden beschreef hij hoe hij een “Aangevange Bybelwerk”
dacht te realiseren. Evenals de door hem telkens gewaardeerde en nagevolgde
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Lampe in zijn Geheimniß des Gnaden-Bunds zou Ewald daarin Bijbelkennis
verbinden met het doorleven van de Bijbelse boodschap: “nicht nur der Worten,
sondern auch der vorgetragenen Sachen”.82 Het projectplan omvatte inleidingen,
structuuranalyses, tekstuitleg en “[...] eene nadrukkelyke kortbondige practicale
Toeeigening volgens den Inhoud van het Hoofdstuk”.83 Door zijn vroegtijdig
overlijden kwam Ewald echter niet eens toe aan de publicatie van het
gereedgekomen gedeelte, dat een commentaar op Mattheus en Johannes 1-5
omvatte. In zijn Ewald-biografie schreef Ulrich dat Heilmann dit “unter denen
hinterlassenen Manuscripten des sel. D. achte das fürnehmste zu seyn […]” en
dat hijzelf deze opzet boven het toonaangevende Bijbelcommentaar van Daniel
Tossanus (1541-1602) prefereerde.84
3.3 Verspreiding van de vroomheid
Wat betreft de verspreiding van zijn gedachtegoed via de drukpers maakte
Ewald in zijn voorredes melding van vrienden en hun adviezen, met name van
Johann Caspar Ulrich, die hem vanuit de academische wereld van Zürich
aanspoorde tot voortgang met zijn Bijbelverklaring. Uit de biografie van Ulrich
blijkt dat hij van Ewald, die ook in Zürich bekendstond om de verbinding die hij
legde tussen Bijbelkennis en vroomheid, in het Zürichse tijdschrift Satura een
exegetische oefening publiceerde over Mattheüs 7:6, waarin wordt afgeraden om
het heilige voor de honden en parels voor de zwijnen te werpen.85
Evenals andere leerlingen van Lampe als Gerdes te Groningen en
voorheen diens Zürichse collega en vriend Johann Jacob Ulrich maakte Ewald
eveneens deel uit van een internationaal theologennetwerk, waarbij het
tijdschrift Bibliotheca Bremensis historico-philologico-theologica een
verbindende rol speelde.86 Zoals veel geletterde lampeanen toonde Ewald
waardering voor dit tijdschrift en leverde hij kopij over exegetische
onderwerpen aan de redacteuren De Hase en Nonnen.87 Aan deze periodiek
ontleende men tevens het kerk- en academienieuws.
Tot Ewalds relaties in de Nederlanden behoorde Sebald Godfried Manger
als hoogleraar te Maastricht en kernfiguur in het lampeaanse netwerk. Ewalds
schoonfamilie Meinertzhagen, zijn promotor H.S. van Alphen, personen aan wie
Vgl. Ulrich, ‘Clar. Ewaldi Brevis biographia’, 439.
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hij zijn werk opdroeg zoals de Leidse hoogleraar Joan van den Honert en de
Utrechtse hoogleraren David Mill en Jacobus Odé, alsmede de uitgevers
Anthony Schoonenburg en Hendrik Vieroot, kunnen worden beschouwd als
vriendschappelijke betrekkingen in de Republiek, waarbij de laatste twee zijn
publicitaire activiteiten konden bevorderen.88
3.3.1 Verspreiding van vroomheid via de drukpers
Ewald beschikte over contacten onder boekdrukkers en uitgevers die in de
achttiende eeuw de grote boekenbeurzen in Frankfurt en Leipzig druk
bezochten.89 Hij gaf zijn werken uit bij enkele gerenommeerde uitgevers in zijn
eigen omgeving, zoals Jonas Korte in Altona en Hermann Christoph Jani,
Hermann Jäger en Gerhard Wilhelm Rump in Bremen en Leipzig. Daarnaast
speelde de Amsterdamse uitgever Hendrik Vieroot een rol van betekenis, die
vanaf 1732 met de vertaler Isaac Le Long samenwerkte en naderhand als
medeuitgever van de Bibliotheca Bremensis zou bijdragen aan de intellectuele
uitwisseling tussen Bremen en de Republiek.90 Ewald had een jarenlange
briefwisseling met deze lampeaanse boekverkoper. De allegorische methode
zoals Ewald deze in zijn Emblemata sacra had geïntroduceerd, vond in Vieroot
een warme voorstander.91
Werden werken van Ewald aanvankelijk door Anthony Schoonenburg
uitgegeven, vanaf 1735 manifesteerde Vieroot zich als opvolger van deze
lampeaanse marktleider. Evenals Schoonenburg huurde Vieroot de vertaler Le
Long in, die in chronologische volgorde drie werken van Ewald vertaalde:
Voorbooden der eeuwigheit; Het eeuwige leven der rechtveerdigen, tot een
Vervolg van de voorbooden der eeuwigheit; De eeuwige verdoemenisse der
godtloosen, of Tweede vervolg van de Voorbooden der eeuwigheit, met als
supplement een Affscheydts- en twee intreê-predikatien. Het tweede en derde
werk vormden in de Duitse uitgave samen in één deel een supplement op het
eerstgenoemde werk en de gelegenheidspreken verschenen afzonderlijk.92 De
Prob-Predigt Bey öffentlichter Ordination in Bremen gehalten aus Zachar. III.
3,4,5 werd onder de laatstgenoemde niet opgenomen.
88

Ewald onderhield ook vriendschappelijk contact met Oost-Friesland, waarvan een lofdicht
uit 1725 getuigt dat hij in Bremen schreef voor de uit Leer afkomstige theologiestudent
Gerardus à Marck in diens onder G. Jüngst gehouden Dissertatio theologica textualis, de
puteo Beer.
89
Vgl. Van Vliet, ‘Nederlandse boekverkopers’, 89-109.
90
Bibliotheca Bremensis nova historico-philologico-theologica 1760-1767. Le Longs
standaardwerk Boek-zaal der Nederduytsche bybels werd in 1732 door Vieroot ter perse
gelegd.
91
Aldus Vieroot, ‘Voorreden’, in: Ewald, Heerlykheid, dl. 1, [*6 v.-*7 v].
92
Ewalds XXII. Betrachtungen Von Himmel und Hölle verschenen in twee delen en in
Nederlandse vertaling. Deel 2: Tien betrachtingen, over de eeuwige verdoemenisse der
godtloosen, of Tweede vervolg, van de Voorbooden der eeuwigheit; beneffens een afscheydtsen twee intreê-predikatien.
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Nadat Le Long om onduidelijke redenen Amsterdam had verlaten,
ontpopte Vieroot zich als zijn opvolger en ging zich wijden aan de vertaling van
het werk van Lampe en Ewald. De door Vieroot vertaalde werken van Ewald
zoals De heerlykheid van het Nieuw Jeruzalem werden door de laatstgenoemde
gecontroleerd en geautoriseerd, hetgeen impliceerde dat Ewald de Nederlandse
editie naast de Duitstalige versie als eigen werk erkende.93 Dit wekt de indruk
dat Ewald het Nederlands redelijk beheerste. Alles samengenomen kan gesteld
worden dat Hendrik Vieroot mede door het uitgeven en vertalen van werken van
Ewald een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de verspreiding van de
lampeaanse gedachten in de Republiek.
3.3.2 Doorwerking van het foederalistisch piëtisme via Ewald
Het internationale netwerk van de lampeanen maakte het mogelijk dat de
piëtistische geschriften van Lampe en Ewald Duitse, Zwitserse en Nederlandse
lezers bereikten. In hoeverre Ewald met zijn vroomheidsgeschriften invloed
heeft gehad in de Republiek, kan worden beoordeeld aan de hand van het aantal
vertaalde uitgaven, herdrukken, boekbesprekingen en verwijzingen. Dat Ewald
zich mocht verheugen in een goede ontvangst van de Nederlandse vertaling van
Die Herrlichkeit des Neuen Jerusalems uit 1738, die binnen een jaar na het
verschijnen in Bremen bij Vieroot te Amsterdam werd gepubliceerd, blijkt uit de
voorrede: “[...] nadien ik, zo uit het Getuigenis van den Gunstigen Lezer, als den
goeden aftrek en Herdruk der Hollandsche Vertaling overtuigt ben geworden,
dat myn geringe Arbeid en zwakke overdenkingen van zulke groote en
gewigtige Grond-waarheden onzer Zaligheid niet zonder nuttigheid en tot
eenigen Zegen ter stigting geweest zyn.”94 Ewald maakt trouwens zelf melding
van twee vertalingen van Die Herrlichkeit des Neuen Jerusalems, die
onafhankelijk van elkaar werden gemaakt.95
Meer invloed van Ewald bleek onder meer in 1740, toen de Amsterdamse
heelmeester Henrik van Elvervelt (c. 1700-1781) onder de titel Drie
verhandelingen een drietal disputaties van Lampe vertaalde die eerder door
Ewald uit het Latijn in het Duits waren vertaald.96 Naar de Emblemata sacra van
Ewald, over wie Johann Heinrich Pratje in 1778 schreef dat hij “viele, mit
allgemeinem Beyfall aufgenommene Schriften ans Licht gestellt [hat]”,97
verwees vervolgens met instemming de Amsterdamse hoogleraar Petrus
Curtenius (1716-1789) in zijn commentaar op de brieven van Paulus uit 1766-
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Ewald, Heerlykheid, dl. 2, *5.
Ibid., dl. 1, *4v.
95
Ibid., dl. 2, *5.
96
Van Elvervelt had vooral kluchtspelen op zijn naam staan. Vgl. BWN 5 (1859), s.v.
97
Pratje, Altes, dl. 10, 305.
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1777,98 terwijl zijn Amsterdamse collega Theodorus van Schelluinen in 1735
met verwijzingen blijk had gegeven van een vergelijkbare waardering.99
Dat er belangstelling was voor Ewalds geschriften, kan eveneens worden
opgemaakt uit de recensies die gedurende de periode 1733-1737 vrijwel jaarlijks
in de Boekzaal der geleerde wereld met uitvoerige excerpten van zijn werk
werden gepubliceerd.100 De door Ewald als “een groot Godgeleerde van onze
Kerk” omschreven Leidse hoogleraar Joan van den Honert bracht in dezelfde
tijd onder de titel De voornaamste heilige en schriftuurlyke zinbeelden een
populair werk van Arnold Ruimig over de zinnebeeldige godgeleerdheid uit,
waarin hij naar Ewalds Emblemata sacra verwees.101 De affiniteit tussen beiden
bleek nader toen deze opvolger van Lampe in 1734, het jaar waarin Ewald op
een proefschrift over de wedergeboorte promoveerde, over hetzelfde onderwerp
een academische oratie De regeneratione hield.
Dat Ewald overigens niet alleen in de Republiek werd gewaardeerd, bleek
uit een voortgangsverslag d.d. 5 september 1736 aan de uitgever Hendrik
Vieroot, waarin hij melding maakt van belangstelling voor zijn Bijbelverklaring
van Zwitserse zijde.102 Bekend is dat Ewald ook met zijn vriend Ulrich te Zürich
over dit onderwerp correspondeerde,103 die na Ewalds overlijden van Friedrich
Casimir Heilmann vernam hoever de Bijbelverklaring van diens neef was
gevorderd.104 De uitvoering en voltooiing van het project kwam uiteindelijk
onder de titel Biblia, das ist: Die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen
Testaments, aus den Grundsprachen treulich wol verteutschet (1755-1756) op
naam van Ulrich te staan. Uit de waardering van Ulrich blijkt dat Ewald in zijn
contacten met de Zwitsers de eerste aanzet gaf die zou leiden tot de verschijning
van de zogenoemde Zürichse Bijbel. De belangstelling van de Zürichse
98

Curtenius, Zwaarste plaatzen, passim; ook: Der Epheseren geluk, 170, 180, 275, 409.
Schelluinen, ‘Voorberigt’, in: Drelincourt, Vertroostingen, **2v.
100
Recensies van Emblemata sacra in: Boekzaal 1733b, dl. 1, 678-679, 695-696; 1734a, dl. 2,
511-532; van De paliggenesiai in: Boekzaal 1734a, 724; van Voorbooden der eeuwigheit en
Eeuwige leven in: Boekzaal 1736 (april), 399-414; van Eeuwige verdoemenisse in: Boekzaal
1737 (oktober), 395-410. In deze recensie valt het accent op de theologische discussie over
het voortbestaan van de ziel.
101
Vgl. Ruimig, Voornaamste heilige en schriftuurlyke zinbeelden, 285, 654-656, 658-659,
672. De tijdsafstand tussen deel 1 (1735) en 2 (1745), die met doorlopende paginering
verschenen, is niet eerder in de literatuur vermeld, maar blijkt uit de recensie in: Boekzaal
1746b, 131-156, hier: 132. Ewald verwijst naar Van den Honerts Heilige Mengelstoffen. Vgl.
Ewald, Heerlykheid, dl. 1, 443.
102
Vieroot, ‘Voorreden’, in: Ewald, Heerlykheid, dl. 2, 2e ed.
103
Ulrich schreef in 1743: „Von dem bekannten Bibelwerk schriebe mir der selige Doctor
kurz vor seiner seligen Auflosung: Ich bin nun fleissig an meinem Bibelwerk, da ich im
Joanne jetzo bin, und arbeite mit viel Lust und Vergnügen daran, hoffe in ein paar Jahren das
N. Testament absolvirt zuhaben, das ein ordinaires Foliant werden soll, die Einrichtung wird
M. WE Hr. Bruder ex Praefat. in Apoc. XXII ersehen.“ Vgl. Ulrich, ‘Clar. Ewaldi Brevis
biographia’, 439.
104
Ibid.
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gereformeerden voor het werk van Ewald kwam eveneens naar voren toen in
1760 Der würdige und wohlbereitete Tischgenosse des Herren aldaar een
herdruk beleefde.
Ondanks deze signalen is het aantal herdrukken van Ewalds werken in de
Republiek bescheiden. Voor zover bekend is een herdruk slechts voorbehouden
gebleven aan Tien betrachtingen, over de eeuwige verdoemenisse der
godtloosen in 1745 bij de Amsterdamse boekverkopers Adriaan Wor en de erve
Onder de Linden. Het tweede deel van De heerlykheid van het Nieuw Jeruzalem
verscheen in 1760 voor de tweede maal als een zogenaamde titeluitgave bij hun
plaatselijke collega Gerrit de Groot, die wellicht een handelspartner van Vieroot
was, omdat deze uitgave zich slechts van een herdruk onderscheidde door een
andere titelpagina. Zo bleek uit de vertaling van een groot gedeelte van Ewalds
werk in het Nederlands weliswaar de publieksvraag, maar suggereert het beperkt
aantal herdrukken een supplementaire betekenis ten opzichte van het werk van
Lampe bij deze vroeg gestorven lampeaan.
3.4 Bijdrage aan de beantwoording van de hoofdvraag
Het onderzoek naar de invloed van het achttiende-eeuwse gereformeerde
piëtisme in Bremen op de Republiek leidde ook naar Wilhelm Ernest Ewald als
leerling van Lampe. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk werd de vroomheid
van Ewald onderzocht voor wat betreft zijn afkomst uit het gereformeerde
graafschap Isenburg-Büdingen (Hessen), zijn familierelaties zoals met zijn oom
Friedrich Casimir Heilmann, die puriteins-piëtistisch predikant was, en zijn
ontwikkeling aan de universiteit te Duisburg, het Gymnasium Illustre te Bremen
en de universiteit te Utrecht, waar het onderwijs grotendeels zowel door het
piëtisme als door de Verlichting was gestempeld.
Ewalds verwantschap met Lampe bleek niet alleen uit het gegeven dat hij
zich bewoog in een familie en vriendenkring die sympathiseerde met het
gedachtegoed van Lampe, maar ook omdat hij in zijn prediking Lampes
classificatiemethode volgde in het aanspreken van de gelovigen, waarbij hij
sterk de nadruk op vroomheid in de levenswandel legde. De eigen invulling die
Lampe aan de foederaalmethode gaf als een Bijbelse beschrijving van innerlijke
vroomheid, werd zo ook door Ewald verwerkt in de door hem toegepaste
classificatiemethode. Evenals bij Lampe werd voorts door Ewald de
zinnebeeldige Schriftuitleg gegoten in een terminologie die bekendstaat als “de
tale Kanaäns”. Op grond van het bovenstaande is Ewald te beschouwen als
lampeaanse piëtist, ook al ging hij, zoals in het slothoofdstuk zal worden
getoond, niettemin soms eigen wegen.
Uit zijn praktische geschriften, die grotendeels niet alleen in het Duits
maar ook in Nederlandse vertaling verschenen, blijkt dat Ewald in de
piëtistische relatie tussen de Noordwest-Duitse gebieden en de Nederlanden in
de achttiende eeuw een rol als verbindingsfiguur vervulde. Omdat het ontstaan
van deze geschriften onlosmakelijk verbonden is met Ewalds affiniteit met het
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werk van Lampe, als wiens erfgenaam hij zich beschouwde, laten ook zij zien
dat in zijn prediking de nadruk lag op de doorleving van de leer en de
persoonlijke levensheiliging alsmede de radicale en totale heiliging van alle
terreinen van het leven en dat in zijn pastoraat de tucht met nadruk was gericht
op een waardig gebruik van het Avondmaal. Met name de Amsterdamse
uitgever en vertaler Hendrik Vieroot bevorderde zowel uit lampeaanse
geestverwantschap als om sociaaleconomische redenen de verspreiding van
Ewalds geschriften in de Republiek.
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4 Conrad Klugkist (1670-1740)
De Ommelander predikant Conrad Klugkist zag zichzelf als boodschapper voor
Gods aangezicht: “Wel dan ik, schoon een allergeringst Bode van Jehovah,
brengende egter uit het Woort mede de heerlykheit des Heren in het aangezigte
van Jezus Christus.”1 Als predikant van ‘Duitschen bloede’ maakte Klugkist in
lampeaanse kring naam met de Nederlandse vertaling van de omvangrijkste
prekenbundels van Ludwig Georg Treviranus, Lampes Bremense geestverwant
en medestander, met wie hij eveneens correspondeerde en met wiens preken hij
in de eigen gemeente experimenteerde. Hoewel Klugkist ook zelf naar Lampe
verwees,2 is – afgezien van een artikel van A.C. Klugkist uit 1990, waarin deze
nazaat hem als piëtist typeert3 – zijn betekenis voor de achttiende-eeuwse
piëtistische invloed uit Bremen op de Republiek nauwelijks opgemerkt.4 Dit
geeft aanleiding tot onderzoek naar de positie van Klugkist ten opzichte van het
gereformeerd piëtisme in Bremen en zijn bijdrage aan de invloed daarvan op de
Nederlanden. In dit hoofdstuk wordt daarom wederom de godsdienstige
ontwikkeling van Klugkist geplaatst in de context van zijn afkomst en
familierelaties alsmede sociale en academische ontwikkeling. Vervolgens zal
een beeld worden geschetst van Klugkists functioneren in de Republiek.
4.1 Levensloop en godsdienstige ontwikkeling
Conrad Klugkist jr. werd geboren op 14 januari 1670 te Eexta in de classis
Oldambt als oudste zoon van Siwert Klugkist (1646-1722) en Trijntje Wessels
Linthuis (1650-1709).5 Conrad en zijn broer Henricus (Hindricus, 1681-17486)
werden respectievelijk naar hun in Bremen geboren en in Eexta overleden
grootvader Conrad (1611-1653) en diens broer Heinrich Klugkist (1622-1691)

1

Klugkist, Godts beloften, 84.
Bijvoorbeeld naar Lampes Auslegung des Evangeliums S. Johannis in: Godts beloften,
****2, 52, 273, 279, 616; naar Lampes Exercitationum sacrarum δωδεκας quibus Psalmus
XLV. (1715) in: Godts beloften, 29, 380; naar Lampes Verborgentheit van het GenaadeVerbondt in: Godts beloften, 542.
3
A.C. Klugkist, ‘Nadere Reformatie’.
4
Alleen: Leurdijk, ‘Conrad Klugkist’; Boekzaal 1740b, 683-689; Mai, Niederdeutsche
Reformbewegung, 60; biografische lemmata ook bij: Knipscheer in: NNBW 9 (1933), 528529; Glasius, Godgeleerd Nederland, dl. 2, 279-280; Schwarzwälder, Ratsherren, nr. 426.
5
Hun kinderen: Conrad, Annichjen, Margareta, Henricus of Hindricus, Maria, Katharina. Vgl.
https://groups.yahoo.com/neo/groups/groningen-genealogy/conversations/topics/13355.
6
Rotermund maakt ten onrechte melding van Bremen als geboorteplaats van Henricus
Klugkist. Onjuist is ook dat Korte eenvoudige opstellinge der voornaemste waerheden van
den Christelijken godsdienst een coproductie zou zijn van H. Klugkist en W. Schortinghuis.
Vgl. Rotermund, Das gelehrte Hannover, dl. 2, 563.
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vernoemd.7 Een biografie over Conrad Klugkist in de Boekzaal der geleerde
wereld vermeldt dat Conrads vader Siwert zijn beide zoons voorbestemde tot het
predikambt, wat ongetwijfeld te maken had met de wens van grootvader
Klugkist om in dit ambt te dienen. Omdat hij een spraakgebrek had, werd
Conrad Klugkist sr. echter dorpsschoolhouder te Eexta, waar zijn zoon Siwert
Klugkist hem opvolgde.8 Heinrich Klugkist had als stamvader van een geslacht
van kooplieden, raadsheren en academici meer succes, want zijn Bremense tak
van de familie was met vier generaties van vader op zoon vertegenwoordigd in
het stadsbestuur.9
Siwert Klugkist huldigde het vroomheidsideaal en schreef in 1687 een
handzaam Geestelyck Hant-boecksken, dat zich in de titel tot de schoolkinderen
richtte, maar in de praktijk primair ten behoeve van de godsdienstige vorming
van zijn medeburgers was bedoeld. Het draaide om zelfbeproeving, een strenge
avondmaalspraktijk, een puriteinse opvoeding en het ziekenpastoraat. Met een
citaat over ootmoed als kenmerk van een oprecht christenleven verwees de
schoolmeester naar de Engelse puritein Richard Baxter,10 door wie Theodor
Undereyck in diezelfde tijd werd geïnspireerd om in Bremen een
vroomheidsbeweging te leiden. Conrads oom Heinrich Klugkist was er als lid
van de Stadsraad van 1681 tot 1691 getuige van dat de Raad het
hervormingsideaal van Undereyck met respect bejegende.11 In mei 1681 werd
door de Raad aan de echtgenote van Undereyck als eerste vrouw zelfs een
leidende rol in de gemeente toegekend. Undereyck zelf zou pogingen
ondernemen om een autonome kerkenraad op te richten.12
Dit alles illustreert het godsdienstige milieu waarin Conrad opgroeide.
Jaren later zou eenzelfde vroomheidstype als Siwert Klugkist voorstond, een rol
spelen in de necrologie over zijn zoon Henricus,13 die het innerlijk geloofsleven
in eenzelfde piëtistisch jargon als in het Geestelyck Hant-boecksken beschreef.
Omdat er door familietradities zoals vernoemingen naar dezelfde voorouders
contact bleef bestaan tussen de Groningse en de Bremense familietak, die
academici, predikanten, juristen en politici telde, zou Conrad Klugkist gaan
Vgl. Hollweg, Geschichte, 136-137, 149; Klugkist, ‘Nadere Reformatie’, 475-476.
Grootvader Conrad Klugkists ouders waren Heinrich Klugkist en Adelheid Dannemann.
8
Vgl. Boekzaal 1740b, 683-689; Mai, Niederdeutsche Reformbewegung, 60.
9
Raadsleden waren stamvader Heinrich van 1678 tot 1691, zijn zoon Heinrich (1644-1696)
van 1692 tot 1696, Heinrich jr.’s zoon Diderich (1675-1739) van 1709 tot 1739 en Diderichs
zoon Hieronymus (1711-1773) van 1739 tot 1757 en van 1757 tot 1773. Laatstgenoemde was
schoonzoon van de prominente burgemeester Daniel van Büren. Hieronymus had op zijn
beurt ook een zoon Daniel Klugkist (1748-1814), die evenals hijzelf in de Raad zitting had.
Vgl. Schwarzwälder, Ratsherren, 399, 426, 452, 489, 470, 533; Klugkist, ‘Nadere
Reformatie’, 475; Prange, Bremische Kaufmannschaft, 246.
10
S. Klugkist, Geestelyck Hant-boecksken, 113.
11
Zie: Van de Kamp, ‘Netwerken’.
12
Vgl. Jou, Theodor Undereyck, 171.
13
In: Boekzaal 1749a, 226-228.
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fungeren als een schakel tussen het piëtisme in Bremen en de vroomheid in de
Ommelanden.
Klugkist werd in 1686 ingeschreven als student theologie te Groningen.
Hij onderging daar de invloed van de cartesiaans-coccejaanse theoloog Johannes
Braunius (1628-1708) en de historicus en filoloog Johannes Mensinga (16351698).14 Evenals Witsius en later Lampe zette de foederaaltheoloog Braunius de
hele geloofsleer op vanuit het verbond, terwijl hij in zijn onderwijsmethode de
behandeling van de heilsorde aan de heilsgeschiedenis vooraf deed gaan.15 Dit
onderwijs had gevolgen voor de denkrichting van Klugkist, die in exegetisch
opzicht behalve Braunius ook Coccejus en Franciscus Burmannus zou navolgen.
De
laatstgenoemde
Utrechtse
theoloog
sympathiseerde
met
de
vroomheidsbeweging van Theodor Undereyck.16
Tijdens zijn studie vervulde Klugkist een tijdelijk assistentschap bij
Braunius als docent Hebreeuws, wat een harmonieuze verstandhouding met zijn
leermeester tekent. Op aanbeveling van Braunius werd Klugkist als predikant
beroepen te Wirdum in de classis Loppersum,17 waar hij op 10 september 1693
zijn intree deed met een preek over Colossenzen 1:28 en tot november 1701
werkte.18 Op 13 november 1701 deed Klugkist vervolgens intrede te Zuidbroek
en Muntendam in de classis Oldambt, waarnaartoe hij was vertrokken wegens de
grotere omvang van de roepende gemeente.19
Klugkist trouwde op 30 maart 1695 in Groningen met de
koopmansdochter Gesina Hofsnijder (1676-1744). Hun zeven kinderen werden
op één na in Zuidbroek geboren.20 Door zijn huwelijk met Gesina Hofsnijder,
van wie de bakermat in Winsum lag, breidde het sociale leven van Klugkist zich
14

Vgl. ibid.
Vgl. Graafland, ‘Structuurverschillen’, 34, 40-41, 48-49.
16
Vgl. Klugkist, Godts beloften, *****, 243; Leurdijk, ‘Vroom’, 26, 36-37.
17
De kerkenraadsacta bieden weinig of geen achtergrondinformatie over de godsdienstige
ontwikkeling van Klugkist.
18
Zijn broer Henricus werd predikant in het Oost-Friese Weener en kwam in 1700 met
attestatie van Groningen naar de pastorie van zijn broer te Wirdum. Luttele maanden voor zijn
broer een beroep naar de gemeente Zuidbroek en Muntendam zou aannemen, legde hij voor
de classis Loppersum examen af. Vgl. Lidmatenregister Wirdum, in: Groningen GA,
toegangnr. 334, Hervormde gemeente Wirdum, 1657-1974, inv. 1. Notulen, 1657-1752, met
ertussenin lijsten van lidmaten, 1657, 1669, 1693-1694, 1706.
19
Vgl. kerkenraadsacta 1701, in: Groningen GA, toegang 176 Classis Loppersum, 1602-1816.
20
Hun kinderen: Catharina (1698-1779), Johannes (1703-1765), Sigefridus (* 1704), Gesina
(* 1707), Geretruda (* 1709), Conraed (* 1710), Hindric (* 1713). Vgl. DTB Wirdum, in:
Groningen GA, toegangnr. 124, Burgerlijke Stand, retro-acta, 1596-1877, Hervormde
gemeente Wirdum, 1657-1811, inv. nr. 558 [1657-1811]; DTB Zuidbroek en Muntendam, in:
Groningen GA, toegangnr. 124, Hervormde gemeente Zuidbroek en Muntendam, 1597-1877,
inv. 585 [1701-1741]. De oudste zoon Johannes Klugkist studeerde theologie te Groningen,
waarna hij in 1725 als theologisch kandidaat in de ouderlijke pastorie te Zuidbroek onderdak
vond. In 1725 vestigde zich te Zuidbroek als “Advocaat voor ’t Edele Gerigte van het
Oldampt” een volgende zoon: Sigefridus Klugkist.
15

4
77

via zijn schoonfamilie uit en kwam hij onder meer in contact met het Groningse
regentenmilieu.21 Zijn zwager en jurist Hindrik Hofsnijder (1671-1741), lid van
de Groningse Raad, introduceerde hem bijvoorbeeld bij de culturele elite.
Behalve door de familieband was hun goede verstandhouding verklaarbaar door
de geringe afstand van hun woonplaatsen en hun gezamenlijke passie voor de
geschiedbeoefening. In 1735 droeg Klugkist zijn werk Godts beloften niet alleen
aan zijn broer Henricus, maar “uit eene gulhertige vriendschap en hoogagtinge”
ook aan Hofsnijder op.22
De sociale contacten van de zwagers reikten vanwege hun posities tot in
de Duitstalige gebieden. Zo raakte Klugkist bevriend met de predikant Gerard
Outhof (1673-1733) uit Emden, die binnen het circuit van Hofsnijder werd
gerespecteerd als Bijbeluitlegger en filoloog. Uit een inscriptie in het album
amicorum van de Amsterdammer Outhof als student in Groningen blijkt
Klugkist reeds een jaar na zijn huwelijk te zijn toegetreden tot diens
vriendenkring.23 Zowel binnen als buiten zijn woonplaats onderhield Outhof
diverse contacten met Bremers en Nederlanders. Zo telde hij onder zijn vrienden
leden van de uit Bremen afkomstige families Heilman en Le Brun en
correspondeerde hij met de redactieleden van de Bibliotheca Bremensis, van wie
het wetenschappelijke en vrome imago aantrekkingkracht uitoefende op lezers
en schrijvers uit piëtistische kring.24 In zijn poëzie toonde Outhof eenzelfde
affiniteit met vrome gezelschappen als de broers Conrad en Henricus Klugkist
ongetwijfeld vanuit hun ouderlijk huis te Eexta hadden meegekregen en

21

Conrad Klugkist werd omstreeks 1720 bij herhaling genomineerd in verband met een
predikantsvacature te Groningen. Het preken op nominatie frustreerde hem echter en hij
behield de eer aan zichzelf door zich terug te trekken. De vacatures werden in 1720 vervuld
door Themmo Themmen en Johannes Hofstede en in 1721 door Wilhelmus Velingius en
Robertus Alberthoma. Hofstede en Alberthoma stonden bekend als gereformeerde piëtisten.
Vgl. Boekzaal 1720a, 632; 1720b, 123, 240, 361, 730-731; 1721a, 248, 375; 1721b, 747; Van
Lieburg, Repertorium, dl. 2, 121.
22
Hofsnijder publiceerde in 1727 anoniem Beknopt kronykje van Groningen en de
Ommelanden, enz. In een dedicatie aan Gerard Outhof beklemtoonde hij in 1731 het recht van
God op naleving van de christelijke identiteit. Vgl. Accolti, Dempster, Hofsnijder, De Bello,
†2-[††1v].
23
Vgl. Groningen UB, hs add 211; Zuidema: ‘Outhof, Gerardus’.
24
Vgl. Hollweg, Geschichte, 127-128. De affiniteit van Outhof met Bremen blijkt
bijvoorbeeld uit zijn huwelijksdicht aan de tweelingzusters Anna en Elizabeth Heilman en
hun echtgenoten Bruno le Brun en Jacques Menninga (c. 1703-1755), die op 20 juli 1729
trouwden. De families Heilman en Le Brun waren te Emden door huwelijken verstrengeld.
Zie: Outhof, Egtgesang. Menninga was veertigraad, nedergerichtsheer en ouderling te Emden.
Vgl. Feenstra, Spinnen, 290, 341. De tweelingzussen waren dochters van de uit Bremen
afkomstige advocaat Bruno Heilmann. Hun neef Bruno le Brun was een nakomeling van de
Bremense raadsheer Johann le Brun (1644-1717). Vgl. Prange, Bremische Kaufmannschaft,
85, 238; Van de Kamp, Op verzoek, 73, 74.
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verwerkte hij componenten uit de kring rond Undereyck zoals een melodie uit
Joachim Neanders liederen.25
Onder de contacten van Klugkist nam de familierelatie met de theoloog
Conrad Iken te Bremen een prominente plaats in. Iken, die Lampe was
opgevolgd in de redactieraad van de Bibliotheca Bremensis en als predikant van
de St. Stephanigemeente, was in 1724 gehuwd met Klugkists achternicht Anna
Klugkist (1705-1735).26 De Boekzaal-schrijver suggereert een geringe sociale
afstand tussen de Ommelander en de Bremer, alleen al omdat de zwagers
respectievelijk broers van Conrad Iken en Anna Klugkist, Hieronymus en
Conrad Klugkist (1716-1787), aan de Groningse academie studeerden.27 De
nabijheid van de academiestad opende voor Klugkist mogelijkheden voor
familiecontact met deze achterneven. Hun gemeenschappelijke affiniteit met het
Bremense piëtisme kwam vervolgens tot uitdrukking in een berijming van het
catechisatieboek van Lampe, die de Bremense predikant Conrad Klugkist als
redacteur in de in opdracht van het ministerie herziene liedbundel Neues
Bremisches Psalm- und Gesangbuch (1767) opnam.28 Ook in het dichtwerk
waarmee familie en vrienden elkaar vereerden, klinkt affiniteit met het piëtisme
door. Deze loftuitingen geven tevens inzicht in de actieradius van Iken en laten
zien dat de neven in hetzelfde netwerk participeerden,29 wat mede de relatie
bevestigt die de Boekzaal-schrijver legde tussen Klugkist en Iken alsook
25

Vgl. Outhof, Poëzy, 36.
Vgl. Boekzaal 1740, 684. Anna Klugkist is een dochter van Diderich Klugkist,
burgemeester, en Elisabeth Baltzer (1683-1754). Vgl. Prüser, Achthundert Jahre, 354-356.
Tot de vrienden van Iken en Anna Klugkist behoorde de piëtist Christian Brünings (17021763), die ter gelegenheid van hun huwelijk een gedicht publiceerde: Viro Noblissimo [...]
Conrado Iken [...] cum [...] Anna Klugkistia auspicatissimas celebranti nuptias [...].
27
Vgl. Album studiosorum Academiae groninganae, 181, 191.
28
Conrad Klugkist verwerkte bij de samenstelling van de liedbundel ook eigen dichtwerk.
Vgl. Storck, Ansichten, 446. De liederen werden ten behoeve van het liturgische gebruik als
volgt onderverdeeld: 1. psalmen en liederen met betrekking tot de geloofsleer, waarbij
systematisch is aangesloten bij Lampes Einleitung zu dem Geheimniß des Gnaden-Bunds
(1746); 2. de christelijke zedenleer; 3. psalmen en liederen voor bijzondere omstandigheden.
Klugkists collega en compagnon Elard Wagner (1717-1782) publiceerde een verdediging van
de toegepaste selectie.
29
Een document waaruit dit blijkt, verscheen in 1738 ter gelegenheid van het huwelijk van de
Bremense jurist Hieronimus Klugkist, broer van de Bremense predikant Conrad Klugkist en
vriend van de piëtistische predikant Johann Jakob Kessler (1716-1791). Zie over Kessler:
BWPGN 4 (1931), 737-739; Achelis, Börtzler, Matrikel, 341. Hieronimus Klugkist trouwde
met een dochter van burgemeester Daniel van Büren, die als politicus een sleutelpositie innam
binnen het lampeaanse netwerk. In de bundel (N.N.) Glückwünschende Gedichte, die aan dit
huwelijk werd gewijd, zijn ook lofdichten opgenomen van Conrad Klugkist als broer van de
bruidegom, Florus Augustus Müller als student theologie en Johann Georg Oelrich als student
filosofie. Kessler vertrok in hetzelfde jaar als student theologie naar Utrecht. Zie:
‚Glückwünschende Freuden-Pflicht‘. Lampe, G. Drage en Ewald dediceerden hun geschriften
aan Daniel van Büren.
26
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Hofsnijder en Outhof en Bremense wetenschappers, wat betreft hun activiteiten
op sociaal-cultureel gebied in verbondenheid met Bremen.
De afkomst van Klugkist uit een piëtistisch gezin werkte ook door in zijn
aandacht voor zowel de innerlijke doorleving van de gereformeerde leer als de
uiterlijke levensheiliging. Klugkist verbond bijvoorbeeld in zijn bundel Godts
beloften, Hem tot heerlykheit door ons uit 1736 vroomheid en wedergeboorte
met geloofskenmerken onder het beeld van een “geestelyke besnydenis”.30 Deze
aandacht voor vroomheid werd door zijn collega’s opgemerkt. Hun eensgezinde
waardering kwam daarna tot uitdrukking in de boekapprobatie van de visitatores
librorum en weerspiegelde tevens Klugkists sociale omgang met geestverwanten
in het Oldambt. In de approbatie spreken zijn classisgenoten over preken die
gekenmerkt worden door “eene byzondere kragt van Toepassing ter overtuiging
van allerlei zoort van natuirlingen, opwekking en bestiering voor begenadigden,
tot troost en opbeuring van zwak gelovigen”.31
De inhoud van deze preken is geheel in lijn met de door Klugkist in de
voorrede aanbevolen lectuur van “bestraffende en scherp vermanende boeken”
en het horen van “ernstelyke, ondersoekende en beproevende leerredenen”.32 Zo
bepleitte hij het bijwonen van vrome gezelschappen, terwijl hij met een beroep
op Numeri 11:29 openlijk ageerde tegen misverstand en verdachtmaking over
conventikelbezoek:
Maar ook het is zo verre gekomen, dat het profeteren wort tegengelopen, dat men alle
heilige byeenkomsten, daar eenige godtvrugtige t’zamen komen, verdenkt en verdagt
maakt, men daar mede spottet, men die wederspreekt, en ‘er zulk een quaat inziet, als
of het verderf van Lant en Kerke, ja van het geheele Christendom, daar aan hinge. Het
zyn conventiculen, als men ze noemt, queekscholen van muiterie, eene
t’zamenrottinge van Quakers en Geestdryvers […] men moest om het misbruik van
zommige niet zoeken te stremmen de stigtelyke byeenkomsten der gotvrugtigen, of
men zoude wegnemen een groot deel van den opbouw en voortplantinge des
Koninkryks van den Here Jezus, ’t welk ook grotelijks bevordert wort door zulke
onderlinge byeenkomsten.33

Dat Klugkist zijn prediking in praktijk bracht, bleek bijvoorbeeld uit zijn
samenwerking met Wilhelmus Schortinghuis na diens intrede als predikant te
Midwolda, die Klugkists gepubliceerde kerkredenen aanbeval en enkele

30

In zijn preek over Lukas 2:21 werkt Klugkist naar aanleiding van de besnijdenis van Jezus
het thema van de wedergeboorte uit. Vgl. Klugkist, Godts beloften, 131-166, hier: 158.
31
Approbatie van de classis Oldambt en Westerwoldingerland, d.d. 28 november 1735. Vgl.
Klugkist, Godts beloften, titelblad v.
32
In de voorrede verwijst hij naar schrijvers die in de conventikelkringen werden
gewaardeerd om hun vroomheid: G. Voetius, H. Witsius, G. Saldenus, F. Ridderus, P. van der
Hagen en Aeg. Francken. Bovendien verwijst hij in de marge naar A. Hellenbroek, F.
Spanheim sr., H. Witsius, F.A. Lampe, J. d’Outrein, G. Voetius en G. Saldenus.
33
Vgl. Klugkist, Godts beloften, 518.
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passages vrijwel letterlijk overnam in zijn Geborene Christus (1746).34 Hun
omgang dateerde echter al uit een vroeger stadium van hun levensloop.35 Zo
studeerden twee zonen van Klugkist, Johannes en Sigefridus, in 1719 gelijktijdig
met Schortinghuis te Groningen en werd Schortinghuis door Klugkist tijdens het
classicaal examen bevraagd.36 Vervolgens bemiddelde Klugkist bij het beroep
van Schortinghuis naar Weener als opvolger van de piëtistische predikant
Eduard Meiners.
Korte tijd na zijn bevestiging als predikant te Weener maakte
Schortinghuis een piëtistische bekering door naar aanleiding van een gesprek
met Conrads broer Henricus Klugkist als plaatselijk collega. Schortinghuis
berijmde vervolgens als blijk van verbondenheid een catechisatieboekje van
Henricus Klugkist.37 Het lijkt dan ook aannemelijk dat de sleutel tot de
vriendschappelijke betrekking tussen Conrad Klugkist en Schortinghuis tevens
in verband met deze gebeurtenis moet worden gezien. Klugkist en Schortinghuis
spitsten beiden hun prediking toe op het persoonlijke en maatschappelijke
belang van een vroom leven. De vrome gezelschappen in de classis gaven
aanleiding tot grote meningsverschillen over geloof en bekering, maar Klugkist
is waarschijnlijk niet betrokken in de discussies omtrent Schortinghuis’
quiëtistische opvattingen over de praktijk van het christenleven.38 Ook via het
burgerlijk bestuur oefenden Klugkist en Schortinghuis invloed uit op de
naleving van christelijke normen en waarden,39 in welk kader Klugkist
ambtshalve de heiliging van het leven in het Oldambt jaarlijks onder de aandacht
bracht van Gerhard Schaffer, de van 1720 tot 1732 op de Drossaardenborg in
Zuidbroek verblijvende drossaard van de stad Groningen.40 Daardoor raakte
Klugkist als intermediair tussen de classis en het burgerlijk bestuur betrokken bij

34

Vgl. Schortinghuis, Geborene Christus, 54-57, 306-309; Klugkist, Godts beloften, 10-14,
108-111.
35
Er was tijdens de jeugd van Schortinghuis in Winschoten ongetwijfeld verkeer met de
familie Klugkist. Zo dateerde de verkering van Henricus met zijn aanstaande echtgenote van
de tijd toen Schortinghuis als jongeman in Winschoten woonde.
36
Johannes en Sigefridus Klugkist schreven zich in op 9 mei 1719, eerstgenoemde als student
theologie, laatstgenoemde voor taalkunde. Schortinghuis schreef zich op 11 mei 1719 in voor
theologie. Vgl. Album studiosorum Academiae groninganae, 166, 174; Kromsigt, Wilhelmus
Schortinghuis, 27, 31; A.C. Klugkist, ‘Henricus Klugkist’.
37
Vgl. Kromsigt, Wilhelmus Schortinghuis, 33-34; Schortinghuis, Geestelijke gezangen, 188225; De Vrijer, Schortinghuis, 43-44, 51-53.
38
Het standpunt van Klugkist ten aanzien van Schortinghuis’ visie op de verhouding tussen
letterkennis en geestelijke kennis zal daarom buiten beschouwing moeten blijven.
39
Schortinghuis, die de vriendschap en bescherming genoot van de heer Johan Hora, die was
getrouwd met een dochter van de Groningse burgemeester Herman Wolthers, besprak met de
bewoners van de Ennemaborg in Midwolda de naleving van normen en waarden. Vgl. Van
Berkel, Universiteit, dl. 1, 293.
40
Vgl. Bok, Nederlandsche Leeuw (1958), Kwartierstatenboek, 148.
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de bestrijding van volkszonden zoals “papisterij”, een buitenechtelijke relatie
met een wederdoper, bedelarij en ontheiliging van de rustdag.41
Klugkist werd door een chronische bronchitis in toenemende mate in zijn
ambtsuitoefening beperkt, waardoor van september 1738 tot november 1739 de
frequentie van zijn preekbeurten sterk afnam en deze sindsdien, met
uitzondering van 14 februari 1740, werden waargenomen door proponenten.42
Het jaar voor zijn dood op 8 juni 1740 klaagde Klugkist nog: ”[...] wegens de
swakheit van myn lichaam, insonderheit myne benauwende borst-quale en sware
hoest, die menigmaal als dreigt myn lichaam te sullen van een scheuren, waarom
ook doorgaans van myne nabuirige Eerw. Mede-Leraars en van Proponenten
myn predigstoel wort beklommen [...].”43 Bij zijn begrafenis hield Hermannus
Stegnerus (1690-1756) als predikant van het naburige Noordbroek een lijkrede
over 1 Kon. 2:10: “Ende David ontsliep met zijne vaderen […]”, waarin hij een
verband legde tussen de overdracht van het koningschap van David op Salomo
en de continuïteit van het ambtswerk in de familie Klugkist. Conrads zoon
Johannes Klugkist zou namelijk als predikant van Oostwold de samenwerking
met Schortinghuis in het Oldambt voortzetten:44
4.2 Overdracht van vroomheid
Op de wijze waarop de piëtistisch georiënteerde vroomheid van Klugkist zich in
zijn pastoraat, prediking en publicaties weerspiegelde, wordt hieronder nader
ingegaan.
4.2.1 Vroomheid in het pastoraat
Het begin van de pastorale arbeid van Klugkist is op summiere wijze
geboekstaafd in de acta van de kerkenraad van Wirdum en die van de classis
Loppersum. Klugkist bestuurde de gemeente als herder en leraar in
samenwerking met twee ouderlingen en twee diakenen. Viermaal per jaar werd
er voorafgaande aan de avondmaalsviering een kerkenraadsvergadering
gehouden, waarbij de censuurgevallen ter sprake kwamen. Op echtelijke ruzies
volgde doorgaans afhouding van het Avondmaal als tuchtmaatregel. In vrijwel
alle gevallen leidde de censuur tot het beoogde herstel. In het bredere verband
van de classis Loppersum waren de werkzaamheden van Klugkist beperkt tot
roulerende taken als het scribaat en zaken die de kerkorde betroffen. De
41

Vgl. Acta classis Oldambt 16 juli 1709 art. 11, 10 sept. 1709 art. 6, 25 april 1713 art. 3, 24
april 1714 art. 10, 13 juli 1717 art. 18, in: Groningen GA, toegang 176, Classis Loppersum,
1602-1816, inv. 4 Protocol van handelingen 1701-1753.
42
Johannes Klugkist verzocht in 1739 namens zijn vader om ontslag van het questoraat en om
de waarneming van de preekbeurten door de classispredikanten te continueren. Vgl. Acta
classis Oldambt 7 april 1739 art. 3, 28 juli 1739 art. 2; Boekzaal 1740b, 688.
43
Vgl. Klugkist, ‘Den oversetter aan den lezer’, in: Treviranus, Kerkredenen, *2-[*4v], hier:
[*4r].
44
Vgl. Boekzaal 1740b, 689.

9
82

classicale acta verslaan onder meer hoe Klugkist in 1694 werd ingeschakeld bij
de afzettingsprocedure van Simon Hoisingius (1646-na 1698), predikant te Ten
Boer, wegens dronkenschap.45
De discussies over geloofszekerheid en heilstoe-eigening die gedurende
Klugkists tweede ambtsperiode in de classis Oldambt opspeelden, nemen een
grote plaats in. Klugkist raakte hierbij als predikant van Zuidbroek en
Muntendam ambtshalve betrokken, omdat hij een protestactie van geneesheer
Siewertus Fabius (1678-na 1736) moest bijleggen tegen de piëtistische prediking
van Johannes Lubbers (1698-1773), predikant te Beerta.46 Lubbers huldigde de
opvatting van de Groningse hoogleraar Antonius Driessen, die de visie van
Lampe over de zekerheid van het geloof als een toevluchtnemend vertrouwen
vertegenwoordigde, terwijl Fabius zich opwierp als voorvechter van Theodorus
van Thuynen, predikant te Dokkum, die de zekerheid van het geloof
beschouwde als een verzekerd vertrouwen. Het geschil bleef weliswaar binnen
de kaders van de confessie, maar dreigde te ontaarden in een splijtzwam onder
de gelovigen. Als medegecommitteerde van de classis adviseerde Klugkist om
aan te sturen op het treffen van een minnelijke schikking.47 Dat Klugkist, zijn
zoon Johannes en Schortinghuis het standpunt van Driessen en Lampe innamen,
maakt duidelijk dat Klugkists pastoraat niet losstond van de invloed van Lampes
vroomheid in de classis Oldambt.
4.2.2 Vroomheid in geschriften
Voor zover bekend dateren de vroegste schrijversactiviteiten van Klugkist uit
1732. Hij leverde toen een bijdrage aan een onderzoek over de Olympische
Spelen getiteld ΟΛΥΜΠΙΑ, dat werd gepubliceerd onder auspiciën van de
Groningse hoogleraar Albertus Voget. Klugkist zou volgens Voget, die hem
“mynen veel-geëerden Vrind” noemt, gehoor hebben gegeven aan zijn collega
Meinardus Antonides (1705-1776) om dit werk van diens overleden vader
Theodorus Antonides (1647-1715) door theologische annotaties en registers
publicatiewaardig te maken.48 Klugkist zelf schreef dat het verzoek om
45

Vgl. Groningen GA, toegang 176 Classis Loppersum, 1602-1816, inv. 3 Protocol van
handelingen 1676 juli-1700 oktober, 14 december 1694.
46
Nadat Fabius in 1735 door de kerkenraad van Beerta wegens belediging van Lubbers was
gecensureerd, beriep hij zich op de classis en vervolgens appelleerde hij op de synode. Vgl.
Kromsigt, Wilhelmus Schortinghuis, 92-111, hier: 92-93; Van Sluis, ‘Driessen, Antonius’.
47
In 1736 deputeerde de classis drie predikanten, onder wie Johannes Klugkist en
Schortinghuis, met een request aan de synode. Vgl. Klugkist, ‘Nadere Reformatie’, 480-481;
Kromsigt, Wilhelmus Schortinghuis, 95.
48
Voget, Voorrede, in: Antonides, ΟΛΥΜΠΙΑ, [††v]-[††††††4r], hier: [††††††3v]. De
Boekzaal-recensent omschreef de bijdrage van Klugkist als van “een oudt Medeleerling des
Schryvers” aan de Groningse academie. Theodorus Antonides en Klugkist waren leerlingen
van Braunius en Mensinga. Vgl. Boekzaal 1736, 261. Ten onrechte noemt G.A. Wumkes
Meinardus Antonides als zodanig. Vgl. Wumkes, ‘Meinardus Antonides’; Gereformeerde
kerk, 121-122.

10
83

medewerking kwam van de uitgever Jacobus Sipkes (1699-1761), die daartoe op
zijn beurt zou zijn aangezocht door Voget.49 De classicistische citaten waren
volgens Voget gecorrigeerd door “een aanzienlyk Heer in onze Stadt, een groot
liefhebber en kenner van allerhande geleertheit”, waarmee waarschijnlijk de
zwager van Klugkist, Hindrik Hofsnijder, werd bedoeld, die in de academiestad
als zodanig bekendstond.50
Meinardus Antonides en Voget stonden evenals Klugkist een piëtistische
prediking voor. Op deze wijze berustte de redactie van ΟΛΥΜΠΙΑ bij enkele
geestverwanten van Klugkist en Schortinghuis.51 Het eindproduct van hun
samenwerking was een handboek in de volkstaal over de vroege geschiedenis
van de Olympische Spelen, een onderwerp dat tekenend is voor de culturele
belangstelling van de piëtisten in Groningen en de Ommelanden. Na zijn
bijdrage aan dit handboek zou Klugkist echter nog slechts louter pastorale
werken publiceren, te weten een eigen prekenbundel en twee vertaalproducten.
Uit de wijziging van een plan tot publicatie van zijn verklaring van de
Heidelbergse Catechismus vanwege het grote aantal catechismusverklaringen
dat van de persen rolde,52 kan worden opgemaakt dat niet elk manuscript van
Klugkist in druk verscheen.
Klugkists prekenbundel verscheen in 1736 onder de titel Godts beloften,
Hem tot heerlykheit door ons en bevatte een serie preken over de christelijke
feestdagen. Klugkist dediceerde deze bundel aan Henricus Klugkist en Hindrik
Hofsnijder.53 De dedicatie werd afgesloten met lovende opmerkingen jegens zijn
broer en zwager over de wijze waarop zij hun kerkelijke dan wel politieke
verantwoordelijkheden waarnamen.54 In de voorrede maakte Klugkist
vervolgens melding van een verslechterende gezondheid die hem belemmerde
om te preken: “Ik heb dan ook self op mynen ouden dag de vrieheit genomen,
om met sulke besigheden uit te komen.”55 Het gebruik van de drukpers werd
door Klugkist opgevoerd als een alternatief voor zijn spraakvermogen.
De opdracht van Klugkist bevat ook een toelichting op het onderscheid
tussen intellectuele kennis en geloofskennis. Geloofskennis, door hem getypeerd
als een zoete en zaligmakende ondervinding die aan God verbindt, is
georiënteerd op de Bijbel als norm. Teneinde een voorsmaak van de eeuwige
vreugde te ontvangen, dient men zich aan het patroon van de wereld te
onttrekken. In zijn voorrede aan de lezer onderstreept Klugkist daarna het belang
49

Klugkist, Godts beloften, ***3. Vgl. over Sipkes: Hoitsema, Drukkersgeslachten, 69-80.
Vgl. Klugkist, Godts beloften, Voorrede, ***3.
51
Meinardus Antonides dediceerde als vertaler het werk van zijn vader aan de heer en vrouw
van Middelstum Joan Lewe en Amelia Maria Clant, waarbij hij zijn werkzaamheden
memoreerde. Antonides bezigde als een ingewijde de tale Kanaäns. Uit de approbatie van de
classis blijkt dat Klugkist naderhand met een collega de gebruikelijke boekcensuur uitvoerde.
52
Vgl. Klugkist, Godts beloften, ***3v.
53
Ibid., ‘Opdragt’, 2-*2v-**v.
54
Ibid., *3.
55
Ibid., Voorrede, ***2vo-***3.
50
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van de uitgeverij, de zegen van de boekdrukkunst en de betekenis van de
reformatoren voor de leescultuur.
Het begrip ‘feestdagen’ wordt door Klugkist in het tweede gedeelte van de
voorrede afgeleid van de viering van de heilsfeiten onder Israël en de volkeren.56
Ter onderbouwing verwijst hij naar de Nationale Synode van Dordrecht uit 1618
en 1619 en de Utrechtse hoogleraren G. Voetius en F. Burmannus. Deze
zogenoemde hoge feestdagen worden door Klugkist positief onderscheiden van
de door hem verfoeide roomse feest- en heiligendagen. Klugkist attendeert in dit
verband op Lampes uitleg van het begrip “weinacht” als “inweyhungs nagt”.57
Uit deze verwijzing naar het Duitstalige commentaar van Lampe over het
Evangelie van Johannes blijkt overigens Klugkists vertrouwdheid met het Duits
door de herkomst van zijn familie.
Godts beloften omvat een omgewerkte versie van preken, “kerkredenen”,
die vroeger als basis voor de prediking hadden gediend. De preken worden
doorgaans geopend met een tekst uit de profeten die bij het thema aansluit. Na
het thema komt de tekstanalyse puntsgewijs aan de orde. In de uitleg wordt veel
aandacht besteed aan tekstuele, taalkundige en oudheidkundige uitleg. Gezien de
omvang en de wetenschappelijke uitstraling van het uitlegkundig gedeelte
kunnen de “kerkredenen” echter moeilijk worden beschouwd als een realistische
weergave van de prediking van Klugkist. Het accent op de kennisoverdracht
veronderstelt namelijk – anders dan in de praktijk van Klugkists pastoraat – een
redelijk ontwikkeld publiek.
Op de tekstuitleg volgt de toepassing, waarin de gemeente in beeld komt.
De objectieve toonzetting slaat hierbij om naar een rechtstreekse aanspraak van
de boerenbevolking van het Oldambt, waarmee een reëler beeld wordt gegeven
van Klugkists prediking in Zuidbroek en Muntendam. Deze doelgroep is divers
en onderverdeeld in bekeerden en onbekeerden, mensen met en zonder een
Godgewijd leven. Bekeerden en onbekeerden worden aan de hand van
kenmerken weer onderverdeeld in subgroepen. Dit gaat gepaard met een oproep
tot zelfonderzoek, gevolgd door vermaning en opwekking. De onbekeerden,
onderverdeeld in losbandigen of verharde zondaren en ontwaakten of zondaren
met een verontrust geweten, worden in de gebiedende wijs aangesproken op hun
verantwoordelijkheid tegenover Gods wet. De bekeerden worden op grond van
het Evangelie indringend aangespoord tot de toevluchtnemende geloofsdaad.58
De preken worden afgesloten met een Bijbeltekst als doxologie.
56

Ibid., **** - *****.
Ibid., ****2.
58
In een kerkrede over Handelingen 2:1-13 omschrijft Klugkist het werk van de Heilige Geest
als een “Geestryke Pinxtergave”. In de toepassing stelt Klugkist het kerkverzuim aan de kaak
en onderstreept hij dat de vervulling met de Heilige Geest tot uitdrukking komt in het
onderscheidende charisma van de “tale van Kanaän”. Vgl. Klugkist, Godts beloften, 409-413,
413-467, 467-482. In een tweede kerkrede over de pinksterprediking hekelt Klugkist de
tijdgeest. In hetzelfde verband stelt hij de charismata en de levensheiliging aan de orde. Het
57
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In 1737, een jaar na de verschijning van Godts beloften, presenteerde
Klugkist het translaat waarvan in de inleiding van dit hoofdstuk sprake was: een
bundel preken van de Bremer Ludwig Georg Treviranus, een bevriende collega
en geestverwant van Lampe, onder de titel De waarheit in Jezus aangewezen uit
de zo genaamde zondagze euangelien door het geheele jaar; ook eenige
uitgelezene schriftuurplaatzen op de feestdagen. Deze prekenserie was opgezet
volgens het pericopenstelsel, dat de liturgische indeling van het kerkelijk jaar
weerspiegelde en door de gereformeerde synoden in de Republiek werd
geschuwd als een restant van de rooms-katholieke traditie.59 Klugkist schreef
niettemin in zijn voorrede de bundel te hebben vertaald, omdat in een
persbericht in de Bibliotheca Bremensis uit 1719 de redacteuren Lampe en Th.
de Hase Treviranus’ Die Warheit in Jesus tussen de aankondigingen van Duitse
en Engelse vroomheidslectuur hadden aanbevolen.60
doel van Klugkist is de gelovige weerbaarheid van de gemeente. In de toepassing schetst
Klugkist uitvoerig het profetisch ambt van de gemeente, die hij omschrijft als veelkleurig.
Vgl. ibid., 483-486, 486-513, 513-530. Levensheiliging impliceert een strijdbare opstelling
tegenover een zondige bestaanswijze: “Allergelukkigst zullen wy de vyanden doen zwygen,
wanneer wy hen beschamen door eenen heiligen wandel.” Vgl. ibid., 529. Heiliging van de
eerste dag van de week staat in de preken van Klugkist hoog aangeschreven. Zo laakt hij “[...]
onchristelyke Zondaagze, zo zeer gezogte viziten [...]”. Daarmee bedoelt hij samenkomsten
waarbij van de rustdag een karikatuur wordt gevormd en waar men bijvoorbeeld de tijd vult
“[...] met te vitten op het profeteren des Leraars […] om dat zy boze hunne verdurvenheden
voor het ligt van hun aangezigte stelden.” Vgl. ibid., 518. De wedergeboorte wordt in de
toepassing benadrukt als een individuele bekering en de bekeerden en onbekeerden worden
volgens kenmerken geanalyseerd en gediagnostiseerd.
59
Eenzelfde scepsis klonk door in de historische voorrede van de Groningse hoogleraar
Cornelius van Velzen over het pericopenstelsel voor de tweede vertaalde editie van De
waarheit in Jezus uit 1750. Zijn bezwaren betroffen ten eerste een selectief gebruik van
Bijbelteksten, waardoor het systeem Bijbelkennis als zodanig zou frustreren. Ten tweede
bevordert een jaarlijks “dor en letterlyk” herhalen van dominicale teksten het formalisme en
vormt een roostertechnische herhaling een bedreiging voor de praktijk der godzaligheid.
60
De bespreking is voorzien van een aanbeveling “cum seria ad conscientiam applicatione ex
aequo conjuncta suit” tussen aankondigingen van piëtistica uit het Engelse, Nederlandse,
Duitse en Franse taalgebied, zoals van J. Alleine, I. Barrow, R. Baxter, S. Charnock, D. Dyke,
Th. de Hase, F.A. Lampe, C. Mel, Th. Manton, J. d’Outrein, La Placette, en een verslag van
de “periculen” omtrent P. Detry. Onder het lemma “Continuatio Catalogi librorum a
Reformatis scriptorum, vel recens editorum, vel recusorum Germanice” staat de door Klugkist
gelezen aankondiging als volgt: “Ludwig Georg Treviranus, Dienern des göttlichen Worts in
der Neustadt Bremen, Die Warheit in Jesus angewiesen aus denen so genandten Sontäglichen
Evangelien durch das gantze Jahr, auch etlichen auserlesene Schrifftstellen auf die Fest Tage
verhandelt, samt einem vollständigen Register. Bremen 1719.” Vgl. De Hase, Lampe,
Bibliotheca historico-philologica-theologica 1719, 172-182, hier: 177-178. Het enthousiasme
van Klugkist was niet vreemd aan de historische achtergrond van de liturgie in Groningen en
de Ommelanden. In de zeventiende eeuw werd het pericopenstelsel bijvoorbeeld positief
benaderd door de Groningse piëtistische predikant Johannes Martinus (1603-1665) in diens
Analytica et topica dominicalia tripertita (1662). Vgl. Van Velzen, ‘Voorrede’, in:
Treviranus, Waarheit, 2e ed., ††3v.
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Naar Klugkist in het voorwoord schrijft, benutte hij deze preken
aanvankelijk voor de eigen eredienst. Omdat hij zich “belust [vond] nu deze dan
gene der Kerkredenen met eene Nederlandsche tongval te doen spreken”, had hij
enkele preken in het Nederlands vertaald. Het gebruik als basis voor de
prediking sloeg aan en aangespoord door het praktische nut voor de eigen
gemeente vertaalde hij daarna, zonder direct een gedrukte uitgave te beogen, het
volledige werk, waardoor Klugkist in Zuidbroek-Muntendam als medium voor
het piëtisme uit Bremen fungeerde.61 Vervolgens bereikte Klugkist een verzoek
van de Groningse uitgever Jacobus Sipkes, die met Treviranus correspondeerde
en bij hem had bemiddeld, om de prekenserie ter perse te leggen. Dit was
overigens ingegeven door een groeiende vraag naar vertaalde werken uit de
kring van het Duitse piëtisme en door de gunstige verkoopcijfers van Godts
beloften. Bovendien had Sipkes evenals Klugkist de prekenbundel van
Treviranus mede leren waarderen na lezing van de lovende recensie van Lampe
en De Hase, “de beroemde Uitgevers derzelver Bibliotheek”.62
Het pericopenstelsel in de bundel werd door Klugkist geaccepteerd
vanwege de piëtistische inhoud van de preken:
[…] terwyl ik zag dat die Veel-Eerwaarde Heer niet alleen eene duidelyke geleerde
verklaringe der woorden gaf, maar ook den geestelyken zin en het hoog oogmerk des
Geests kragtig uithaalde, en alles overbragt tot oeffeninge van ware godtvrugtigheit,
gevende elk zyn bescheiden deel, met vele wysheit en yver den natuirling
ontdekkende, vermanende en raat gevende, en de overtuigde en die ware gelovigen
door de genade geworden zyn verder bestierende op den weg des levens, en hun
toedienende volzekere troost gronden, om daarmede naa de zalige euwigheit te gaan.63

Met een pastoraal doel voor ogen werd zo door Klugkist het pericopensysteem
van Bremen geïntroduceerd als verpakking voor een piëtistische prediking,
zonder dat er direct sprake was van het streven naar een liturgische
vernieuwing.64 De inhoud van de preken overtuigde Klugkist ervan dat het
pericopenstelsel geen belemmering vormde voor het piëtistische gehalte van de
bundel van Treviranus, “[...] ‘t welk werk my so smakelyk voor quam, dat ik,
het van voren tot agteren hebbende doorgelesen, goet vond hetselve ook onder
de Nederlandse penne te brengen, en het ter drukpersse over te geven.”65
Hoewel hierover in de Nederlanden anders werd gedacht, tekent het vertalen en
uitgeven van dit werk de intentie van Klugkist als intermediair tussen het
gereformeerde piëtisme in Bremen en de Republiek.

Klugkist, ‘Aanspraak des oversetters aan den lezer’, in: ibid.
Vgl. Klugkist, ‘Aanspraak des oversetters aan den lezer’, in: Treviranus, Waarheit, 2e ed.
63
Ibid.
64
Zijn gelijknamige achterneef manifesteerde eveneens een opmerkelijke belangstelling voor
de liturgische inkleding van de eredienst. Vgl. Boekzaal 1740, 684.
65
Klugkist, ‘Den oversetter aan den lezer’, in: Treviranus, Kerkredenen, *3v.
61
62
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Treviranus bevond zich trouwens in een soortgelijke situatie als Klugkist,
omdat zijn bundel met pericopenpreken enerzijds werd gezien als een
uitgestoken hand naar de luthersen, maar anderzijds contrasteerde met de
intentie van Philip Jakob Spener als ‘vader’ van het lutherse piëtisme, die in de
zeventiende eeuw tevergeefs het starre pericopenstelsel had proberen te
doorbreken.66 Misschien ook daarom stelde hij zich na de bemiddeling door
Sipkes rechtstreeks met Klugkist in verbinding om hem na publicatie van De
waarheit in Jezus om de vertaling te verzoeken van een prekenserie over
Spreuken 8: Die Stimme der Weißheit und Klugheit in denen Thoren der grossen
Stadt (1731). Hieruit bleek dat Treviranus Klugkist beschouwde als een
potentiële vertaler van meerdere van zijn werken.67
In 1738 deed Treviranus inderdaad een verzoek van gelijke strekking door
Klugkist met “[...] eene zeer beleefden en verplichtenden Brief te begroeten,
waar in [hij] betuigde in myn doen genoegen te vinden” en die hij vergezeld liet
gaan van een prekenserie die in Bremen werd gedrukt onder de titel: Der Beruff
[...] Des Ertz-Vaters Abraham, Oder [...] Verhandlung des XII. und XIII. Cap.
des 1. B. Mosis In XV. Predigten [...] Samt einer Zugabe Zweyer WeyhnachtsPredigten, von dem Brunnen des lebendigen Sehenden. Klugkist publiceerde
vervolgens in 1739 bij Jurjen en Hajo Spandaw in Groningen de vertaling van
beide prekenseries onder de titel Kerkredenen. I Over de stemme der Wysheit en
Verstandigheit [...] II Over Abrahams Roepinge uit Ur der Caldeen [...] met ene
Toegifte over de Put des Levenden Sienden.68 Deze toegift bevatte twee preken
die Treviranus op Eerste Kerstdag 1736 had gehouden over Genesis 16:7-16.69
Ten slotte voorzag Klugkist – alles in goed overleg met Treviranus – de uitgave
van een voorrede en zaakregisters.
Treviranus’ voorrede in Abrahams Roepinge omvat een verantwoording
van zijn exegese van Spreuken 8, waarbij hij onder verwijzing naar een citaat
van Lampe uit een collegedictaat met zoveel woorden aansluit bij diens
hermeneutische regels voor de Bijbelse typologie.70 Praktisch gezien betekent
dit dat Treviranus in zijn uitleg Spreuken 8 typlogisch toepast op de aanvang
van de reformatie van Bremen door Hendrik van Zutphen. Het hoofdstuk zou
namelijk volgens de gehanteerde leessleutel een profetie van de Reformatie in
de zestiende eeuw inhouden. Daarnaast past Treviranus de Bijbeltekst
persoonlijk toe met een aansporing tot voortgaande vernieuwing van hart en
wandel. Dit toepassende element is onafscheidelijk van een heilshistorischheilsordelijke uitleg van de roeping van Abraham. Met gebruik van de

Vgl. Brecht, ‘Bedeutung’, 103.
Klugkist, ‘Den oversetter aan den lezer’, in: Treviranus, Kerkredenen, *3v.
68
Recensie in: Boekzaal 1740b, 693-708. De recensent beperkt zich overigens tot de
verklaring van Spreuken 8.
69
Klugkist, ‘Den oversetter aan den lezer’, in: Treviranus, Kerkredenen, *3v.
70
Vgl. ibid., 324-325.
66
67
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classificatiemethode worden daarbij de kenmerken van het geestelijke leven
uitgewerkt en toegepast op de ‘natuirling’, de overtuigde en de ware gelovigen.
Met name ook omdat de Kerkredenen vooral zijn getoonzet door een
exegese naar de allegorische methode van Lampe, merkt J.F.G. Goeters terecht
op dat Treviranus in zijn prediking de Bijbeltekst toepast in de geest van
Lampe.71 Door zijn Nederlandse vertalingen van werken van Treviranus – naast
zijn correspondentie met hem, waaruit blijkt dat ze eensgeestes waren, en het
experiment met diens preken in zijn eigen gemeente – is het duidelijk dat
Klugkist kan worden beschouwd als een piëtistische schakel tussen Bremen en
de Republiek. Met zijn schriftelijke arbeid, waarin de invloed van Braunius,
Lampe en Treviranus evident is, geeft Klugkist een filologische en homiletische
proeve, die hij combineert met de ‘tale Kanaäns’ als uiting van de ook in het
Oldamt aanwezige piëtistische groepscultuur.
4.3 Verspreiding van de vroomheid
4.3.1 Verspreiding van vroomheid via de drukpers
Klugkist vertrouwde de resultaten van zijn schriftelijke arbeid in eerste instantie
toe aan de uitgever Jacobus Sipkes, wiens bedrijf binnen de Groningse
uitgeverswereld een representatieve plaats innam.72 Zijn fonds bevatte vooral
theologische en stichtelijke lectuur zoals publicaties van de hand van
Schortinghuis, maar dat vormde voor Sipkes geen barrière om daarnaast meer
wereldse lectuur uit te geven. Opvallend is wel dat de leveranciers van
dergelijke kopij uit piëtistische hoek kwamen. Zo zagen we dat Klugkist,
Meinardus Antonides en Albertus Voget aan Sipkes een atletiekhistorisch
onderzoek over de Olympische Spelen overhandigden.
Sipkes leverde achtereenvolgens in 1735, 1736 en 1737 drie omvangrijke
theologische werken van auteurs die met Bremen contact hadden: Voget,
Klugkist en Treviranus.73 Klugkist werkte daarnaast met Sipkes vooral nauw
samen met betrekking tot het vertalen van het werk van Treviranus, zoals in
1737 bij de vertaling van diens hoofdwerk Die Warheit in Jesus,74 die in tweede
druk in 1742 eveneens bij Sipkes verscheen. Nadat de eerste oplaag van
Klugkists Godts beloften bij Sipkes was uitverkocht, verscheen er overigens in
1743 een tweede editie bij de Groningse uitgever Pieter Bandsma (c. 1705Goeters, ‘Ludwig Georg Treviranus’, 239-240.
Volgens G.A. Wumkes was Jacobus Sipkes als gezeten burger één van de leidende figuren
van de orangistisch-democratische bewegingen die in 1748 door de burgerij naar de
stadhouder werden afgevaardigd. Vgl. NNBW 10 (1937), 923.
73
De werken van Klugkist uit 1736 en Treviranus uit 1737 werden in 1735 voorafgegaan
door: Verzameling van alle de werken, nagelaten en uitgegeven van [...] David Flud van
Giffen [...] met een voorrede en aanhangzel van bybelsche keurstoffen door Albertus Voget
[...].
74
Zagen de pericopenpreken van Treviranus voor het eerst het licht in 1719 bij Johann
Andreas Grimm te Bremen, de herdruk van de Bremense uitgever Hermann Jäger uit 1730 lag
ten grondslag aan de vertaling van Die Warheit in Jesus door Klugkist.
71
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1770), wiens naam eveneens vertrouwd klonk in piëtistische oren. Hij had
bijvoorbeeld een landelijke reputatie als uitgever van de zeer gerespecteerde
piëtist Johannes Verschuir, predikant te Zeerijp.75
Of de publicatie in 1739 van de door Klugkist vertaalde Kerkredenen van
Treviranus over de roeping van Abraham en Spreuken 8 door de Groningse
boekdrukkers Jurjen en Hajo Spandaw wellicht verband hield met een gebrek
aan capaciteit van de persen van Sipkes, is niet duidelijk. Het Groningse
drukkersduo stond evenals Sipkes en Bandsma bekend vanwege de productie
van piëtistische boeken, bijvoorbeeld Het Innige Christendom van
Schortingshuis en geschriften ter verdediging van dit omstreden piëtistische
standaardwerk.76 Wat betreft de geschiedenis van Klugkists uitgaven zoals De
waarheit in Jezus kan in ieder geval worden geconcludeerd dat ze niet alleen
zijn ontstaan door een piëtistische interactie tussen Bremen en de Republiek,
maar dat ook meerdere Groningse drukkers hierbij een essentiële rol speelden.
4.3.2 Doorwerking van het foederalistisch piëtisme via Klugkist
De mate van doorwerking van het foederalistisch piëtisme uit Bremen via het
werk van Klugkist hangt uiteraard samen met de omvang van zijn publicitaire
activiteit, die enigszins meetbaar is aan de hand van de oplagen en het aantal
herdrukken van zijn boeken. Zo werd, korte tijd na de dood van Klugkist, Godts
beloften, Hem tot heerlykheit door ons binnen zeven jaar herdrukt. Het restant
van de tweede druk verscheen na bijna een kwart eeuw als titeluitgave te
Amsterdam bij Gerardus Lequien jr.77 Omdat de hoogte van een oplage door
gebrek aan bronnen moeilijk valt te becijferen, zou in plaats daarvan een
aanbevelende voorrede een indicatie van de receptie kunnen geven, bijvoorbeeld
die van de voetiaanse theoloog Cornelius van Velzen (1696-1752) in de tweede
editie van Treviranus’ De waarheit in Jezus uit 1742. Van Velzen was hierin
positief over het werk, hoewel hij in het algemeen sceptisch was over het
gebruik van het pericopensysteem en zich als voetiaan distantieerde van de
coccejaanse uitleg die door Treviranus in navolging van Johannes Melchioris
(1646-1689), Salomon van Til (1643-1713) en Vitringa werd gebezigd.78
Klugkists belangstelling voor de Bremense theoloog Treviranus is
vermoedelijk te verklaren doordat hij zich als leerling van Braunius inhoudelijk
bewoog in de lijn van Coccejus en Lampe, die een geestverwant van Treviranus
was. In 1737 werd de relatie tussen Lampe en Treviranus met de tweede druk
van een coproductie van beiden, De ware gestalte van Christus in Zyn
75

Bij Bandsma verschenen de vroegste drukken van Verschuirs Kort onderrigt der kleynwetende, De zegepralende waarheid, Honigraatje van gesangen en Waarheit in het binnenste.
Zie: Van der Woude, ‘Johan Verschuir’; Van der Haar in: SGT (1987), 524-525.
76
Vgl. Van der Haar in: SGT (1987), 408-410.
77
De derde editie verscheen als titeluitgave te Amsterdam bij Gerardus Lequien jr. in 1767.
78
Van Velzen, ‘Voorrede’, in: Treviranus, Waarheit, 2e ed, †††. Voor zijn uitleg van de
gelijkenis van de rijke man zou Treviranus Vitringa hebben nagevolgd. Zie: ibid., **2.
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ledematen, nog eens in het licht gezet. Het vertrouwen van Treviranus in
Klugkist bleek vervolgens een jaar later toen hij hem als een potentiële vertaler
van eigen werk benaderde, dat eerder met succes in Bremen was uitgegeven. De
verwantschap tussen Treviranus en Klugkist kwam bijvoorbeeld naar voren in
de uitleg door eerstgenoemde van de gereformeerde wedergeboorteleer in een
preek over Johannes 3:3 in Warheit in Jesus, waarbij hij een parallel trok tussen
de besnijdenis van het woestijnvolk Israël als voorwaarde tot de rust in Kanaän
en de wedergeboorte als voorwaarde voor de geestelijke rust onder het Nieuwe
Testament.79 Eenzelfde vergelijking van besnijdenis en wedergeboorte werkte
Klugkist daarna in zijn prekenbundel uit in de periode dat hij de vertaling van dit
werk van Treviranus onder handen had.
Na het trekken van de parallel geeft Treviranus een uitvoerige uitleg van
de nieuwe geboorte. Het gaat daarbij volgens de exegeet om een wisselwerking
tussen het Woord van God en de innerlijke ervaring, in het besef dat de
levensvernieuwing alleen mogelijk is door de Heilige Geest.80 Bij wijze van
toepassing worden vervolgens vier kentekenen van de wedergeboorte ter
zelfbeproeving voorgelegd: afkeer van de zonde, begeerte naar Gods Woord ter
versterking van het geloof, weerzin tegen het leefpatroon van de wereld en
liefde tot de naaste.81 De onbekeerden dienen aan de hand van deze kenmerken
te worden onderscheiden van de bekeerden, waardoor de kenmerkenprediking
fungeert als een poging de toehoorders de ogen te openen. Onbekeerden leven
immers in de zonden, hebben weerzin tegen Bijbelkennis, gaan op in de wereld
en missen naastenliefde.
Een veel voorkomend misverstand over het nieuwe leven is dat de
ingrijpende vernieuwing die de wedergeboorte teweegbrengt, wordt onderschat.
Dit blijkt uit een optimistisch zelfbeeld, terwijl het volgende schema van
bevinding niet wordt gepraktiseerd: droefheid naar God, schuldbesef,
verandering van gemoed, toevlucht tot God in Christus of aangrijping van de
genade, verzaking van de wereld en de zonde. Desondanks meent men behouden
te worden op grond van vertrouwen op de doop als bewijs van de wedergeboorte
of met een dubbelhartige schijn van godsvrucht gepaard gaande met wereldzin.
Aangezien de onderschatting van de noodzaak en de aard van de wedergeboorte
bij veel gemeenteleden voorkomt, wordt in dit gedeelte van de preek
aangedrongen op bewustwording. Personen die de geschetste wedergeboorte
hebben ondervonden, worden door Treviranus vertroost, aangespoord tot
dankbaarheid en opgeroepen tot een bijdrage aan de uitbreiding van Gods
Koninkrijk.
Wat betreft de redactionele vorm is er na vergelijking van de uitgegeven
preken van Klugkist met die van Treviranus ook verschil aanwijsbaar.
Treviranus hanteert namelijk in de inleiding doorgaans een praktikale insteek,
79

Ibid., 703-717.
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gevolgd door een thema met verdeling, terwijl de uitleg en de toepassing
meestal zijn gericht op geloofspraktijk. Klugkist sluit daarentegen in de
inleiding meestal aan bij de actualiteit van de profetie voor zijn eigen tijd,
gevolgd door een ontleding van de tekst, een omvangrijke letterlijke uitleg en
een op de levenswandel gerichte toepassing. Met zijn eigen publicatie komt
Klugkist niettemin naar verhouding meer als verbindingsfiguur dan als
zelfstandig piëtist naar voren en zijn verwantschap en samenwerking als vertaler
met Treviranus verklaart mogelijk dat deze in de Republiek evenzeer werd
gewaardeerd door gereformeerde piëtisten.82 De voetiaanse predikant Theodorus
van der Groe (1705-1784) hanteert bijvoorbeeld niet alleen de coccejaanse
foederaalmethode, maar vermeldt in een verhandeling over ‘De Prackticale
Studie des Bybels’ ook Treviranus onder de representatieve piëtisten van Duitse
bodem,83 wiens werk hij bij de preekvoorbereiding ondanks het door velen
verfoeide pericopenstelsel raadpleegt.84
Dat Klugkist via Treviranus in feite het piëtisme van Lampe naar de
Republiek bracht, wiens Genaade-Verbondt hij prees als “het voortreflyk werk
van onzen in God rustenden Heere Lampe over het Verbond der genade”,85
bewijst de door Treviranus gehanteerde allegorische Bijbeluitleg, die
uitdrukkelijk aan Lampes hermeneutiek over de Bijbelse typologie is ontleend. 86
Zo allegoriseert Treviranus in zijn Kerkredenen over Abrahams Roepinge uit Ur
der Caldeen Kanaän. Lampe zelf benoemt de geestverwantschap tussen zijn
eigen werk en dat van Treviranus in een voorrede van De ware gestalte van
Christus in zyn ledematen. Dat dus ook Klugkist instemde met de exegese van
Lampe en aansloot bij diens visie op het functioneren van het geloof, kwam
behalve in zijn publicaties eveneens tot uitdrukking in zijn prediking, waarin hij,
evenals Lampe en Treviranus, consequent de classificatiemethode hanteerde. De
heilshistorisch-heilsordelijke uitlegmethode van Lampe kwam in deze preken
naar voren in het schema van de bekeringsweg, waardoor het foederalisme de
lijn van Lampe via Treviranus naar Klugkist had gevolgd.
4.4 Bijdrage aan de beantwoording van de hoofdvraag
Werd in het vorige hoofdstuk een leerling van Lampe als piëtistisch
verbindingsfiguur in de achttiende eeuw tussen Bremen en de Republiek voor
het voetlicht gehaald, in het huidige kwam als zodanig een vertegenwoordiger
Vgl. Van Velzen, ‘Voorrede’, in: Treviranus, Waarheit, 2e ed., ††3v.
Van der Groe, ‘Prackticale Studie’, *2-********v. Van der Groe vult het overzicht dat hij
voor een gedeelte had ontleend aan de zeventiende-eeuwer Simon Oomius, aan met
achtereenvolgens J.J. Rambach en L.G. Treviranus. Vgl. Van der Groe, Verzameling, 85.
Door in een verhandeling over de zeven tijdperken van het verbond de coccejaanse
foederaalmethode te hanteren gaat Van der Groe anders dan Van Velzen tevens een stap in de
richting van de lampeanen. Vgl. Van Campen, Gans Israël, 236-240.
84
Vgl. Leurdijk, Theodorus van der Groe, 154-157.
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Vgl. Treviranus, Wonderbare weg, Voorreden, z.p.
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Zie ook: Van der Haar, Drielandenverkeer, s.v.
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van het Groningse piëtisme ter sprake. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk
werd de godsdienstige ontwikkeling van Conrad Klugkist onderzocht tegen de
achtergrond van zijn afkomst uit een piëtistische familiecultuur die wortelde in
Bremen. Vervolgens werd de invloed op Klugkist van het theologisch onderricht
van Johannes Braunius in Groningen nagegaan, wiens plaatsing van de heilsorde
voorafgaand aan de heilshistorie wegbereidend was voor het denkklimaat van
Lampe.
In samenwerking met zijn geestverwant en collega-predikant Wilhelmus
Schortinghuis, die door contacten met de vrome familie Klugkist tot bekering
was gekomen, modelleerde Klugkist in zijn prediking in het Oldambt en in zijn
gepubliceerde prekenserie de toepassing naar een classificatiesysteem dat ook in
Bremen gangbaar was. Hierdoor kon hij doorontwikkelen als vertaler van het
werk van de piëtistische predikant Ludwig Georg Treviranus uit Bremen,
waarbij de samenwerking en de affiniteit tussen de Groningse uitgever Jacobus
Sipkes, Klugkist en Treviranus bepalend was. Daarna kwam er tussen Klugkist
als vertaler en Treviranus als auteur een briefwisseling op gang die vergelijkbaar
was met correspondenties tussen Bernardus Keppel, Isaac Le Long en Lampe
alsook tussen Hendrik Vieroot en Wilhelm Ernest Ewald. Dit leidde ertoe dat
Klugkist een substantiële rol ging spelen bij de beïnvloeding van de Republiek
door het gereformeerde piëtisme uit Bremen, want van de vier in het Nederlands
vertaalde werken van Treviranus zijn de twee omvangrijkste van de hand van
Klugkist. Binnen het Nederlandse piëtisme onderscheidde Klugkist zich in dit
verband door de introductie van een prekenserie van Treviranus volgens het
pericopenstelsel, dat in de Duitstalige gebieden onder zowel de luthersen als de
gereformeerden breed werd gedragen.
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5 Albertus Voget (1695-1771)
De in de Republiek werkzame gereformeerde theoloog Albertus Voget was
afkomstig uit Bremen, waar in zijn jeugd een pastorale vertrouwensrelatie met
Lampe was ontstaan. Lampes invloed bleek onder meer in de jaren twintig van
de achttiende eeuw, toen Voget als predikant in Middelburg van voetiaanse zijde
het verwijt trof dat hij de maatschappelijke top van Middelburg voor zijn
lampeaanse inzichten zou willen innemen. Als hoogleraar in Groningen kwam
Voget vervolgens in conflict met zijn collega Antonius Driessen, die hem
kwalijk nam dat hij onvoldoende kritische distantie van de theologische
opvattingen van zijn leermeester Lampe had genomen. Niettemin typeerde de
oefenaar Gerrit Teunis Beugel (1763-1834) Voget uit het oogpunt van de
gezelschapstheologie als het ideale predikantstype.1 Vogets piëtistische inslag
bleek overigens ook nog in 1741, toen hij schreef: “Leest opwekkende boeken,
deelen der Schrift of andere Stichtelijke Werken en Liederen, die van de
boetvaerdigheit, geloofs-werk, gebedt, handelen.”2
Volgens Ypeij en Dermout, aan wie informatie is ontleend ten behoeve
van dit hoofdstuk over Vogets ontwikkeling als piëtistisch theoloog en de
invloed van zijn onderwijs en geschriften in de Republiek, was Voget de eerste
theoloog die de voetiaanse en de coccejaanse zienswijze integraal en
systematisch verwerkte.3 Andere bronnen voor dit onderzoek naar Voget zijn de
Oratio funebris (1771), die zijn opvolger als hoogleraar in Utrecht Jacob Albert
Vos (1723-1795) bij zijn overlijden uitsprak,4 en de aanvulling op het
biografische deel van Vos’ lijkrede door de Middelburgse predikant Adrianus ’sGravenzande (1714-1787), die de rede vrij vertaalde.5
5.1 Levensloop en godsdienstige ontwikkeling
Albertus Voget zag het levenslicht in Bremen op 17 maart 1695. Zijn vader
Nicolaus Voget († na 1739) was als lid van de burgerwacht betrokken bij de
1

Beugel confronteert in zijn biografieën eigentijdse predikanten met het ideale
predikantstype. Vgl. Beugel, Historisch verhaal, 179-180. Over deze Gelderse oefenaar:
Luikens, ‘Gerrit Teunis Beugel’.
2
Voget, Schriftmaatige verhandelingen, dl. 2, sub IIa, 434.
3
Ypeij, Dermout, Geschiedenis, dl. 3, 361. Verwezen wordt naar Vogets Institutiones
Theologiae Christianae.
4
Vertaling in 1772 van Isaac van Nuyssenburg (1738-1775): Akademische lykreden ter
gedachtenisse van den hoog eerwaardigen en wydberoemden heere Albertus Voget.
5
Met name het biografische deel van deze lijkrede in handschrift. Zie: ’s-Gravenzande,
‘Albertus Voget’, in: Middelburg ZA, 'Verzameling Aanwinsten Rijksarchief in Zeeland
1955-1999', toegang 33.3, inv.nr. 1991, 219, 224-229. Vgl. ook: Heerspink, Godgeleerdheid,
dl. 1, 93-100; Boeles, ‘Levensschetsen’, 66-67; Fournier, ‘Albertus Voget’, die biografische
lemmata over Voget publiceerden, waarin het verband dat hij legde tussen irenicisme en
gerichtheid op de praktijk van het geloof, werd vermeld.
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lokale militie van Bremen.6 Zijn moeder Adelheidis Warne[c]ken († c. 1697)
overleed toen Albertus ongeveer twee jaar oud was en wijdde hem toe “aan eene
godvruchtige opvoeding en heiliging ten dienst der kerke”.7 Twee halfbroers,
Johannes (1706-1758) en Henricus (1713-1789), waren afkomstig uit een
tweede huwelijk van Nicolaus Voget en werden eveneens predikant in de
Nederlandse Republiek.8 Nicolaus vertrouwde de opvoeding van Albertus toe
aan zijn tweede vrouw en aan een repetitor die hij had ingehuurd ten behoeve
van zijn educatieve vorming.9
’s-Gravenzande vermeldt over de godsdienstige ontwikkeling van Voget
dat deze “[...] had geleerd zijnen zielsstaat voor God te onderzoeken [...]” en
“[...] kenbaere merkteekenen van oprecht geloove in Jezus Christus en van ’t
nieuwe leeven dat uit God is […]” vertoonde. Voget zou op latere leeftijd
schrijven dat hij van zijn “vroege jeugd af, met byzondere graagte en stigting”
de geschriften van de Leeuwarder predikant David Flud van Giffen las, die
bekendstond als vader van de ‘ernstige’ coccejanen.10 Op nog geen
veertienjarige leeftijd legde Voget openbare geloofsbelijdenis af. De
avondmaalsviering die daarop volgde, maakte volgens ’s-Gravenzande een
onvergetelijke indruk. Zelf zou Voget volgens eigen woorden zijn innerlijk

6

Nicolaus Voget (of Vaget) wordt in 1693 in de Bürgerbücher van Bremen vermeld als zoon
van Johannes met vuurwapen. Vgl. Bremen StA, Bürgerbücher 1693, 261. In november 1739
vermaakte Albertus een legitieme portie aan zijn vader Nicolaus Voget. Vgl. Testament
verleden voor notaris Hendrik van Dam op 30 november 1739 te Utrecht, in: Utrecht UA,
Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905, toegangsnr. 34-4, inv.nr. U184a006, aktenr. 304-1.
7
Aldus Vos, Oratio funebris, 17-19; ’s-Gravenzande, ‘Albertus Voget’, 224. Olivier Porjeere
(1736-1818), predikant te Delfshaven en leerling van Voget, zinspeelde in 1772 in een
lijkdicht op Voget ook op Adelheidis. Vgl. Porjeere, ‘Op den na Zynen Dood nog
spreekenden Hoog-Leeraar’, in: Voget, Ontleedende Verklaaring, dl. 1, ***3v.
8
Nicolaus Voget hertrouwde met Margaretha Wil[c]kens. Johannes is vernoemd naar de
vader van Nicolaus Voget. Albertus is vermoedelijk volgens genealogisch gebruik vernoemd
naar de grootvader van moederszijde. Johannes en Henricus lieten zich resp. in 1728 en 1740
inschrijven aan de universiteit te Groningen. Vgl. Achelis, Börtzler, Matrikel, 319, 332; Vos,
Oratio funebris, 19; Album studiosorum Academiae groninganae, 176; Van Lieburg,
Repertorium, dl. 1, 266. Beiden waren een groot gedeelte van hun ambtstermijn werkzaam in
de classis Peel en Kempenland. Vgl. Boekzaal 1758b, 379, 523; 1789a, 458-459. In augustus
1761 wees Voget Johan Gerard Wil[c]kens aan als voogd over zijn kinderen. Testament
verleden voor notaris W. van Vloten op 7 augustus 1761 te Utrecht, in: Utrecht UA,
toegangsnr. 34-4: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905, inv.nr. U169a016, aktenr. 137.
Over het Bremer koopliedengeslacht Wil[c]kens: Prange, Bremische Kaufmannschaft, 82-84.
9
‘s-Gravenzande vermeldt onder verwijzing naar Vogets eigen woorden de aanstelling van
een “geleerd jongeling om de schoollessen met zijn zoon te repeteren” en verwijst hiervoor
naar Vogets Oratio de natatilibus, 164-165. Ook de vader van Van Giffen trok ten behoeve
van de taalkundige vorming van zijn zoon een “zeker zeer beleeft en geleert Jongeling” aan.
Vgl. Flud van Giffen, Verzameling, 303-304. Het aanstellen van een zogenoemde preceptor
paste bij een zekere welstandspositie. Vgl. Roelevink, Gedicteerd verleden, 22-23.
10
Voget, ‘Voorreden’, in: Flud van Giffen, Verzameling, *3v.
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zelden in dergelijke bewoordingen blootgeven: “Ik hate het, waardste Hoorders,
van in ’t openbaar of byzonder van my zelfs veel te spreken […].”11
Des te opmerkelijker is de presentatie van een blauwdruk van zijn
persoonsontwikkeling als modeltekening van een rechtgeaard student, kandidaat
en predikant.12 De schets verscheen in druk als “print en uitbeelding van een
getrouw mensch, die bekwaam zal zyn om andere te leeren [...]” en herinnerde
aan het stimulerende voorbeeld van Lampe.13 In het jaar waarin Voget in
Bremen geloofsbelijdenis aflegde, hield Lampe er namelijk zijn intreepreek over
“De waare gesteltheit eenes dienaars van het Nieuwe Testament”. Er ontstond
vervolgens in deze vroege levensfase van Voget een pastorale
vertrouwensrelatie met Lampe, die ertoe leidde dat Voget deze “[...] niet zo zeer
[als] zijn leermeester, als wel [als] zijn vriend en raadgeever [...]” beschouwde. 14
Aangezien Voget zijn theologische studie daar reeds zou hebben voltooid toen
Lampe het hoogleraarschap in Utrecht aanvaardde, moet de indruk die deze op
hem maakte, vooral pastoraal zijn geweest en in de Bremense periode zijn
ontstaan.
Voget studeerde van 1709 tot 1712 aan het Bremense Gymnasium Illustre.
Hier trokken twee geestverwanten van Lampe, te weten Albert Schumacher en
Theodor de Hase, zijn speciale belangstelling.15 Van 1712 tot 1716 studeerde
Voget vervolgens theologie in Utrecht onder Herman Alexander Roëll,
Hieronymus Simons van Alphen en Franciscus Burmannus. Van Alphen, die in
1715 als hoogleraar inaugureerde, werd zijn favoriete leermeester.16 Naderhand
zou Voget gewagen van “dien Grooten en zeer Rechtzinnigen Godgeleerden,
den Hoogwaardigen Heere en Vader Hieronymus van Alphen, mijnen
Hooggeachten Leermeester en Amptgenoot”.17 Waarschijnlijk verbleef Voget na
volbrachte studie door bemiddeling van Van Alphen korte tijd in Amsterdam.
Evenals Lampe vanuit Bremen was Van Alphen voorheen als Amsterdams
predikant bevriend met Johannes d’Outrein, wat vermoedelijk verklaart waarom

11

Voget, Utrechtze eerstelingen, 77-78.
Voget, Intre-reden, 27-31. Met herziene spellingswijze herdrukt in: Voget, Schriftmaatige
verhandelingen, dl. 2, IIb, 117-178.
13
Ibid., 163.
14
’s-Gravenzande verwijst hiervoor naar Vogets Oratio de natatilibus, 138. Vgl. ’sGravenzande, ‘Albertus Voget’, 224; ook: Vos, Oratio funebris, 27-28.
15
Vgl. Achelis, Börtzler, Matrikel, 293, 295; ‘s-Gravenzande, ‘Albertus Voget’, 224. De
affiniteit van Voget met De Hase klinkt door in 1732 bij een memorandum naar aanleiding
van het overlijden van De Hase, dat een jaar tevoren plaatsvond. Vgl. Antonides, ΟΛΥΜΠΙΑ,
****v.
16
’s-Gravenzande noemt als zijn leermeesters Hadrianus Reland en Petrus Burman voor taalen oudheidkunde, Grieks en Latijn, Herman Alexander Roëll, Hieronymus Simons van
Alphen en Franciscus Burmannus voor godgeleerdheid. Vgl. ‘s-Gravenzande, ‘Albertus
Voget’, 224.
17
Voget, Oorsprong, 4.
12
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Voget in 1716 op diens voordracht door de classis Amsterdam werd bevorderd
tot proponent.18
Het bovenstaande leert dat Voget van jongsaf de aandacht van
vooraanstaande kerkelijke en academische leidersfiguren trok. Daardoor
behoorde hij al vroeg samen met Lampe en D’Outrein tot een groep van
predikanten en regenten die op allerlei terrein samenwerkten en de wetenschap
dienden.19 Bekend is bijvoorbeeld dat D’Outrein in deze ontwikkelingsfase van
Voget via Lampe en Th. de Hase enkele substantiële bijdragen leverde aan de
oprichting van de Bibliotheca Bremensis als wetenschappelijk contactorgaan en
ook met Vogets docenten contact onderhield.20 De indruk die de
jeugdervaringen in Bremen, Utrecht en Amsterdam op Voget nalieten, is die van
een gematigd coccejaans milieu, dat aansloot op zijn ontwikkeling als vroegrijpe
piëtist.
Voget werd in 1717 benoemd als ambassadepredikant te Brussel.21 De
ambtsbevestiging bleek een opstap naar een hogere werkkring, want Voget was
nog maar even in Brussel toen de gemeente Heemstede hem beriep.22 Hiermee
ging Voget in de voetsporen van de Bremer Hieronymus Wilhelmus Snabelius,
die als geestverwant van Theodor Undereyck en Cornelius de Hase jaren tevoren
eveneens eerst ambassadepredikant was geweest en daarna predikant in
Heemstede.23 Op 15 augustus 1717 deed Voget vervolgens intrede te
Johannes d’Outrein gaf Voget op 4 mei 1716 bij de classis Amsterdam aan voor het
praeparatoir examen. Voget kreeg daarbij de opdracht een proefpreek over Rom. 3:25 te
houden, met als resultaat een loffelijk testimonium. Vgl. Acta Classis Amsterdam, 4 mei
1716, in: Amsterdam SA, toegangsnr. 379, Archief van de Nederlandse Hervormde Kerk
Classis Amsterdam, inv.nr. 10. De acta spellen “Vooght, S.S. Theol. Stud.” Op 20 juli
daaropvolgend werd hij op voordracht van D’Outrein daadwerkelijk bevorderd tot proponent.
19
Vgl. Vos, Oratio funebris, 33. Blijkens hun lofdichten in de stichtelijke boeken van
Nicolaas Simons van Leeuwaarden (1648-1730) sympathiseerden D’Outrein en Van Alphen
met het lekenelement in de prediking. Lampe voorzag de catechismusverklaring van
D’Outrein van annotaties.
20
Vgl. De Jong, Johannes d’Outrein, 29.
21
De benoeming vond plaats op voordracht van de Brusselse ambassade. De statenleden
Sminia en Rouse werden op 28 juli 1716 door de Staten-Generaal gecommitteerd om in de
Haagse Kloosterkerk de proponent te beluisteren en brachten hiervan op 7 augustus een
gunstig verslag uit. Hierop dienden de gecommitteerde raden van Holland en West-Friesland
het verzoek in bij de gedeputeerden van de synode van Zuid-Holland om volgens de
voorgeschreven kerkorde de procedure te vervolgen.
22
De vacature was ontstaan door het vertrek van de ‘ernstige’ coccejaan Theodorus van
Schelluinen. Zijn begunstiger op bestuurlijk gebied was burgemeester Gerardus Pauw geb.
Hoeufft (1685-1729), Heer van Heemstede, Rietbroek en Rietbroekervoord. Vgl. Regt,
‘Gerardus Pauw’; Vos, Oratio funebris, 34-35. Van Schelluinen was bevriend met Daniel
Gerdes en steunde de lampeanen in hun bestrijding van de hernhutters. Vgl. Van Schelluinen,
‘Nodige berigten’, in: Boekzaal 1741a, 263-264.
23
Hieronymus Wilhelmus Snabelius was predikant te Heemstede van 1681 tot 1686.
Voorheen was Snabelius werkzaam als ambassadepredikant in Frankrijk en Engeland. In
hoofdstuk 3 werd melding gemaakt van een familiebetrekking van Snabelius met W.E. Ewald.
18
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Heemstede,24 dat bekendstond als een populair recreatieoord voor de
welgestelde burgerij van Amsterdam en Haarlem. De goedgevulde kerk, die
Voget in het voetspoor van zijn voorgangers trok, getuigde van een bestaande
waardering voor een ‘ernstige’ prediking.
Naderhand memoreerde Voget de vriendschappen in Heemstede. Zo had
hij vooral met een “[...] zeker Godvrugtig Heer, die nu ook reeds in de zalige
eeuwigheit is, gemeenzaam verkeer gehad, die een boezem-Vrient van den Heer
van Giffen was geweest, welke my weergaloze byzonderheden van ’s Mans
wetenschap, inborst, gaven, genadens, en wandel, dikmalen heeft verhaalt”.25 De
“Godvrugtig Heer” was hoogstwaarschijnlijk D’Outrein, die als geen ander op
de hoogte was met Vogets favoriete schrijver. Het contact van Voget met
D’Outrein resulteerde in 1735 in een verzamelwerk van Flud van Giffen:
Verzameling van alle de werken van David Flud van Giffen, met een voorrede
en aanhangzel van Bybelsche keurstoffen.26
Behalve met D’Outrein had Voget nauwe omgang met de ‘ernstige’
coccejaan Henricus Ravesteyn (1692-1749). Ravesteyn stond als predikant in de
buurgemeente Bennebroek en zou zich later verdienstelijk maken met een
pastoraal handboek als aanzet tot overbrugging van de verschillende
geloofsrichtingen: De Nasireer Gods tot den heiligen dienst toegerust.27 Net als
het contact met D’Outrein sloot dat met Ravesteyn tevens aan op Vogets
enthousiasme voor het hoogleraarschap van Lampe, die in 1720 zijn
arbeidsterrein in Bremen voor Utrecht verwisselde. Op Lampes inauguratie
publiceerde Voget in hetzelfde jaar een lofdicht, waarin de jubel klonk op een

Volgens J. Willemsen roemde Snabelius in Bremen het woongerief in Heemstede als het
“vermaakelykste hoektje van gansch Holland”. Vgl. Willemsen, Graaggetrouw dienaar, 252.
24
Vgl. Boekzaal 1717b, 264. Geen vermelding van bevestiger en intreetekst. In de familie van
Gerardus Pauw bevond zich overigens een geestverwant van de mysticus Gerhard Tersteegen
(1697-1769), Jhr. Adriaan Pauw (1672-1745), die Heer van Heemstede, Rietwijk en
Rietwijkeroord was. Vgl. Van Andel, Gerhard Tersteegen, 68-69.
25
Voget, ‘voorreden’, in: Flud van Giffen, Verzameling, *A3v. D’Outrein was als predikant
te Franeker (1687-1691) eveneens bevriend met David Flud van Giffen, toentertijd predikant
te Sneek (1681-1688). Van Giffen stond vervolgens te Dordrecht (1688-1701), waar
D’Outrein van 1703 tot 1708 tot zijn opvolgers behoorde. De geestverwantschap van Voget
met D’Outrein is overigens ook herkenbaar in het beroepingsbeleid van de kerkenraad van
Alkmaar, waar D’Outrein evenals na hem Voget, weliswaar tevergeefs, werd beroepen. Vgl.
De Jong, Johannes d’Outrein, 49; De la Ruë, Geletterd Zeeland, 80.
26
Na de dood van D’Outrein onderhield Voget contact met diens Amsterdamse
netwerkrelaties. Zo werd door hem in 1726 een disputatie van Albertus Homoet uit
Amsterdam, kleinzoon van twee Amsterdamse geestverwanten van D’Outrein, van een
lofdicht in het Latijn voorzien: Encomium, 41-44. Daarna volgen lofverzen van onder anderen
G. van Beuningen in het Nederlands: ibid., 37-40.
27
Vgl. Bisschop, Sions vorst, 181-203. Ravesteyn zou als leerling van Vitringa in later jaren
zijn vriendschap met Voget memoreren in De Nasireer Gods. Vgl. Ravesteyn, Nasireer, dl. 1,
‘Opdragt’, [*3v].
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“fel lichtende lampas” met wijde uitstraling.28 Achteraf zou dit een introïtus op
de lampeaanse richting genoemd kunnen worden, waarin Voget zo zijn positie
koos.
Voget ontving, kort nadat Lampe in Utrecht was geïnaugureerd, een
beroep naar Middelburg als predikant en hoogleraar aan de Latijnse School om
de ‘ernstige’ coccejaan Petrus Immens op te volgen.29 Hij nam op 4 mei 1721
afscheid van Heemstede met een preek over Openbaring 3:3,4.30 Zoals enkele
jaren later bleek toen Voget Jacobus Willemsen als geboren Middelburger in
Heemstede bevestigde, werkte Vogets prediking hier nog na.31 De opvolging
door patriciërszoon Willemsen stond namelijk inmiddels in een traditie van
‘ernstige’ coccejanen met een focus op Bremen, want hij was behalve leerling
van Lampe en Van Alphen ook een sympathisant van Theodor Undereyck en het
Bremense piëtisme.32 Overigens werd er in de jaren twintig van de achttiende
eeuw, toen Lampes reputatie zich nog moest vestigen, bij beroepingen
doorgaans weinig of geen onderscheid gemaakt tussen ‘ernstige’ coccejanen en
lampeanen. In die situatie zou verandering komen toen men omstreeks de dood
van Lampe van een lampeaanse richting sprak. In de beginperiode van dit
onderscheid vroeg Willemsen vervolgens met een biografie over Immens, als
inleiding toegevoegd aan diens De godvruchtige avondmaalganger, aandacht
voor de ‘ernstige’ coccejanen, die hierin figureerden als opmaat voor de
lampeaanse richting. Beide richtingen maakten niettemin nog deel uit van het

Voget, ‘Gelukwensching aan den hoogeerwaarden, zeer godzaligen, en doorgeleerden
heere, den heere Frederik Adolph Lampe […]’, in: Lampe, Redenvoering, G3. Lofdichters
waren: A. Voget en H.A. Sluiter. Vgl. Sepp, Johannes Stinstra, dl. 1, 120.
29
Mogelijk is het beroep mede tot stand gekomen in het kader van piëtistische netwerkrelaties
tussen Middelburg en Amsterdam. Aanleiding vormt een brief van Vogets Middelburgse
collega Johannes Plevier, waarin deze melding maakt van contact met vromen te Amsterdam,
waar Voget goed bekend was, zoals de ‘ernstige’ coccejanen Petrus Boudaan, Bernardus
Keppel en Nicolaas Simons van Leeuwaarden. Vgl. brief van Johannes Plevier aan
onbekende, d.d. Middelburg 23 december 1728, in: Den Haag KB, collectie Handschriften
129D31, nr. 59. Volgens ’s-Gravenzande zouden de Middelburgers hun verwachting stellen in
Vogets kwalificaties om de “doorluchtige School, voor al in de Godsgeleerdheid, ten nutte der
stadsjeugd, in bloej te brengen”. Vgl. ’s-Gravenzande, ‘Albertus Voget’, 225.
30
Vgl. Boekzaal 1721a, 623.
31
Vgl. Krom, Lijkrede, 34-35. Krom noemt Vogets “[...] uitnemende genegenheid, welke hij
zijnen Willemsen zoo zeer toedroeg […]”. Volgens ‘Genealogie Van de Merct (1709)’
verscheen de bevestigingspreek in druk. Vgl. Middelburg ZA, T inv. 13.
32
Vgl. Krom, Lijkrede, 30-31. Affiniteit met de Bremense vroomheidsbeweging komt bij
Willemsen naar voren die zich identificeert met Undereyck. Vgl. Willemsen, Graaggetrouw
rentmeester, 219. Willemsen citeert bovendien regelmatig uit de liederen van Joachim
Neander.
28
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sociale netwerk van Voget, dat de predikantsberoepingen in Heemstede
stempelde in de jaren nadat hij was vertrokken.33
Voget deed op 27 juli 1721 intrede in Middelburg met een preek over de
pastorale opdracht aan Petrus.34 De Bremer kwam er als één van de eersten die
men naderhand als lampeanen zou omschrijven. Hoewel de lampeaanse school
vanuit Utrecht onpartijdigheid probeerde te zaaien volgens de Bremense
irenische traditie, oogstte Voget sociale onrust met zijn poging om te midden
van de rivaliteit tussen voetianen en coccejanen in de stads- en de kerkenraad
van Middelburg een neutraal standpunt in te nemen. Zo huldigde hij
bijvoorbeeld samen met twee voetiaanse collega’s de uitlegkundige prestaties
van de coccejaan Johannes Plevier (1685-1762).35 Het laatste leidde echter tot
het verwijt dat Voget de maatschappelijke top van Middelburg voor zijn
lampeaanse inzichten zou willen innemen.36 De voetiaanse predikant Bernardus
Smytegelt (1665-1739) goot vervolgens als geboren Zeeuw olie op het vuur
door zich publiekelijk van de Middelburgse kansels tegen de Bremer Voget en
de opkomende lampeaanse stroming te keren.37 Helemaal vruchteloos was dat
niet, want de Middelburgse jurist Pieter de la Ruë (1695-1770) vermeldt dat een
eenvoudige vrouw de prediking van Voget vaarwel zei om voortaan bij
Smytegelt te kerken.38 Dat het optreden van de zelfbewuste Bremer niet goed
overkwam bij de Zeeuwen, werd overigens nog versterkt door zijn amoureuze
belangstelling voor een dochter van de vermogende regent Johan van de Perre
(1663-1730).
Dat Voget niettemin een pleidooi voor de eenheid bleef voeren, kan
worden opgemaakt uit zijn prekenserie uit 1725 over het Hogepriesterlijk gebed
33

O.a. Anthonius Tarée (1721-1724, vertrok naar Tiel als opvolger van de gereformeerde
piëtist Timotheus de With, leerling van H.S. van Alphen), Jac. Willemsen (1724-1725),
Daniël de Gimmer (1725-1727), Sebald Godfried Manger (1728-1729).
34
Na ‘s morgens door Carolus Tuinman te zijn bevestigd. De bevestigingspreek over Jesaja
52:7 is opgenomen in: Tuinman, Keurstoffen, dl. 1, 437-458.
35
Voget, ‘Actis laboribus Exactissimae in Annales actuum apostolicorum commentationis
Admodum Reverendi & Doctissimi Collega Joannis Plevier, Ominatur benè Albertus Voget.
Acta virum probant’, in: Plevier, Handelingen, dl. 1, *****v. Volgens S.D. Post was Plevier
jarenlang leider van de lampeaanse partij binnen de Middelburgse kerkenraad. Vgl. Post,
‘Machtsmisbruik’, 38. Aangezien de opkomst van de lampeaanse school na het vertrek van
Voget uit Middelburg in het tweede kwart van de achttiende eeuw moet worden gedateerd, zal
de representatieve positie van Plevier later moeten worden gesitueerd.
36
Een late blijk van erkenning voor de blijkbaar positieve bejegening van overheidswege gaf
Voget in 1752 met de opdracht aan de Middelburgse burgemeester Willem van Citters voor
betoonde gunsten, in: Schriftmaatige verhandelingen, [dl. 1].
37
Vgl. Post, ‘Bernardus Smytegelt’, 78. Hier staat tegenover dat juist gedurende de periode
dat Voget in Middelburg stond, voetianen en coccejanen vreedzaam met elkaar zouden
conventikelen. Vgl. Post, ‘Machtsmisbruik’, 35.
38
Vgl. Post, ‘Piëtisten’, 55. Volgens F. Nagtglas getuigt een negatief oordeel als van de jurist
Pieter de la Ruë over bijvoorbeeld het standsbesef bij Voget van weinig begrip voor de Duitse
volksaard. Vgl. Nagtglas, Levensberigten, dl. 2, 881, 939.
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van Jezus, waarin hij in een preek over Johannes 17:21a, ‘Opdat zij allen één
zijn’, zegt met een zinspeling op het door hem beoogde irenicisme:
We sien hier uijt dat het ware wesen der christenen is eendragt, een hert, een ziel, een
gevoelen, een hope te hebben. Is dit het wesen des christendoms daar Christus als het
allernootsakelijkst eerst om bad, ag wat een elendigen christendom hebben wij dan.
Beschouwen we eens den staat van de protestante kerk int gemeen, van onse stat en
gemeijnte, van saamvereenigde huijsgesinnen, van bijsondere collegien, ag wat scheelt
er aan de eenheijt. In de protestante kerk daar is het met Sulamith vreedsame, maar
maken hun twe heijren, billik mag de outchristelyke kerk vragen Keert weder
Sulamith, keert weder, zij is als een reye van twe heijren. Daar is een strijd tussen
Manasse, en Ephraim, die benauwen malkander, de luijterse en gereformeerde, sijn
met malkander verdeelt. Men wil nog niet sijn als ene die vrede vint en met malkander
vereenigen. Is dat eenheyt daar Christus om bidt. Maar laat ons den hand in onsen
eigen boesem steken, en sien de kerken door Nederlant. In Duijtslant staat het nog het
best. Daar weet men van die scheuringen nog niet dat den enen seijt Ik ben van Paulus
en den anderen Cephas, dog de vrede, en eenheijt ontbreekt in anderen opsigt ook al.
Gaan we in Engelant, ag hoe elendig is het daar gestelt, wat droevige scheuringen
doen sig daar onder de protestanten op, die het meest tot nadeel sijn en het pausdom
toegedaan sijn de sterkste, en andre mindere, die worden veragt en versmaat, en soo
komt de kerk in gevaar door de droevige verdeeltheden.
Gaan we tot de kerken in Nederlant. Hoe is het daar gestelt, daar schreeuwt den eenen
Ik ben Paulus den anderen Ik ben Cephas. Men gebruijkt namen die men sig schamen
moet in de kerk des N.T. Den eenen leraar noemt men eene hoogvliegende, den
anderen van de ernstige bedieninge, wat verdeeltheden oneenigheden sijnder onder
ons, wat al afscheijdingen hoe veele scheijden sig af, als of men van geen een religie
weet daarmen den selfden gront des geloofs heeft, en soo veel het ware leden sijn,
door enen geest saam sijn vereenigt, en die gene die de grootste voorstanders van den
vrede mogten sijn, veroorsaken de meeste twisten. Men schreeuwt dat de waarheijt
last lijt, en tondergebragt wort, en men is wel van conscientie overtuijgt, een ider ga
bij sig selfs, en sie of het geen waarheijt is het geen ik segge, ag wat liefdeloos
oordelen, verdoemen van malkanderen wort er bespeurt, wat sondert men sig van
sommige af, in geselschappen omdat men in dees of gene gedagten niet overeen stemt
die dog den gront des geloofs niet raken. Is dat een christendom, lijkt dat na de bede
van Christus. Heeft men nu het leven daar een christen uijt te kennen is.39

Het mag duidelijk zijn dat Voget in een preek als deze zich van opposanten
binnen het ministerie van Middelburgse predikanten onderscheidde door nog
steeds een neutraal standpunt in te nemen. In enkele boekopdrachten van
Middelburgse leerlingen werd Voget dan ook geprezen om zijn diplomatieke
tact.40 Een opmerking van ’s-Gravenzande, als zouden lang niet alle kwade
39

Preken over Johannes 17, gehouden op 26 augustus 1725 in de Oostkerk, in: Amsterdam
PThU, BC AM DEPOT H7, H8, H9, hier: H9, 1339-1375, hier: 1368-1370.
40
Vgl. Scheurwater, Exercitationem. Omdat Voget als president zoals gebruikelijk de door de
defendens te verdedigen disputatie schreef, verwees hij later naar deze oefendisputatie als
eigen werk. De betekenis van het sociale netwerk bij het beroepingswerk valt overigens op te
maken uit de beroeping van de Middelburger Scheurwater († 1738) als opvolger van Vogets
neef Isaäc Schorer te Vrouwenpolder (1727-1738). Vgl. Van Lieburg, Repertorium, dl. 1, v.
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geruchten omtrent Voget gegrond zijn,41 plaatst voorts een kritische
kanttekening bij de volksopinie.
Op 1 december 1724 bekroonde de theologische faculteit van Utrecht
Vogets kwalificaties met het toekennen van de doctorstitel.42 De promotie werd
zonder examen of verdediging uitgevoerd door zijn leermeester Van Alphen.43
In november van dat jaar bleek uit een beroep naar de Martinigemeente van
Bremen dat Voget ook in zijn vaderstad werd gewaardeerd.44 Omdat aan het
beroep een benoeming als hoogleraar was verbonden, vermoedt Chr. Sepp
terecht dat Lampe als Utrechts hoogleraar hier de hand in had.45 In een relaas
van zijn overwegingen bedankt Voget de met het kerkbestuur belaste bouwheren
van de Martinigemeente echter voor de eervolle uitnodiging om in de rij van
“vortrefliche Männer” de “liebe Martinische zu Bremen” te dienen,46 waarbij hij
benadrukt dat de vrome Middelburgers inmiddels om zijn behoud in hun midden
smeken met klagen, zuchten, tranen en smeekschriften.47 Vervolgens beriepen
’s-Gravenzande, ‘Albertus Voget’, 227.
Vgl. ibid.
43
Volgens het Album Promotorum: “Sanctae Theologiae Professor et V.D.M.
Medioburgensis. Remissis examinibus et disputatione”. Er is dan ook geen dissertatie pro
gradu van hem bekend. Zie: Album Promotorum, ‘Albertus Voget’, URL:
https://dap.library.uu.nl/frames.html?naam.
44
Vgl. brieven ter vervulling van de vacature 22 november 1724- 6 maart 1725; beroepsbrief
aan Voget d.d. 22 november 1724; reacties van Voget per brief d.d. Middelburg 22, 26
december 1724, 4 januari 1725. Vgl. Die Predigerwahl des Pastoris Extraordinarii zu St.
Martini, in: Bremen StA, 2-T.4.a.3.c.3.a.t.5.a. Een en ander wordt mede bevestigd door: Vos,
Oratio funebris, 43, 44, en ’s-Gravenzande, ‘Albertus Voget’, 226. De vacature was ontstaan
door een bevordering van de vroegprediker Daniel von Raesfeld en de pastor secundus Anton
de Cuyper (1670-1746). Detry werd in 1715 als predikant van de Martinigemeente door de
Stadsraad afgezet. Vgl. Hagemann, St. Martini-Pastoren, 112-113; Ammann, Bremer
Pfarrerbuch, dl. 2, 47; Mai, Niederdeutsche Reformbewegung, 216-223.
45
Sepp, Johannes Stinstra, dl. 1, 90. Zoals in het hoofdstuk over Lampe is vermeld, zinspeelt
deze in zijn brieven aan Maria Louise van Hessen-Kassel op een aanstelling van Voget als
hoogleraar. P. de la Ruë sluit aan bij het beeld dat de betrekking tussen Lampe en Voget in de
publieke opinie had opgeroepen, als hij vermeldt dat de titel van Lampes boekje tegen
Fruytier aan Voget is toe te schrijven. J. v.d. Honert bevestigde dat dit “gans openbaar” was.
Voget ontkende het bovenstaande en toonde als bewijs aan De la Ruë een brief waarin Lampe
de scherpe titel persoonlijk aan de drukker voorstelde. Vgl. ook: Voget, Wekkend voorstel, 4.
Merkwaardig genoeg is de ontkennende zin in de tweede editie van Wekkend voorstel niet
opgenomen. Vgl. Voget, Schriftmaatige verhandelingen, dl. 2, IIb, 62-63. Wellicht heeft
Voget de uitgave van het bedoelde pamflet overlegd met de drukker Anthony Schoonenburg
uit Amsterdam. Zie: Lampe, Redenen; Post, ‘Piëtisten’.
46
Voget aan de bouwheren van St. Martini te Bremen, d.d. Middelburg, 26 december 1724,
in: Bremen StA, T.4.a.3.c.3.a.1.
47
Brief van Voget aan de bouwheren van St. Martini te Bremen, d.d. Middelburg, 22
december 1724, in: Bremen StA, T.4.a.3.c.3.a.1. Voget bedankte spoedig met de uitvoerige
brief, d.d. 26 december 1724, waarin hij schrijft geen weerstand te kunnen bieden aan de stem
van God, die uit de aandrang van de onderscheiden leeftijdsgroepen hem gebiedt om in
41
42
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de bouwheren van de Martinigemeente twee andere geestverwanten van
Lampe,48 wat door Voget kort voor het overlijden van Lampe persoonlijk in de
Martinikerk werd gememoreerd in een preek, die naderhand als blijvende
herinnering in Nederlandse vertaling zou worden gedrukt.49
Twee jaar na dit beroep van Bremen zou Voget een benoeming
aanvaarden als hoogleraar in de godgeleerdheid te Groningen. 50 Voget gaf de
ambtelijke fakkel in Middelburg door aan de predikant Isaäc Schorer (16971750),51 die hij kende als neef van zijn aanstaande vrouw Barbara Maria van de
Perre (1702-1746) en adept van Lampe. Als academieprediker te Groningen
deed Voget op 9 november 1727 intrede met een preek over 2 Timotheus 2:1,2.
Deze tekst uit de pastorale brieven van Paulus werd door hem toegepast op het
profiel van een vroom predikant, waardoor de preek een spiegelfunctie had voor
de Groningse studenten, zij het in een weinig pretentieuze toon: “[…] hoe zeer
ongelykvormig ik zy aan die Schildery zulk eens getrouwen menschen bekwaam
om anderen te leeren.”52 Dat deze autobiografisch getinte anticlimax de
tekstuitleg beïnvloedt, illustreert de volgende passage in de ‘tale Kanaäns’:
Ik geringe Mensch, en arme zondaar, stelle my hier, in de tegenwoordigheid van den
levendigen GODT, die oogen heeft als vuur-vlammen, en voor uwe aller aangezicht;
in eene hert-gevoelige bewustheit van de uitnemendste swaarwigtigheid van het werk
het welk ik onderneme, in een overtuigend gezicht van myn onvermogen en zeer
geringe bekwaamheit, maar in eene ontwyffelbaare verzekertheit van myne Godlyke
roeping en zending, en daarom in een gelovig vertrouwen op de heerlykheid van
JEHOVA’s sterkte.53
Middelburg te blijven. Voget motiveert zijn besluit in vertrouwen op de voorzienigheid van
God: “[…] Gott in Zukunfft mit mir […]”.
48
In de vacature Von Raesfeld Johann Friedrich Treviranus, leerling van Lampe, en in de
vacature De Cuyper Friedrich Casimir Heilmann. Vgl. Hagemann, St. Martini-Pastoren, 112113. Heilmann studeerde ongeveer gelijktijdig met Voget aan het Gymnasium Illustre te
Bremen. Vgl. Achelis, Börtzler, Matrikel, 295.
49
Voget, ‘De bede des Almagtigen of des Zoons Gods vrindelyke, redelyke, en ligte eisch’,
in: Flud van Giffen, Verzameling, 657-694. Voget bleef bij het theologisch onderwijs in
Bremen betrokken. In 1735 publiceerde hij zijn reflecties op de visie van de Bremense student
Friedrich Conrad Albert von Trauen. Zie: Voget, ‘Toegift tot de naast voorgaande
verhandeling over het hert van de offer-dieren’, in: Flud van Giffen, Verzameling, 695-703;
Trauen, De corde.
50
Aldus ’s-Gravenzande, ‘Albertus Voget’, 226. Zijn naaste collega’s waren Ottho
Verbrugge, Antonius Driessen en Cornelius van Velzen.
51
Over hem: Florijn, ‘Isaäc Schorer’. De opvolging van Voget door Schorer wordt vermeld
in: ’s-Gravenzande, Van der Sloot, Naam-lyst, 2e ed., 18, 19. Jac. Willemsen vermeldt
Schorer als “myn hart en boezemvriend” en als opvolger van Voget. Vgl. Willemsen,
Graaggetrouw dienaar, 236. De opvolging van Voget door Willemsen en Schorer als
vrienden en leerlingen van Lampe tekent de herkenbaarheid van hun geestverwantschap.
52
Voget, Schriftmaatige verhandelingen, dl. 2, IIb, 163; Voget, Intre-reden, 37. M.J.A. de
Vrijer signaleert ook bij A. Driessen een identificatie met de door hem beschreven “oude en
nieuwe mens”. Vgl. De Vrijer, Schortinghuis, 156-157.
53
Voget, Schriftmaatige verhandelingen, dl. 2, IIb, 117.
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Voget profileerde zich bij zijn inauguratie in Groningen op 4 december 1727 als
vredelievend theoloog met een hommage aan Lampe als het grootste sieraad van
zijn tijd.54 In het licht van de gelijktijdige terugkeer van Lampe naar Bremen
klonk dit als een steunbetuiging, wat hem door zijn Groningse collega Antonius
Driessen bepaald niet in dank werd afgenomen.55 Driessen verweet Voget
namelijk onvoldoende kritische distantie van de theologische opvattingen van
Lampe.56 Opvallend is daarbij overigens dat de opvolger van Voget, Daniel
Gerdes, ondanks zijn eensgezindheid met Voget ten opzichte van Lampe
daarentegen weinig of geen tegenstand ondervond.57 Lampe zelf gaf van zijn
instemming met Voget en Gerdes blijk door beide theologen aan te bevelen bij
de regentes Maria Louise van Hessen-Kassel voor een professoraat.
Er speelde bij het verschil in bejegening door Driessen wellicht ook
persoonlijke aversie mee. Aanleiding tot dit vermoeden vormt de verstoorde
verhouding tussen Voget en zijn aanstaande schoonvader Johan van de Perre,
tegens wiens wil hij in 1731, een jaar na diens dood, alsnog met Barbara Maria
van de Perre trouwde.58 Hoewel Vogets verstandhouding met zijn schoonmoeder
54

Voget waardeerde uit hermeneutisch oogpunt de verdiensten van Lampe voor de
zinnebeeldige godgeleerdheid. Vgl. Voget, Oratio, 8-9. In de UB Groningen bevindt zich een
Programma inaugurale van Albertus Voget en Arnoldus Rotgers, opgesteld door Jacob
Hendrik Croeser (1691-1753), Groningen, 28 november 1727: Jacob. Henric. Croeser in
Groningana et Omlandica Frisiorum Academia hoc tempore Rector Magnificus [...] Albertus
Voget […] Arnoldus Rotgers [ ...] inauguralibus orationibus solemni ritu auspicabuntur. Vgl.
Heerspink, Godgeleerdheid, dl. 1, 93-100, hier: 96.
55
’s-Gravenzande constateert bij de ‘ernstige’ coccejaan Driessen een ambivalente houding
ten opzichte van Voget. Driessen stond bekend als theoloog “[...] wiens ziekte was verzeekerd
te zijn van eige Rechtzinnigheid alleen en van alle anderen het ergste te denken, en zig van
Godsweegen verwekt te achten om alles wat hier of daar mogt schuilen aan den dag te
brengen.” Dit suggereert niet direct een optimale werkverhouding. Vgl. ’s-Gravenzande,
‘Albertus Voget’, 227-228.
56
Driessen, Hypotheses, *2, *****-*******2. Driessen reageert in zijn voorrede op Jacobus
Odé, die Lampe als zijn leermeester had verdedigd. Vgl. Voget, Kerk-redevoering, *3;
Witteveen, Daniel Gerdes, 35.
57
Volgens J.C. Kromsigt volgde Gerdes Lampe eerder als leerling van Roëll dan als mysticus.
Vgl. Kromsigt, Wilhelmus Schortinghuis, 30. Gezien de indruk die Gerdes op de vroomheid
van een piëtistische leerling maakte, valt dit laatste te betwijfelen. Vgl. Naborn, Memoirs,
102. In de controversen omtrent de heiligingsleer van Johannes Eswijler was Gerdes
overigens evenals Driessen zeer gebeten op Eswijlers visie als pseudomystiek, geen ‘pietas’
maar ‘pietismus’. Vgl. Witteveen, Daniel Gerdes, 86-87.
58
De huwelijkssluiting was in augustus 1731. Aan het huwelijk, dat overigens kinderloos zou
blijven, ging een familietragedie vooraf, waarin moeder en twee dochters door het lot dodelijk
werden getroffen nadat de vader een vloek over hen had uitgesproken, omdat zij partij kozen
voor Voget. Vgl. Nagtglas, Levensberigten, dl. 2, 373, 881. De lijkrede over Barbara Maria
van de Perre is gepubliceerd in Vogets Schriftmaatige verhandelingen en wordt voorafgegaan
door gedichten van twee van zijn leerlingen, Hubertus van Monsiou († na 1781) en Philippus
Serrurier (1727-1799). Vgl. Voget, Schriftmaatige verhandelingen, dl. 1, 410-431, hier: 410.
Voget publiceerde in 1723 een lijkdicht ter gelegenheid van de dood van het familielid Anna
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Barbara Maria Schorer en de familie Schorer hierbij niet in het geding was,
veroorzaakte de affaire in Middelburg na zijn vertrek naar Groningen toch dat
zijn integriteit niet onbesproken bleef.59
In 1735 aanvaardde Voget een benoeming als hoogleraar te Utrecht, waar
door het vertrek van Joan van den Honert naar Leiden een vacature was
ontstaan. Dit was niet zonder betekenis, want de coccejaan Van den Honert stak
zijn voorganger Lampe naar de kroon in het overbruggen van de
richtingsverschillen, omdat hij geobsedeerd was door het schrikbeeld van
ontwrichting van de samenleving. Anders dan Lampe gaf Van den Honert echter
weinig blijk van affiniteit met een introvert piëtisme vanwege zijn sterke
weerzin tegen mystieke tendenzen.60 Nadat overigens de eerst beoogde opvolger
Conrad Iken had bedankt61 en de buitengewoon hoogleraar Jacobus Odé was
gepasseerd ondanks zijn loyale opstelling tijdens de controversen omtrent
Lampes integriteit,62 was de keuze voor Voget niet vanzelfsprekend geweest. Hij
dankte de benoeming vermoedelijk aan de invloed van Van Alphen,63 die hij in
zijn inaugurele redevoering op 12 september 1735 zou aanspreken als “[…]
mynen Leermeester en Bevorderaar, o eerwaardige Gryse Man, Groote Van

Catharina van de Perre: Troost en voorbeeld by het afsterven van [...] Anna Catharina van de
Perre.
59
Vogets identificatie met Lampe, de commotie over diens rechtzinnigheid en zijn omstreden
huwelijk met de Middelburgse patriciërsdochter vielen ongelukkigerwijze samen.
60
Van den Honert waardeert in zijn beschrijving van geveinsdheid Lampes Gestalte der bruid
Christi en zijn Theologia Activa positief. Vgl. Van den Honert, Mensch, 178-180, 187, 195.
Van den Honert kan als kerkcriticus en polemist worden beschouwd en als een geestverwant
van Driessen. Uit de auctiecatalogus van zijn bibliotheek blijkt zijn wetenschappelijke
interesse voor Engelse puriteinen en gereformeerde piëtisten. Zie: Van den Honert,
Bibliotheca Honertiana (1758). De overeenkomst tussen Van den Honert en zijn opvolger
Voget komt naar voren in de verbinding van de voetiaanse praktijk met het coccejaans
Schriftverstaan. De gerichtheid bij Voget op het innerlijk van de gelovige schept afstand met
Van den Honerts visie op de verhouding tussen letterkennis en geestelijke kennis.
61
Voget nam dichtwerk van Iken in zijn eigen werk op als blijk van hun affiniteit. Zie: Voget,
Utrechtze eerstelingen, 46, 50-52; Mai, Niederdeutsche Reformbewegung, 304-306. Een
vroegere opvolging van Iken in 1720 als predikant te Zutphen door Abraham Jacob Schluiter,
schoonzoon van J. d’Outrein, wekt de indruk dat men hem associeerde met het netwerk van
Lampe. Mai vermeldt dat Iken zich in 1734 door de bouwheren en studenten van Bremen liet
overhalen om voor het beroep naar Utrecht te bedanken. De beslissing komt overeen met de
motivatie van Voget bij zijn afwijzing van het beroep naar Bremen.
62
De senaat passeerde in zijn benoemingsbeleid bij herhaling Jacobus Odé. Vgl. Knappert in:
NNBW 5 (1921), 382-383. Odé gold als professor extraordinarius als één van de meest
gedreven volgelingen van Lampe, die het tevens voor hem opnam tegen het verwijt van
heterodoxie.
63
Behalve Van Alphen waren ook David Mill en Gijsbertus Mattheus Elsnerus uit de
Duitstalige gebieden afkomstig. Voget onderhield persoonlijk contacten met zijn voormalige
landgenoten, zoals een bezoek van twee Duitsers leerde, die hem inlichtingen verstrekten over
de hernhutters. Vgl. Voget, Oorsprong, *4v.
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Alphen, o Flonkerstar in onze Academie en Hervormde Kerke!”64 Behalve Van
Alphen en Odé vond Voget vervolgens ook de oriëntalist David Mill als collega
naast zich.65 Op 18 september volgde Vogets intrede als academieprediker in de
Domkerk met een preek over Handelingen 26:22-23.66
Voget zou als hoogleraar in de Domstad een kwart eeuw bijdragen aan de
opleiding van theologen. Gedurende deze periode werd zijn relatiekring tevens
door zijn tweede en derde huwelijk aanzienlijk uitgebreid. Na het overlijden van
zijn vrouw Barbara Maria in 1746 hertrouwde Voget in 1753 namelijk met de
Amsterdamse Adriana Maria van der Burgh († 1759)67 en nadat ook zij was
overleden, verbond hij zich in 1760 met Eva Perpetua Clotterbooke
(Clutterbuck, c. 1714-1796).68 Deze weduwe van Hermannus Bartholdus
Hoedmaker (Hutmacher, 1699-1752), Hoogduits predikant in Den Haag,69 was
een piëtistische geestverwante van Lampe en behoorde tot een vermogend
koopliedengeslacht in Holland en Engeland. Mede door zijn huwelijken had
64

Voget, Utrechtze eerstelingen, 8, 47-48.
Voget waardeerde zijn aandacht voor de geloofsbeleving. Zie: Mill, CVIde psalm, met een
voorrede van Voget. Tevens zijn grafdichten opgenomen uit de kring van geestverwanten: Th.
van Schelluinen, J. Willemsen, Mills dochter S.M. Mill, weduwe van de Amsterdamse
predikant Wilhelmus Henricus Harscamp (1716-1752), de jurist H. Oosterdijk en de medicus
H.G. Oosterdijk.
66
De oratie zag samen met de preek in 1736 het licht in de vertaling van Bernardus Keppel. In
hetzelfde jaar had ook Vogets vriend Petrus Wesseling (1692-1764) zijn inauguratie als
hoogleraar geschiedenis te Utrecht gehouden. Vgl. BWN 20 (1877), 123-126. Voget voerde
vanuit Groningen tot vlak voor zijn eigen vertrek naar Utrecht een vriendschappelijke
correspondentie met Wesseling. Zie: Vier brieven uit Groningen aan Petrus Wesseling in
Utrecht, 1732-1735, in: Leiden UB, BPL 336.
67
Vgl. Voget, Schriftmaatige verhandelingen, dl. 2, *2v. Dit tweede deel bevat tevens een
gedicht van de student A. Kluit, gewijd aan Adriana Maria van der Burghs “zalige Schim”.
Vgl. ibid., *3-**2. Voget typeerde haar als een “zeer Waarde Voortreflyke Echtgenoote” en
zij volgde Vogets intellectuele arbeid met interesse. Een zus, Clara Constantia van der Burgh,
was gehuwd met de Amsterdamse predikant Broërius Brouwer (1701-1757). De dochter van
haar broer Daniël van der Burgh was een jaar voor Voget eveneens te Amsterdam gehuwd, en
wel met Jacobus Hinloopen (1723-1803), eens Vogets leerling en sinds 1751 predikant te
Utrecht. Een notariële akte van Adriana Maria van der Burgh biedt zicht op netwerkrelaties
van Voget met (aangehuwde) kinderen van haar zwager Broërius Brouwer, onder wie de
volgende predikanten: Petrus Broes (1726-1797), Petrus Brouwer (1732-1802) en Abraham
Jacob Drijfhout (1733-1765). Drijfhout werd op 28 maart 1756 door Voget bevestigd als
predikant te Zuilen. Vgl. Boekzaal 1756a, 398-399.
68
Eva Perpetua Clotterbooke had goederen en effecten in Engeland. Vgl.
Executeursbenoeming op 2 juli 1771 te Utrecht, in: Utrecht UA, Notarissen in de stad Utrecht
1560-1905, toegangsnr. 34-4, inv.nr. U256c008, aktenr. 65. Haar broer Caspar Clotterbooke
was advocaat voor het Hof van Holland in Den Haag. Zie over hun Engelse afkomst: The
Clutterbuck Book, URL: http://clutterbuckorg.blogspot.com. Ds. Isaac van Nuyssenburg
getuigde van een exemplarisch huwelijk toen hij na het overlijden van Voget twee grafdichten
publiceerde, waarvan die voor de weduwe het uitvoerigste was. Vgl. Van Nuyssenburg,
Nagelaten gedichten, 190-193, 202.
69
Vgl. BWPGN 4 (1931), 64-65; Posthumus Meyjes, Kerkelijk ’s-Gravenhage, 121.
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Voget een zekere welstandspositie bereikt en bewoog hij zich in Utrecht,
evenals in Middelburg, graag in regentenkringen.
In het voorgaande is duidelijk geworden hoe Voget als gereformeerd
piëtist is gevormd. Met zijn nadruk op de praktische zijde van het geloof en het
irenicisme beantwoordde hij aan de heersende opvattingen in zijn vaderstad,
hetgeen door de Bremer Johannes Wilhelmus Bussingh (1727-1782) werd
gewaardeerd in de volgende van vroomheid getuigende versregels:
Wat heb ik Zielelekkerny
Genoten uit zyn Dienst! Hoe boette ik myn verlangen!
Getuig Godsdienstig Utrecht! Gy
Gy zaagt een’ gansche Schaar van’s Leeraars lippen hangen […]70

5.2 Overdracht van vroomheid
5.2.1 Vroomheid in het pastoraat
De betekenis van Voget als schakelfiguur tussen Bremen en de Republiek wordt
mede bepaald door de samenhang tussen zijn godsdienstige ontwikkeling in de
geest van het Bremense piëtisme en de overdracht van zijn visie op vroomheid
in de Republiek. Het onderzoek naar Voget als piëtist richt zich daarom ook op
de inhoud van zijn zielzorg en het effect daarvan op de vroomheid als
geestelijke kennis, die herkenbaar is in eerbied voor God, ‘bevinding’ en
geloofsbeleving, in levensheiliging en daden van liefde. Met andere woorden:
hoe heeft Voget zijn piëtistische inzichten in de ondersteunende, begeleidende,
verzoenende en helende functie van het pastoraat tot uitdrukking gebracht?
Helaas versluiert het gemis aan kerkelijke acta enigermate zijn ambtelijke
houding tegenover tuchtwaardig gedrag. Daartegenover biedt een omvangrijke
collectie handgeschreven preken uit zijn ambtsperiode in Middelburg zicht op
zijn visie op devotie en godsvrucht in het pastoraat. Het betreft de schriftelijke
nalatenschap van een vrome kopiïste uit de Middelburgse gemeente, jonkvrouw
Johanna Petronella Winckelman (1696-1761), met daarin afschriften van Vogets
preken, oefeningen voor avondmaalstijden uit 1721 tot 1724,71 prekenseries over
Job 22 en Johannes 17 en een verscheidenheid aan preken over vrije stoffen.72
Bussingh, ‘Lierzang op de voortreflyke verklaaring van Den eersten brief van Johannes
[…]’, in: Voget, Ontleedende Verklaaring, dl. 1, ***2.
71
In Vogets oefeningen voor avondmaalstijden uit 1721 tot 1724 krijgt het zelfonderzoek
nadruk en wordt het aspect van de tucht verdisconteerd bij de voorbereiding op de
avondmaalsviering. Het betreffen 15 oefeningen en ‘predikatien’ over de periode 8 sept. 1721
tot 7 febr. 1724. Zie: ‘Oeffeningen van de heer Voget voor het avontmaal, over eenige
benamingen der geloovige bontgenoten’, in: Amsterdam PThU, BC AM H 10.
72
Hetzelfde deed zij met preken van andere piëtistische predikers zoals Vogets voorganger
Petrus Immens en Jacobus Willemsen, één van zijn opvolgers aan de Latijnse School. Haar
voorkeur betrof de ‘ernstige’ coccejaanse en lampeaanse prediking. Een manuscript met 125
preken van Voget bevindt zich in: Amsterdam PThU, sign. 156 K12-K20, A. Voget,
Predikatiën I-V, 1721-1726, BC AM DEPOT H 1 [1-5]. Later zou Voget in een noot bij zijn
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Daarnaast is eveneens van haar hand een zestal lezingen uit leerdiensten van
Voget overgeleverd.
Voget richt zich in zijn prediking tot verschillende typen gelovigen.73
Gelet op de samenstelling van de bovengenoemde collectie kan een
reconstructie van vroomheid in het pastoraat van Voget worden gemaakt aan de
hand van thematische preken, gelegenheidspreken, enkele voorbereidingspreken
voor de avondmaalsviering alsmede een serie waarin Job als Bijbels model voor
het pastoraat figureert.
In zijn thematische preken stelde Voget de geestelijke kennis aan de orde.
Zo hield hij op zondag 26 en maandag 27 augustus 1725 twee preken over
Johannes 17:21 met als thema de gemeenschap met God en de naaste.74 De
uitleg van de tekst, “Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en
Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn”, is opgesplitst in vs. 21a, waarin de
onderlinge gemeenschap van de gelovigen centraal staat, en vs. 21b, waarin het
Voget gaat om de gemeenschap van de gelovigen met God de Vader en de
Zoon. De gemeenschap met God impliceert volgens de preek een irrationele
mystieke ervaring. Voget brak zich bij zijn voorbereiding het hoofd over de
complexiteit van de tekstuitleg voor wat betreft een proefondervindelijk verstaan
van de triniteit:
Ik wil wel ruijmhertig bekennen, dat ik mij in de eensame overdenkinge deser
woorden, die soo diep en verborgen sijn, veel te onmagtig heb gevonden om die met
sulke woorden als het behoort en die aan het gewigt der saaken souden voldoen voor
te stellen, uijt 2 reden:
1. mijne onbekwaamheijt om soo veel dingen te weten, en die te pas te brengen als het
nodig is.
2. Vooral mijne weijnig bevindinge, omdat het dingen van die natuur sijn, dat hoog
verligte, en in de gemeijnschap met God verre gevorderde christenen maar
ondervinden. Heeft imant hiervan meer kennis als wij ervan seggen sullen, hetzij door
wetenschap en vermogen, of door bevindende genade Gods, hij verheuge sig, danke
God, en denke ondertussen wat ik alles bijgebragt hebbe, om het sooveel mij mogelijk
is, met klare, dog niet met het gewigt der saak overeenkomende woorden voor te
stellen.75

Uit dit citaat blijkt dat Voget in deze preek de Godskennis beschouwt als een
existentieel gebeuren, waarbij de grenzen van het intellectuele kenvermogen op
een lager niveau liggen dan het geloof.
verhandeling over Job 22:21 verwijzen naar de preken die hij in portefeuille had: Voget, ‘De
gemeensaamheit der gelovigen met Godt’, in: Flud van Giffen, Verzameling, [625]-654.
73
De overgeleverde preken zijn doorgaans ingedeeld in een inleiding met een profetisch
woord vol hoop en bemoediging, of juist vol dreiging, gevolgd door een letterlijke en
praktische uitleg en een brede toepassing, waarin actualiserend stelling wordt genomen tegen
wereldgelijkvormigheid en schijnheiligheid.
74
In: Amsterdam PThU, BC AM DEPOT H1-10, 1376-1418.
75
Ibid., 1381.
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Overdracht van Godskennis als geestelijke kennis plaatste Voget voor
vragen over geloofszekerheid. In een thematisch vergelijkbare preek, die Voget
op 1 oktober 1724 uitsprak ter gelegenheid van de bevestiging van ds. Tiberius
Reitsma (1689-1742) als predikant van Middelburg, luidt de tekst 1 Samuel 9:9:
“Eertijds zeide een ieder aldus in Israël, als hij ging om God te vragen: Komt en
laat ons gaan tot den ziener; want die heden een profeet genoemd wordt, die
werd eertijds een ziener genoemd.” Voget legt daarna in zijn uitleg een direct
verband tussen vroomheid en geestelijke kennis, geestelijke competentie van de
pastor en pastorale zorg. In het benoemen van de betekenis van geestelijke
kennis voor het pastorale ken- en invoelingsvermogen accentueert hij de
onmisbaarheid van bevinding voor het pastoraat. Omdat geloofsbeleving bij het
individu niet altijd even eenvoudig is vast te stellen, spoort Voget de nieuwe
predikant aan tot zelfonderzoek naar zijn vaardigheden in de onderscheiding der
geesten. Als ervaringsdeskundige onderstreept Voget de relevantie van dit
zelfonderzoek met betrekking tot het pastorale ken- en invoelingsvermogen:
Niet dat hij onfaalbaar kan weten of imant genade heeft, of dat hij daarvan nog
ontbloot is. Dat staat aan God om daarvan te oordelen. Maar gelijk een leraar moet
weten door eijgen ondervindinge, wat van de genade in hem is, of hoe dat hij was in
sijn natuurstaat, soo moet hij ook eene wijsheijt, en naauwkeurige Voorsigtigheijt
hebben, om te onderkennen welke mens een ware begenadigde, of nog in de
natuurstaat. Dat ligt is soo groot, dat men dat haast ontdekken kan bijsonder in
saamspraken over het inwendig genadenwerk. De middelen om soo mensen te leeren
kennen sijn, dat men in der mensen gemoet indringt en op haar inwendige neijgingen
agt geeft. […] Men moet tonen dat men als een geestelijk mens in staat is alle dingen
te onderscheijden, en de geesten te beproeven of sij uijt God sijn.76

Preken waarin Godskennis en geloofszekerheid aan de orde komen, zijn gericht
op het zelfonderzoek en dateren doorgaans uit de voorbereidingstijd op
avondmaalsvieringen. Daardoor komt er een verscheidenheid aan typen
godsdienstige luisteraars in beeld, wat zich laat illustreren aan de hand van een
voorbereidingspreek op 4 oktober 1723 over het verband tussen
geloofszekerheid en geestelijke kennis. De thema’s liggen hierin in het
verlengde van de overdracht van geestelijke kennis in het pastoraat: “1. waar het
van daan komt, dater soo weijnig versekerde christenen sijn; 2. welke de reden
sijn waarom natuurlijke mensen soo ligt versekert sijn; 3. welke de kenteekenen
sijn van een valsch ongegronde, sig selfs bedriegende, of welgegronde,
stanthoudende bij God goetgekeurde versekeringe is.”77
Voget werkt de geestelijke kennis van het geloof ter zelfbeproeving uit in
drie ‘stukken’ en als hij een parallel trekt met het gebrek aan geloofszekerheid,
sluit hij aan bij een gangbare opvatting over geestelijke kennis versus
‘Bevestigingspredikatie van de heer Voget op menheer Reitsma, uijt 1 Samuel 9:9’, in:
Amsterdam PThU, 156 K12-K20, BC AM H4, 557-604, hier: 589-590.
77
In: Amsterdam PThU, 156 K12-K20, BC AM H 10, 483.
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letterkennis. Inzicht in geestelijke ellende, in de verlossing daarvan en in
dankbaarheid voor deze verlossing is een existentieel gebeuren en waar dit
ontbreekt, ontstaat onzekerheid of ongegronde zekerheid. Voget beoordeelt de
meeste zekerheid in godsdienstig opzicht zelfs als negatief. Evenals in zijn
modeltekening van het ideale predikantstype heeft schematisering van
geestelijke kennis voor het pastoraat een normatief karakter. Voget snijdt in dat
kader met gebruik van de classificatiemethode de tekstboodschap toe op de
diversiteit onder de gelovigen. De heilshistorisch-heilsordelijke progressie van
het geestelijk leven zoals Voget dat hier beschrijft, is onmiskenbaar naar
analogie van Lampes Geheimniß des Gnaden-Bunds.
Het schema van de bevinding beheerst tevens een preek over 2 Corinthe
13:5a, “Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven”, die
Voget uitsprak op 5 juni 1723 in de Nieuwe Kerk van Middelburg ter
voorbereiding op de avondmaalsviering.78 De vraag of men gelooft, gaat volgens
deze preek uit van de veronderstelling “[…] door kennis van sig selfs en de
volheyt die in Christus is met een verlegen gemoet tot Christus gevloden te syn
en met Hem op het nauwste vereenigt, waardoor Christus in de ziel en hij
wederom in Christus is.” Door de geloofskenmerken als richtlijnen op te voeren
appelleert Voget vervolgens aan het geweten: “Heb ik datgeen wat voor het
geloof gaat, heb ik de wesentlijke daad des geloofs en datgeen wat er me is
saamgevoegt.”79 De kenmerken voor het zelfonderzoek zijn in dit verband
afgeleid van de ‘zaligsprekingen’ van Jezus in de Bergrede, die op voorhand
vergeestelijkt zijn en waarmee Voget het verwijt van willekeur beoogt te
omzeilen.80
In verband met het Avondmaal is het van belang om de juiste kenmerken
te benutten.81 De acht kentekenen die in Mattheus 5 vs. 3 tot 12 worden
genoemd, vertonen volgens Voget een opklimmende lijn vanaf heiliging tot
geloof.82 De drie eerste kenmerken gaan dan aan het geloof vooraf, het vierde is
een beschrijving van de aard van het geloof en de vier laatste volgen op het
geloof. Het resultaat is eenzelfde schematische indeling als in de voorgaande
preek, waarbij men zich dient af te vragen of men arm van geest is, herkenbaar
in schuldbesef en radeloosheid over gemis aan gerechtigheid. Treurnis gaat over
de zonde als zonde en schuldbesef voert niet tot vertwijfeling maar tot God en
tot haat tegen de zonde. Het wezenlijke van het geloof is volgens de preek het
Predikatiën III, ‘Iets aangeteijkent van de heere Voget over de selfsbeproevinge uit 2 Cor.
13 het eerste deel van vs. 5’, in: Amsterdam PThU, 156 K12-K20, BC AM H 3, 473-508.
79
Ibid., 482.
80
“Sie daar dat sijn de kenteekenen uijt Jesus eijgene mont, die de mont der waarheijt is.”
Vgl. ibid., 490.
81
“[…] hetgeen de meeste uyterlyke belyders of niet doen of niet aan de regte kenmerken.”
Vgl. ibid.
82
Van “[...] een mens die heilig is, en nog heiliger sal worden, en die loopen alle agt op het
geloove uijt.”
78
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hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, een verlangen naar vrijspraak in de
hemelse vierschaar en in het eigen geweten.83 De aanhoudende begeerte naar
gerechtigheid resulteert in barmhartigheid, zuiverheid van hart impliceert dat de
diepste begeerte op God en tegen de zonde is gericht. Vredelievendheid is ten
slotte één van de hoofdkenmerken van het geloof.84
Dat Voget oog heeft voor de zwakke kant van de kenmerkenprediking,
blijkt als hij bij Gods kinderen twee tegengestelde reacties waarneemt: of een
chronische onzekerheid, of een gegrond vertrouwen. Hij komt daarom op voor
een gedifferentieerd en genuanceerd pastoraat, waarin de groepen afzonderlijk
worden aangesproken.85 Met een uitroep uit eigen ervaring vat Voget het
beoogde resultaat van de overdracht van geestelijke kennis in het pastoraat tot
besluit samen: “O wat een blijde staat is dat te vinden dat men met God is
versoent.”86
De betekenis van het heilshistorisch-heilsordelijk schema in het pastoraat
voor de overdracht van deze geestelijke kennis is door Voget gedemonstreerd
met een prekenserie waarin naar aanleiding van Job 22 de figuur van Job
allegorisch en spiritualiserend wordt geschetst als Bijbels model van
vroomheid.87 Voget ontleent namelijk aan de exempelfiguur van Job een Bijbels
gefundeerd schema van het geestelijke leven met als kerntekst Job 22:21a:
“Gewen u toch aan Hem en heb vrede.” De tekst wordt thematisch door hem
uitgewerkt onder het motto “de gemeensaamheit der gelovigen met Godt”: Wie
het met God gewaagd heeft, gewent zich aan Hem. De mystieke gemeenschap
met God als vroomheidsbeginsel omvat volgens Vogets definitie dan ook de
innerlijke en uiterlijke levensheiliging:
[…] een door gezette, volstandige, dikwijls herhaalde werkzaamheid der ziel omtrent
God, het allervoortreffelijkst en roemwaardigst voorwerp, verkregene hebbelijkheid in
de oefening der zielekrachten en vermogens omtrent die God, welke (hebbelijkheid
der zielekrachten) men dadelijk te werk stelt door het plegen en ontvangen van
gemeenzaamheid en familiariteit met God, waar uit de heerlijkste gevolgen oprijzen.88

Bij het individueel toepassen van de tekstuitleg op de geestelijke kennis komt
Voget tot de constructie van een habitus-actusmodel: gewennen aan God is als
hebbelijkheid het beginsel van de werkzaamheden omtrent God. De essentie van
het gewennen aan God blijkt uit de activering van de zielsvermogens in
“Het woord hongeren en dorsten toont het ware wesen des geloofs, want daar is geen
begeerte te begrijpen die sterker is.” Vgl. ibid., 486.
84
Wie het gelooft, mijdt “twist, oneenigheden en verdeeltheyt met de evennaasten” en
probeert twisten te blussen. Dit laatste krijgt relatief veel aandacht. Vgl. ibid., 488-489.
85
Ibid., 489-491.
86
Ibid., 499-500.
87
De prekenserie van Voget uit 1723 over Job 22 omvat 662 bladzijden in octavoformaat, in:
Amsterdam PThU, BC AM H 6. Voget verwijst naar de autograaf in een noot bij zijn
verhandeling over Job 22:21 onder de titel: “De gemeensaamheit der gelovigen met Godt”.
88
Flud van Giffen, Verzameling, 638.
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gemeenzaamheid met God. Dit wordt manifest in bevindingen,89 waarvan
volgens Vogets uitwerking meditatie, geloofsoefening, liefde tot God, gebed en
geloofszekerheid het resultaat zijn.90 Breedvoerig schetst Voget daarna volgens
een logische structuur hoe de gemeenschap met God als opperste oorzaak zowel
in het geestelijke en zedelijke leven als in de diverse levensverbanden
doorwerkt. Daarbij relateert hij het schema uitdrukkelijk aan Lampe en verwijst
hij voor een vervolg over de geloofszekerheid naar “het Hoofdstuk van de
verzegeling in het gulden boek van den dierwaarden Lampe over het
GenadeVerbond in ’t gemeen.”91 Op deze wijze is in het pastoraat van Voget
niet alleen de overdracht van geestelijke kennis verweven met zijn prediking,
maar fungeert de heilshistorisch-heilsordelijke structuur van het schema evenals
bij Lampe ook als een toetssteen.
Voget kon door het toepasselijk gehalte van zijn preken rekenen op
weerklank. Zo kwamen volgens ’s-Gravenzande “[...] veelen onder zijne
bedieninge tot het geloof in Christus, zodat hij arbeidde met merkelijken
zeegen.”92 Zoals in Bremen onder Undereyck een opwekkingsbeweging was
ontstaan, waaraan Voget met zijn navolging van de Bremer Lampe en diens
Geheimniß des Gnaden-Bunds herinnerde, sprak men ook in Middelburg
omstreeks 1720 van een religieuze opleving. Onder de bekeerden telde men hier
bijvoorbeeld Vogets collega aan de Latijnse School Petrus Wesseling.93
Samengevat is het onmiskenbaar dat Voget met de toepassing van een eigen
pastoraal ontwerp van vroomheid in de Republiek de bevindelijke Lampe
evenaarde. Door zijn piëtistische inzichten in de prediking te verwerken aan de
hand van een uitgewerkt schema, dat hij ook toepaste in het pastoraat, werd de
vroomheid door Voget pastoraal genormeerd door een kenmerkenprediking die
evenwijdig liep aan de Bijbelse structuur van het Geheimniß des Gnaden-Bunds.
5.2.2 Vroomheid in geschriften
Door Voget getypeerd als “[...] de heerlijkste gevolgen zijn die daaruit opkomen.”
Met een verwijzing naar Witsius trekt Voget een vergelijking met de cherubijnen, die “[...]
met hare vleugelen tot aan de uitspanzel, en als vergeestelijkt vergoddelijkt, het zigtbare
voorbysteigerende in Gods schoot, is zy meer by den Here daar zy lieft, dan in het lichaam
daar zy leeft.”
91
Voget, ‘Gemeensaamheit’, 647; Lampe, Genaadeverbondt, [dl. 1], tweede druk, 575-629.
In het handschrift van zijn preken werkt Voget dit thema uit. Op 31 mei 1723 verhandelt hij
“[...] het 1ste deel van vs. 21 waarin gehandelt wort van het gewennen aan God sijnde de
verborgene gemeijnschapsoeffening eens verre gevorderden christens.” Ook hierin gaat het
over de volharding en de geloofszekerheid. Het opschrift van de preek van Voget luidt: “een
oeffeninge voor het avontmaal, waar in gehandelt wort, van de oeffening der gemeijnschap
met God, soo in het verborgen in de binnenkamer wel in de gansche levenstreijn”, in:
Amsterdam PThU, BC AM H 6, 42-80.
92
’s-Gravenzande, ‘Albertus Voget’, 225. Ook F. Nagtglas vermeldt de grote belangstelling
voor Vogets prediking in Middelburg. Vgl. Nagtglas, Levensberigten, dl. 2, 881.
93
Vgl. Post, Pieter Boddaert, 119-121.
89
90

20
112

Voget schakelde de drukpers in voor de publicatie van zijn pastorale geschriften.
Daarom kan de hier te onderzoeken uitgavegeschiedenis van zijn meditatieve en
stichtelijke geschriften ook inzicht verschaffen in zijn piëtistische opstelling bij
het pastoraat. Zoals gebruikelijk beschrijft Voget in zijn dedicaties en voorredes
doorgaans meteen al de doelstelling, korte inhoud en beweegredenen van zijn
geschriften, waarbij hij eveneens melding maakt van zowel het door hem
beoogde lezerspubliek als van de eventuele begunstigers. Op basis van de
ontvangst en waardering van zijn geschriften kan vervolgens de vraag worden
beantwoord in hoeverre die in de Republiek hebben bijgedragen aan de
doorwerking van zijn door het Bremense piëtisme beïnvloede visie op
vroomheid.
De vroegste druk van Voget die is gericht op de praktijk van het geloof,
was zijn intreerede als academieprediker te Groningen uit 1727 over 2
Timotheus 2:1,2, die daar verscheen bij J. Cost. Zoals hierboven is opgemerkt,
schetst Voget in deze preek een vroom predikant, die het doel van de
gereformeerde leer als het ware belichaamt in zijn levenswandel. Bij zijn
vorming als student spelen zijn wetenschappelijke aanleg en vrome
(groot)ouders een rol en uit zijn lectuur van praktijkboeken blijkt persoonlijk
initiatief: “Voornamelyk zoekt hy de dadelyke of practicale Godtgeleerdheit,
Euangelische Zedekunde, of werk en huishouding des H. Geestes, in de ziele,
zich zeer eigen te maken, en daar van eene goede letterlyke kennis te
verkrygen.” De doorleving van de heilsorde vormt een theoloog ten slotte tot
“Euangelisch Godtgeleerde”.94
De geestelijke kennis van de heilsorde bestaat volgens Voget uit een
diepgaand schuldbesef,95 een restloze acceptatie van de gerechtigheid van
Christus uit het Woord,96 alsmede een vrome levenswandel in gemeenschap met
God en de naaste: “Nu schat hij het genoegen en voordeel van den ommegang
met verstandige en tedere vromen, die hy te voren niets agtede en voor laffe
talmers hielt.” Het gevolg van deze geestelijke kennis is de intentie om “God te
eeren, zielen te vangen”, waarbij de levensheiliging gepaard gaat met een
innerlijke strijd tussen “Vleesch en Geest”.97
Het valt overigens op dat deze beschrijving van het ideale theologentype
overeenkomt met Vogets eigen godsdienstige en intellectuele ontwikkeling wat
betreft afkomst, leesgedrag, jeugdige vroomheid en de vorming als vroom
predikant. Hij staat dan ook in het licht van zijn spirituele biografie voor zijn
leerlingen als een “Euangelisch Godtgeleerde”, die door God is voorzien van
“[...] wysheit en gaven, om door hem, als een canaal, de genade en waarheit
weder in anderen te brengen.”98
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Voget, Schriftmaatige verhandelingen, dl. 2, IIb, 148-163; Intre-reden, 25-31.
Voget, Schriftmaatige verhandelingen, dl. 2, IIb, 150-151; Intre-reden, 27-28.
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Voget, Schriftmaatige verhandelingen, dl. 2, IIb, 151-152; Intre-reden, 28.
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Voget, Schriftmaatige verhandelingen, dl. 2, IIb, 153; Intre-reden, 27-28.
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In 1731 verscheen te Groningen bij de weduwe van J. Cost Wekkend
voorstel, en trekkend voorbeeld, aangaande de hoogste christenpligt. Het betreft
een academische redevoering, die Voget in de herfst van 1729 uitsprak voor
prins Willem IV, diens moeder Maria Louise van Hessen-Kassel en de
hofhouding.99 Het thema, “de hoogste christenpligt”, slaat op de exemplarische
roeping van Willem IV, kort tevoren ingehuldigd als stadhouder van Groningen
en de Ommelanden. De prins wordt in de preek aangespoord zich te spiegelen
aan de vrome Maria, die in haar luisteren naar Jezus het goede deel had
uitgekozen. Voget verwijst daarbij met een zinspeling op de vrome regentesmoeder naar de preek van “den Hoogwaardigen, nu Zaaligen, Heer professor
Lampe” over dezelfde tekst, “[...] uit welke het gebrek van de mijne rijkelijk
vervult kan worden”.100
In 1733 publiceerde Voget bij Jacobus Sipkes te Groningen zijn Kerkredevoering over Marcus IX. vs. 49, 50 van misduiding geredt, een preek over
de oproep van Jezus om in de onderlinge vrede te volharden, gehouden op 8
november van dat jaar in de Groningse academiekerk. Voget richt zich hierin op
verdraagzaamheid in de kerk: “Tusschen de Boodschappers des Vredes moest
geen zaad van onenigheit, gene Menschen namen en Secten verdeling maken”101
De tekst past hij vervolgens toe op de mystieke verbondsrelatie van de gelovigen
met God, waarbij zout wordt uitgelegd als het werk van de Heilige Geest in de
gelovigen, dat openbaar komt in heiliging van het leven, zachtmoedigheid,
zelfbeheersing, liefde, volharding, verdraagzaamheid, mededeelzaamheid en
zelfverloochening. De toepassing bestaat uit een uitvoerige vermaning tot
onderlinge vrede als uiting van innerlijke vroomheid.102
In het voorwoord verwerkt Voget een apologie naar aanleiding van A.
Driessens reactie op zijn oproep tot verdraagzaamheid in de preek.103 Zijn
collega Driessen had namelijk het ontbreken van een weerlegging van Lampe en
Roëll aangegrepen om Voget te bekritiseren wegens medebetrokkenheid bij
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Ook in: Voget, Schriftmaatige verhandelingen, dl. 2, IIb, 61-116, hier: 62.
Prediking van lampeaanse snit werd overigens door het hof gewaardeerd. Zo publiceerde
Lampe voor de prinses in 1721 een preek over Maria naar aanleiding van Lukas 10:42. Vgl.
Lampe, Naleesinge, 93-135. Daarnaast publiceerde Lampe een opwekkende preek voor de
prins onder de titel: ‘De waare edelmoedigheit des geloofs, In het voorbeelt van den grootwordenden Moses’. Vgl. Lampe, Lieftaalige en krachtige uytnoodiginge, 645-690.
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Voget, Kerk-redevoering, 16.
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Ibid., 16-20.
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Deze uitgave was door Voget gericht tegen de opmerkingen van zijn collega Driessen, die
in de voorrede van zijn Hypotheses Arminianizantes het roëllisme in Lampes visie aan de
kaak had gesteld. Driessen keerde zich met dit werk tegen zijn Franeker collega Herman
Venema. Hij benutte voor zijn opmerkingen tegen Venema het collegedictaat dat zijn leerling
Alexander Comrie (1706-1774) hem in handen had gespeeld. Aldus Knappert, ‘Antonius
Driessen’, 527.
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hen.104 Naar alle waarschijnlijkheid was dit reeds ingegeven door de openlijke
sympathie van Voget ten opzichte van Lampe in zijn intreepreek in 1727.
Lampe werd toentertijd beticht van roëllisme en had datzelfde jaar de wijk
genomen naar Bremen. Omdat hij in zijn visie op de verhouding tussen rede en
openbaring evenals Roëll de cartesiaanse methode hanteerde bij de uitleg van de
Bijbel, verzwakte Lampe volgens zijn opponenten de bewijskracht van de "loca
probantia" voor de gereformeerde dogmatiek.
In 1735 verscheen bij Jacobus Sipkes te Groningen Vogets Verzameling
van alle de werken van David Flud van Giffen, met een voorrede en aanhangzel
van Bybelsche keurstoffen. De editie was in Groningen voorbereid,105 maar
verscheen in druk toen Voget reeds werkzaam was in Utrecht. In de voorrede
van het verzamelwerk, dat zowel het oeuvre van Flud van Giffen als bijdragen
van Voget omvat,106 wijst Voget op de evenwichtige visie van de schrijver op
het verband tussen leer en leven. In het supplement is van Vogets hand een
variatie aan onderwerpen opgenomen, waarin hij vroomheid verbindt met
wetenschap.107 Dat zich hieronder ook Vogets Bijbelstudie over Job als een
exempelfiguur van het geestelijke leven bevindt, geeft aan dat hij met het
verzamelwerk een stimulans tot navolging beoogde. Vermeldenswaard is dat
Voget naderhand zijn opvolger Gerdes in Groningen adoreerde om diens
gelijktijdig verschenen verhandeling “Over de Genade-werkingen des Heiligen
Geestes omtrent de Memorie van des Heren Gunstelingen” over de betekenis
van Woord en Geest voor de functie van het geheugen in het geloofsleven. 108 De
104

Driessen, Hypotheses, *2, *****-*******2. Driessen reageert in zijn voorrede op Jacobus
Odé, die Lampe als zijn leermeester had verdedigd. Zie: Odé, Animadversiones. Naar
aanleiding van Vogets exegese van Marcus 9 schreef Driessen daarin de zuivering van
lampeaanse dwalingen te missen. Aldus Voget, Kerk-redevoering, *3. Voget onthield zich
echter wijselijk van al te scherp commentaar en schrijft zijn terughoudendheid toe aan
onwetendheid ten aanzien van het punt in kwestie. Vgl. ibid., voorrede, z.p.
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In 1733 schrijft Voget zijn mengelstoffen, “Miscella Sacra”, onder handen te hebben. Zie:
Voget, Kerk-redevoering, Voorbericht, z.p. Vermoedelijk bedoelt hij daarmee zijn
supplement bij het verzamelwerk van Flud van Giffen of bij zijn Schriftmaatige
verhandelingen.
106
Het verzamelwerk opent met Van Giffens verdediging van zijn preek over Psalm 8, die
destijds door zijn voetiaanse collega in Leeuwarden Wilhelmus à Brakel werd bestreden. In
zijn eigen voorwoord beveelt Van Giffen de werken aan van O. Belcampius, B. Dohnius, J.
van Lodensteyn, J. Koelman, A. van de Velde, H. Witsius, S. Brunsveld, R. Baxter, J.
Bugenhagen, Luther en Bucer. Het werk eindigt met een brief van Van Giffen aan de
Groningse hoogleraar Johannes Braunius over een exegetisch onderwerp. Zie: Flud van
Giffen, Verzameling, 1-30, 31-70, 447-494.
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Ibid., 493-703. De door Voget behandelde onderwerpen zijn achtereenvolgens: De
zuivering der kerk naar aanleiding van Jesaja 33:14-17, Schriftmatig vertoog over Hosea
10:10-11, Christus de eersteling der ontslapenen (1 Corinthe 15:20), De gemeenzaamheid der
gelovigen met God (Job 22), Bede des Almachtigen (Spreuken 23:26), Verhandeling over de
vraag of het hart onder het Oude Testament werd opgeofferd.
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Vgl. Voget, Schriftmaatige verhandelingen, dl. 1, *3v.
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waardering voor Gerdes’ studie was vergelijkbaar met zijn waardering voor het
werk van Flud van Giffen en tekent de geestverwanten van Lampe als nabloeiers
van de ‘ernstige’ coccejanen.109
Een volgend voorbeeld vormt Vogets in 1735 in Utrechtze eerstelingen
gepubliceerde intreepreek te Utrecht, die wordt voorafgegaan door een
inaugurele oratie,110 waarin zijn profetische godgeleerdheid en classicistische
bedrevenheid hand in hand gaan. Het wetenschappelijke betoog staat het
praktische element echter niet in de weg, want als Voget spreekt over vromen
die met hun hele ziel onder beslag van het geloof komen en de zoetheid van
deze ervaring proeven, hanteert hij zelfs een terminologie die herinnert aan de
Bernardijnse mystiek.111 In de intreepreek over Handelingen 26:22,23 wordt
daarna eveneens de waarde van de profetische godgeleerdheid onderstreept met
een relatief uitvoerige toepassing.112 Voget reflecteert hier namelijk met de
autobiografisch getinte redevoering van Paulus op zijn eigen levensloop en richt
zich kritisch tot de gemeente met een oproep tot zelfonderzoek.113
Van een meer specifieke betekenis voor de visie van Voget op vroomheid
is Oorsprong en voortgang van de valsche mystike godgeleerdheid uit 1739,
uitgegeven bij Johannes Evelt te Utrecht. Voget reageert hiermee op de komst
van de hernhutters naar de Republiek en de commotie die dat teweegbracht.
Vanuit het buitenland werd zelfs verontrust geïnformeerd hoeveel Nederlandse
geloofsgenoten uit de Gereformeerde Kerk waren overgelopen naar deze
hernhutters.114 In 1741 verscheen bij Heidegger te Zürich een Duitse vertaling:
Unterscheid Der wahren und falschen Gottsgelahrtheit!115
In zijn voorrede omschrijft Voget de hernhutters als “eene Secte van
Universalisten en Mystiken, voorgeevende Te zyn van ’t oude Moravische
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Evenals Voget stond Gerdes op dat moment voor een wisseling van academische
omgeving. Gerdes beschrijft de functie van het geestelijk inprentingsvermogen voor de
herinnering aan Gods Namen, de Psalmen, de sacramenten als verbondstekenen, het verbond,
de prediking, verdrukkingen en Schriftoverdenking. Zie: Gerdes, ‘Voorreeden’, in: Ulrich,
Hoogste wysheit, dl. 1. Gerdes ondertekent: Duisburg, 10 maart 1734. De Boekzaal-recensent
typeerde het onderwerp dat Gerdes aansneed, als volgt: “[…] dat wezentlyk stuk uit de
Praktikale Godtgeleertheit […] hoe de genadewerkingen des H. Geestes werkzaam zyn,
omtrent de memorie en het geheugen van des Heren Gunstgenoten […]”. Vgl. Boekzaal 1735,
282.
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De indeling van Utrechtze eerstelingen is als volgt: de inaugurele oratie, 3-52; de
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Ibid., 77-83.
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Ibid., 77-79, 79-83.
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Opvallend is dat Voget waarnemers uit Zwitserland noemt als getuigen van de
hernhuttercommotie in de Nederlandse gereformeerde kerken.
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Vanwege de Duitse context werden enkele specifiek aan de Nederlandse context
gerelateerde passages weggelaten en was er juist een historische schets van de
hernhutterbeweging toegevoegd.
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Broederschap”.116 Vereenzelviging van de hernhutterse opinie met die van de
Moravische Broeders voert volgens Voget echter tot een karikatuur van innige
vroomheid. Naar aanleiding van een tekstkritische begripsanalyse attendeert
Voget in dit verband op de vroege kerkvaders, die “de oeffeningen van het
waarachtig en innig Christendom” vanouds bestempelden als “het
verborgene”.117 Ten slotte beschrijft hij zijn jeugdervaringen in Bremen met de
lutherse dweper Christian Anton Römeling (1675-1752) en diens gereformeerde
compaan Petrus Friedrich Detry (1685-1750),118 wier labadistische opvattingen
door Voget worden geassocieerd met de gewraakte mystiek van de hernhutters.
Daarbij memoreert hij de communicatie die destijds plaatsvond tussen de Raad
van Bremen en de gereformeerde kerkenraad van Amsterdam,119 namens wie
D’Outrein adviseerde de weerlegging van Römeling aan Lampe op te dragen.
Overigens plaatst Voget al zijn opmerkingen in het kader van de
exempelfiguur Job en “de gemeenzaamheid der geloovigen met God”. 120
Vervolgens weerlegt hij de hernhutterliedbundel door de gereformeerde
geloofsleer af te zetten tegen de hernhutterse opvattingen,121 waarbij hij
attendeert op de betrouwbaarheid van de drie formulieren van enigheid en
oproept tot onderzoek naar de achtergrond van het martelaarschap van
standvastige gereformeerden. Voget begeeft zich hierdoor in Oorsprong en
voortgang van de valsche mystike godgeleerdheid als piëtist op het terrein van
de controverstheologie. Evenals bij Lampe in zijn bestrijding van de dweper
Römeling betreft het hier wel een uitzondering in zijn oeuvre.
In 1741 verscheen van Voget bij de Utrechtse uitgever Johannes Evelt het
eerste deel van De luyster van de kerk des Nieuwen Testaments naa haar laatst
verval, waarin hij als exegeet naar aanleiding van Jesaja 58 tot en met 60 een
profetisch tijdsbeeld biedt. In het werk, waarvan het tweede deel met een uitleg
van Jesaja 60 nooit is verschenen, deelt Voget vanuit ecclesiologische en
eschatologische motieven het standpunt van veel coccejaanse tijdgenoten die de
combinatie van Schrift en geschiedenis beschouwden als bewijs voor Gods
providentie.122 Zo komt hij ertoe om de protestantse kerk te beschrijven als de
vervulling van Jesaja 58 tot en met 60, waarbij zijn uitleg, evenals de profetische
exegese van Coccejus, om het begrip ‘kerk’ draait. Het doel is om aan te tonen
dat niet de Rooms-Katholieke maar de Gereformeerde Kerk door de
116
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oudtestamentische profetie werd aangekondigd als instrument van Gods
heerschappij in het laatste der dagen. In navolging van C. Vitringa past Voget de
heilsprofetie van Jesaja 59:20 toe op de algemene bekering van het Joodse volk.
Zoals de volgende passage in Vogets uitleg van Jesaja 58 vers 1
illustreert, waardeert hij op inclusieve wijze de nareformatorische
boetepredikers om hun voorbeeldfunctie voor de eigen generatie:123
Zoodanige krachtige Boet-predikers zyn’er, van naa de tyden der Hervorming, in
verscheide gewesten van de protestantsche Kerk steeds geweest, en ontbreeken ‘er
noch niet, hier voorkomende als die met mond en door Schriften, (door Gods geest
bewerkt, ook door dit zyn bevel aangezet) den twist des Heeren tegen de zonden van
zyn naamvolk, zonder Menschenvreze, verkondigende, wel getoont hebben en toonen
het schaamenswaardig verval van de Kerk, maar echter doen blyken, dat de Heere
zyne Kerk noch niet verlaaten heeft, maar met zijnen overtuigenden Geest is in het
midden van dezelve.’124

Voget beperkt zich in een opsomming van vroomheidschrijvers tot het Europese
continent. Zo ontbreekt in dit werk, anders dan bij veel voetianen en bij
Lampe,125 een verwijzing naar de Engelse piëtisten en waarschuwt Voget zelfs
voor overwaardering van Engelse piëtistica ten koste van een grondige
Schriftexegese: “Onderzoekt de Schriften, en houdt u niet enkel op met
Engelsche practyk-boeken.”126 Desondanks suggereert de omvangrijke
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Voget rangschikt zichzelf onder lutherse en gereformeerde piëtisten als Johann Arndt
(1555-1621), August Hermann Francke, Theophil Grossgebauer (1627-1661), Heinrich
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auctiecatalogus van Vogets bibliotheek bij hem wel een respectabele
belezenheid in de Engelse piëtistische literatuur.127
In 1746 verscheen bij de Utrechtse boekdrukkers Nicolaas van Vucht en
Jan van Groeningen als compilatie van verschillende werkjes over de ars
moriendi onder de titel Christelyken zwaanen-zang een religieuze biografie van
Johann Daniel Schmidtmann, in leven hofprediker te Berlijn.128 Dit werk, dat in
het Nederlands was vertaald door diens broer Daniel Christian Schmidtmann
(1707-1781), predikant en rector van de Latijnse School te Venlo, werd begeleid
door Vogets necrologie over zijn leermeester Hieronymus Simons van Alphen,
die in hetzelfde jaar overleed.129 Voget verantwoordt hierin deze editie als een
exempelgeschrift, een populair piëtistisch genre, “om te leeren en te betrachten,
wel te gelooven, wel te leven, wel te lyden, wel te sterven.” De exempelfunctie
die Voget zo aan het ‘heiligenleven’ toeschrijft, kan worden beschouwd als een
voortzetting van het vroeger door hem geschetste profiel van de ideale theoloog.
In 1752 verscheen bij J.H. Vonk van Lynden te Utrecht het eerste deel van
Vogets Schriftmaatige verhandelingen over uitgeleezene Bibel-deelen, des
Ouden en Nieuwen Testaments. Na zijn opdracht aan de Middelburgse
burgemeester Willem van Citters (1685-1758) – beiden waren eens door hun
huwelijk gelieerd aan de familie Van de Perre130 – motiveert Voget de door hem
opgenomen “Kerkelyke Reedevoeringen” met zijn werk als predikant en
verwijst daarbij naar een voorrede van Johann Jacob Ulrich bij diens uitleg van
de Bergrede.131 De inhoud van het eerste deel van Schriftmaatige
verhandelingen omvat achtereenvolgens een uitleg van Psalm 16, een lijkrede
voor stadhouder Willem IV en een verscheidenheid aan uitlegkundige
verhandelingen en preken. Hieronder ressorteert ook Vogets lijkrede voor zijn
eerste vrouw Barbara Maria van de Perre, voorafgegaan door gedichten van
Hubertus van Monsiou en Philippus Serrurier.132
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Voget, Bibliotheca vogetiana [1772].
Schmidtmann dediceert het werk aan achtereenvolgens David Mill, Voget, Ludovicus
Timon Pielat, predikant in Den Haag, Justus Henricus van Hoogenhouck, emeritus predikant
te Scheveningen, en Johannes Jungius, rector van de Latijnse Scholen in Den Bosch. De
publicatie was volgens de verantwoording het resultaat van de communicatie van Van Alphen
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Het tweede deel verscheen in 1760 te Utrecht bij G.T. en A. van
Paddenburg133 en is onderverdeeld in een serie collegedictaten, een
voorbereidende verhandeling voor een biddag en een aantal preken.134 In een
leerrede over Romeinen 8:9 geeft Voget als advies aan een zoeker naar
geloofszekerheid “het myden van geestelooze gezelschappen, ende het verkeer
met geestelyke Menschen, 1 Cor. II. 15.”,135 waaruit opnieuw zijn sympathie
voor de conventikelvroomheid blijkt. In het tweede subdeel is de
bovengenoemde spraakmakende preek over Marcus 9: 49,50 opgenomen. De
godsvrucht in Vogets pastorale reacties op actuele vragen heeft in dit boekdeel
een vrijwel gelijke plaats als in het eerder verschenen deel, waardoor de bundel
eveneens een duidelijke voorbeeldfunctie heeft voor de heiliging van het leven.
Chr. Sepp is terecht van mening dat men Voget als “ascetisch schrijver […] in al
zijne kracht” leert kennen uit zijn Schriftmaatige verhandelingen.136
Dat geestelijke kennis in de zin van devotie en godsvrucht het bij Voget
won van dogmatische scherpslijperij, was al in 1733 gebleken uit zijn apologie
tegen A. Driessen, die hij vooraf deed gaan aan de preek over Marcus 9:49 en
50. Het verzamelwerk van Flud van Giffen uit 1735 gaf daarna inzicht in de
voedingsbodem voor Vogets visie op vroomheid, waarin hij als een soort
tussenbalans van zijn godsdienstige ontwikkeling de schildering van Job als een
exempelfiguur van het geestelijke leven opnam. Het genoemde evenwicht was
ook aanwezig in de gecombineerde publicatie van zijn inaugurele oratie als
hoogleraar te Utrecht, waarin de wetenschappelijke teneur werd afgewisseld
door terminologie die herinnerde aan de Bernardijnse mystiek.
Behalve in de bovengenoemde geschriften klinkt het pastorale werk van
Voget ook door in een verscheidenheid aan voorredes in werk van collega’s. Zo
schreef hij een voorrede voor de postume publicatie van Van Alphens verklaring
van 1 Corinthe, waarin tevens zijn lijkrede voor hem was opgenomen. Voget
memoreerde in deze bijdrage eveneens dat hij een voorrede schreef voor een
preek van de bevriende hoogleraar Cornelius de With naar aanleiding van de
aardbeving in Lissabon, waarvan De With in waarschuwende termen
mededeling deed aan de gemeente.137 Voorts was Voget de auteur van een
voorrede bij een postume publicatie van de uitleg van Psalm 106 door zijn
bevriende collega David Mill en bood hierin een uitleg van Psalm 67:2,3, waarin
hij wijst op de geestelijke betekenis van de tekst bij “geestelyk genaade-licht”.138
Ten slotte schreef Voget een voorrede voor een serie lijdensmeditaties die
133

Voget memoreert de betrokkenheid van zijn tweede echtgenote Adriana Maria van der
Burgh tot kort voor haar overlijden, die “[...] door het lezen van dit Werk zeer gesticht en
verkwikt gevonden [...]” was. Vgl. Voget, Schriftmaatige verhandelingen, dl. 2, *2v.
134
Ibid., 1-497 (IIa), 1-204 (IIb). Afwisselend als kerk-, leer- en intreeredenen aangeduid.
135
Ibid., IIb, 203.
136
Sepp, Johannes Stinstra, dl. 2, 19.
137
De With, Godtvrugtige beschouwing (1756).
138
Mill, CVIde psalm, *3v-***3.
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Lampe destijds als predikant van de Stephanikerk in Bremen had gehouden.
Voget prees de preken aan om hun beknoptheid.139
Resumerend kan de invloed en waardering van Vogets piëtistische
schriftelijke arbeid in de Republiek moeilijk beter worden gesignaleerd dan door
een leerling als Petrus Georgius van Poolsum (1718-1772), die in zijn
voorbericht bij Vogets Ontleedende Verklaaring van den Eersten Algemeenen
Zendbrief des Apostels Johannes sprak van “veelen Liefhebbers van des Heeren
Vogets weergalooze Talenten in het Praktikale”.140
5.2.3 Vroomheid in het academisch onderwijs
Vogets visie op vroomheid klonk ook door in zijn academisch onderwijs. Toen
hij in 1727 in Groningen met een intreerede over 2 Timotheus 2:1,2 het ambt
van academieprediker aanvaardde, sloot deze tekstkeuze rechtstreeks aan op de
vraag naar de plaats van vroomheid in het onderwijs: “Gij dan, mijn zoon, word
gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is; En hetgeen gij van mij gehoord
hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam
zullen zijn om ook anderen te leren.” Omdat Vogets uitleg van de intreetekst een
autobiografische schets van het ideale theologentype bevat en dit de tekstuitleg
meebepaalt, is het betoog zelfbewust en exemplarisch voor zijn eigen
godsdienstige en intellectuele ontwikkeling. Met eenzelfde focus op het vrome
voorbeeld zou Voget bijvoorbeeld in 1729 eveneens een academische
redevoering voor het stadhouderlijk hof ten gehore brengen.
Veelbetekenend wees een leerling als Johannes Wilhelmus Bussingh het
publiek op de geboorteplaats van zijn leermeester als een “Kweektuin van
beroemde Godgeleerden”.141 Om na te gaan in hoeverre Voget, die zich bij zijn
presentatie als toonbeeld van vroomheid terdege bewust was van zijn herkomst
als Bremer,142 in de Republiek navolgers wierf, zijn enkele indicatoren
beschikbaar, zoals de door hem gebruikte onderwijsmethode, het groepsproces
139

Lampe, Betrachtingen, *2v.
Van Poolsum, ‘Voorbericht des uitgevers’, in: Voget, Ontleedende Verklaaring, dl. 1, XII.
Desondanks kon de normatieve component in het vroomheidsprofiel van lampeanen op
weinig waardering rekenen van vooruitstrevende kerkhistorici als A. Ypeij en I.J. Dermout.
Het voorgeschreven schema is naar hun inzicht subjectivistisch, omdat het de zekerheid van
het geloof onder het gezichtspunt van subjectieve ervaringskennis plaatst: “Hij moet in zijn
binnenste veel bevinden, dat anderen geheel vreemd is; hij moet vele gestalten doorworstelen,
waarvan sommige zeer benaauwend, sommige zeer verruimend zijn, gestalten, echter, waarin
hij, wegens gebrek aan zedelijke krachten, zich zelf niet plaatsen kan, maar die door den
heiligen Geest moeten gewrocht worden [...].” Vgl. Ypeij, Dermout, Geschiedenis, dl. 3, 317322.
141
Waardoor “de Leer van Gods-Verbonden” schitterde. Vgl. Bussingh, Lofdicht, in: Voget,
Ontleedende Verklaaring, dl. 1, **4 -***3.
142
Een overeenkomstige constatering brengt W.J. van Asselt in 1988 tot de opmerking dat
“[...] de geschiedenis van het Coccejanisme in relatie tot de gereformeerde theologie en
vroomheid een nog onderontwikkeld gebied is.” Vgl. Van Asselt, Amicitia Dei, 138.
140
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van zijn leerlingen en zijn invloed op hun loopbaan. Omdat Vogets ambtstermijn
in Utrecht van 1735 tot 1771 in vergelijking met die in Middelburg en
Groningen relatief lang heeft geduurd, zal zijn theologisch onderwijs in de
Domstad de grootste invloed hebben gehad.143
Voget hanteerde bij zijn komst in Utrecht als dogmaticus evenals zijn
voorgangers de toonaangevende Fundamenta theologiae didacticae van
Johannes Melchioris, hoogleraar te Herborn, waarvan Lampe in 1727 een editie
had bezorgd. Hoewel de meeste gereformeerde hogescholen in de Nederlanden
en de Duitstalige gebieden hier gedurende de achttiende eeuw gebruik van
maakten, ruimden Voget en Daniel Gerdes plaats voor een eigen methode in.
Voget publiceerde namelijk in 1736, twee jaar nadat zijn opvolger in Groningen
Gerdes hem daarin was voorgegaan,144 een dogmatisch leerboek onder de titel
Institutiones Theologiae Christianae.145 Evenals het handboek van Gerdes is het
gegoten in de klassieke vorm van de loci communes en omdat Voget met zijn
onderwijsmethode de richtingsverschillen tot een minimum reduceerde, gold het
als een voorbeeld van irenicisme.146 Ook een opmerking dat Samuel Hendrik
Manger (1735-1791) “in de school van Voget tot een Lampeaansch-Coccejaan”
was gevormd,147 illustreert in dit verband een zekere eigenheid.
Petrus Georgius van Poolsum memoreerde in 1772 met weemoed de
indruk die de piëtistische inslag van Vogets onderwijs op hem had gemaakt:
O! ik herdenk menigmaal met verkwikkinge, hoewel ook met schaamte voor den
Heere, aan zyne getrouwe en Vaderlyke vermaningen, aan zyne kragtige en
zielbeweeglyke voorbiddingen, die hy ook in zyne Collegiekamer voor zyne
Leerlingen, doorgaands zoo overeenkomstig de Leerstukken, die behandelt moesten
worden, pleegde uittestorten […]148
143

Door de goede ontvangst van de Nederlandse vertaling van Lampes Gnaden-Bund was zijn
reputatie als piëtist Voget al vooruitgegaan. De samenhang van irenicisme met coccejaanse
hermeneutiek werd bij Lampe en Voget geconcretiseerd in hun prediking, pastoraat,
boekproductie en een analoog onderwijs.
144
Gerdes, Doctrina Gratiae. Een tweede editie verscheen te Groningen in 1744.
145
Vogets Institutiones Theologiae Christianae zijn methodisch opgebouwd volgens de
klassieke structuur in korte schematisch opgezette hoofdstukken: I het voorbereidende deel
(1-70), hfdst. 1-3, over de verhouding tussen het Woord en de leer, de verhouding tussen
Openbaring en rede, en tussen godgeleerdheid en godsdienst; II het principieel deel (70-277),
hfdst. 1-20, vanaf de Godsleer t/m de eschatologie. Het werk sluit af met een schematisch
opgezette inhoudsopgave, waarin de structuur wordt weergegeven (278-286).
146
Chr. Sepp wijst erop dat daarmee de indruk werd gewekt dat Voget, verlost van de
nabijheid van Driessen, zijn vleugels kon uitslaan. Als geestverwant van Lampe profileerde
Voget zich in dit boek namelijk veel minder als coccejaan dan Driessen en benaderde hij
eerder de voetiaanse begrippen. Sepp schrijft: “[…] eerst te Bremen, later te Utrecht, zoo al
niet onder, toch met zijn landgenoot Lampe, had hij de godgeleerdheid beoefend.” Vgl. Sepp,
Johannes Stinstra, dl. 1, 89-90.
147
In: BWNG 2 (1853), 428-429. Samuel Hendrik Manger was een zoon van Sebald Godfried
Manger en een schoonzoon van Daniel Gerdes.
148
Van Poolsum, ‘Voorbericht des uitgevers’, in: Voget, Ontleedende Verklaaring, dl. 1, XI.
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’s-Gravenzande beantwoordde in dezelfde tijd de vraag naar het effect van
Vogets leermethode met de opmerking dat hij “[...] met vlyt en vrucht niet alleen
de beginselen der leere, maar ook der godsvrucht by alle geleegenheid zocht in
de gemoederen zijner leerlingen te zaajen.”149 Henricus Ravesteyn verwoordde
in 1743 als predikant van Zwolle zijn bewondering voor Vogets onderwijs op de
volgende wijze:
[…] dat hoe meer Gy door uwe doorwrochte Werken in het licht komt, en verscheide
brave Jongelingen uit U Hoog Eerw. talryke en bloeijende Leerschool, als rechte
Zonen der Propheten, te voorschyn komen, op welke een gedeelte van uwen
voortreffelyken geest schynt te rusten, de roem van uwe Geleertheit en tedere
Godsvrugt algemeener doorschynt […]150

Wie precies Vogets onderwijs heeft genoten en doorgegeven, is onder meer na
te gaan aan de hand van het studentenregister van Utrecht en dat van Groningen,
dat bijvoorbeeld weergeeft dat zijn leerlingen van Middelburg naar Groningen
doorstroomden en zo bijdroegen aan het academische piëtistische verkeer.151
Daarnaast vormen alba amicorum een historische bron voor het onderzoek naar
kennisoverdracht, omdat zij de netwerken van de persoonlijke relaties van Voget
mede in kaart kunnen brengen. Zo bewijzen die van Jacobus de Vos (17281781) uit Dordrecht en Johann Henrich Wintgens (1730-1788) uit Kleef met
minstens dertien inscripties van gemeenschappelijke vrienden de relevantie van
het groepsbesef onder Vogets leerlingen.152 Dat het vriendenboek van Wintgens
door zijn Duitse afkomst vergeleken met dat van De Vos een hoger aantal
vriendschapsbetuigingen uit de Duitstalige gebieden telt, laat overigens
andermaal de verbinding van het Nederlandse met het Duitse piëtisme zien.
De groepsvormende kracht van het Bremense piëtisme in de Republiek
bleek verder uit het loopbaantraject dat leerlingen van Voget volgden. Zo volgde
de Bremer Jacobus Cornelius (1710-1772), die in zijn vaderstad, in Marburg en
in Utrecht onder Voget (1733-1738) had gestudeerd, als predikant van Wamel
en Dreumel (1741) en van Westbroek en Achttienhoven (1745) gelijkgezinde
geboren Duitsers op, in laatstgenoemde gemeente de lampeaan Cornelius de
’s-Gravenzande, ‘Albertus Voget’, 226.
Ravesteyn, Nasireer, dl. 1, ‘Opdragt’, [***2v].
151
De Middelburgers Johannes Myseras (1705-1743) en Johannes Wilhelmus de Heyde
(1714-1787) kwamen van de Latijnse School in hun geboorteplaats Middelburg naar de
Groningse hogeschool. Vgl. Album studiosorum Academiae groninganae, 174, 181.
152
Bijvoorbeeld: Albertus Alberthoma, Jan Otto Bagelaar, Johannes Goldbach, Arnoldus
Kulenkamp, Jacob Godefridus Manger, Johannes Medhurst, Hubertus van Monsiou, Johannes
Hermanus Schacht, Johann Schmidtmann, Philippus Serrurier, Johannes Teellinck le Grand,
Johan Wilhelm Thoe Poel, Herman Wiese. De eigenaren van de vriendenboeken, Johann
Henrich Wintgens en Jacobus de Vos, schreven in 1749 in elkaars album. Vgl. Album
amicorum van Johannes Henricus Wintgens, 138, in: Den Haag KB, 133 M 48; Album
amicorum van Jacobus de Vos, 95, in: Den Haag KB, 131 H 34.
149
150
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Cuyper (1707-1786), die kort tevoren een beroep naar zijn vaderstad Bremen
had aangenomen. Cornelius’ preken droegen overigens het stempel van Vogets
voorbeeld.
Dat Voget bij dergelijke loopbaantrajecten vaak hielp, moge het
voorbeeld van de Utrechtenaar Jacob Albert Vos verduidelijken, die in 1744
door Voget werd bevestigd als predikant te Ter Aa en hem later te Utrecht als
hoogleraar zou opvolgen. In Ter Aa werd Vos opgevolgd door een tweede
leerling van Voget in de persoon van de Bremer Johannes Hermanus Schacht. 153
Op zijn beurt volgde Schacht naderhand de lampeaan Frans Lodewijk Cremer
(1715-1776) op als hoogleraar te Harderwijk en zou hij zo van kansel en
katheder in de geest van Voget het geloofsleven benadrukken.
Van evident belang voor de mate van doorwerking van Vogets onderwijs
en de groepsvormende werking daarvan is ongetwijfeld de vraag in hoeverre
zijn leerlingen bij de vervulling van vacatures met zijn hulp elkaar opvolgden.
Hoewel de beroepingspraktijk meestal niet buiten het jus patronatus omging, is
het vooralsnog onduidelijk of de communicatie van Voget met de regentenstand
evenals bij Lampe lokale concentraties van leerlingen bevorderde. Wel kan met
enkele voorbeelden duidelijk worden gemaakt dat Vogets onderwijs en invloed
mede in een plaatselijke concentratie van het lampeaanse predikantentype
doorwerkten. Zo vond er in het Zeeuwse IJzendijke sinds 1743, toen een leerling
van Voget in de persoon van de Bremer Johannes Medhurst (1712-1779) als
predikant naar zijn vaderstad vertrok, met Johannes Wenceslaus van Otting,
Johannes Wilhelmus Paris en Mattheus de Crane jr. in de loop der tijd een
pastorale successie uit de school van Lampe en Voget plaats.
Eenzelfde fenomeen deed zich voor in het Utrechtse Abcoude, waar
leerlingen van Voget als Olivier Porjeere, Jacob Hendrik van den Doorslag,
Petrus Scholtz van Asperen en Jacobus de Vos elkaar opvolgden. Deze
piëtistische concentratie motiveerde de letterkundige Willem Kist (1758-1841)
om in zijn samenspraken van ‘Het theegezelschap van juffrouw Klipklap’ in De
ring van Gyges wedergevonden de volgende woorden in de mond van Kaatje
Klipklap te leggen: “[...] te Abkoude wordt een nieuwe Predikant bevestigd,
daar moeten wij allen, zoo als wij hier zitten, bij zijn.”154 Hierop reageert Kootje
Teemteem afwerend met een gebaar van slaperigheid: “[…] ook heb ik voor de
waarheid hooren vertellen, dat die Dominé een Lampiaan is.” Vervolgens wordt
deze lampeaan door de dames belachelijk gemaakt als vrouwenversierder en
gauwdief en worden de lampeanen in hun leeropvattingen met de Sadduceeën en
153

Voorheen leerling van Conrad Iken in Bremen, met wie hij nog steeds correspondeerde en
samenwerkte. Zie: correspondentie van Iken met Schacht uit 1757-1759, in: Amsterdam UB,
HSS-mag.: G 68:a-e; Schacht, Iken, Harmonia. Dit laatste werk is door Voget namens de
theologische faculteit van Utrecht voorzien van een lovende approbatie, waarbij uitdrukkelijk
melding wordt gemaakt van de inbreng van Schacht. De approbatie is vervolgens ondertekend
door de andere leden van de theologische faculteit d.d. 17 januari 1758.
154
Kist, Ring, dl. 1, 189-204, hier: 201.
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de Samaritanen vereenzelvigd. De denkbeeldige verschijning van de persoon in
kwestie had een magisch effect, want de dames vlogen verschrikt op: “[...] ‘er
waren ‘er die zwoeren met eenen plegtigen eed, dat zij den Lampiaan zelfs
hadden gezien: men viel voor een gedeelte in onmagt […]”.155 Naast dit
voorbeeld van de herkenbaarheid van Vogets invloed liet Betje Wolff in haar
Brieven aan Willem Leevend een “strikte, zuiver Lampiaansche matrone”
optreden.156
Een laatste indicatie voor de doorwerking van het academisch onderwijs
van Voget wordt gevormd door de continue ijver van zijn leerlingen voor
irenicisme en de praktijk van het geloof. Zo stond Samuel Hendrik Manger
bekend om zijn nadruk op het kerkelijke en politieke belang van religieuze
tolerantie, terwijl zijn compaan Jacobus de Rhoer (1722-1813) meer
interconfessionele openheid naar protestanten van een andere geloofsovertuiging
bepleitte. Beiden droegen respectievelijk in Franeker en in Deventer en
Groningen als hoogleraar bij aan de vorming van een volgende generatie
geestverwanten. Hun erkenning van de academische voorbeeldfunctie van Voget
kon moeilijk beter worden vertolkt dan door de lofdichten waarmee zij zijn
portret opluisterden.157
5.3 Doorwerking van het foederalistisch piëtisme in publicaties van leerlingen
Omdat een onderzoek naar de invloed van Vogets werk grotendeels buiten de
achttiende-eeuwse tijdgrens van deze studie valt, volgt hieronder slechts een
beperkte rondgang langs de publicaties van Vogets leerlingen, te weten van de
Groninger Theodorus (Diedericus) Bijmholt (1713-1786), de Utrechtenaar Jacob
Albert Vos, de uit Hanau afkomstige Philippus Serrurier en de Bremers Jacobus
Cornelius en Johannes Hermanus Schacht.
Bijmholt, van moederszijde afkomstig uit een piëtistische familie,
studeerde in Groningen onder Voget, waar hij volgens eigen woorden ook onder
het beslag van diens prediking geraakte.158 Het gevolg dat dit had voor zijn
schriftelijke arbeid, blijkt bijvoorbeeld uit drie lijvige prekenbundels over de
praktijk van het geloof159 en een intensief gebruik van Vogets supplement op het
155

Ibid., 203-204.
Wolff Bekker, Historie, dl. 6, 66.
157
Portret van Albertus Voget, predikant en hoogleraar in de theologie, in een ornamentele
lijst door de graveur, tekenaar en kopiïst Pieter Tanjé (1706-1761) naar een schilderij van Jan
Maurits Quinkhard (1716-1761), aan de onderkant voorzien van twee zesregelige lofdichten
in het Latijn en Nederlands door J. de Rhoer en S.H. Manger, omstreeks 1751 uitgegeven in
Utrecht door Gijsbert Timon en Abraham van Paddenburg.
158
Bijmholt, Veertien leerredenen, 111-112.
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Bijmholt, Bondel van dertien leerredenen [= Leerredenen I]; Bondel van negen
leerredenen [= Leerredenen II]. Bijmholt verwijst voor een beschrijving van aspecten uit het
geloofsleven met instemming naar Vogets verhandeling over de aard van het geestelijke leven
‘De gemeensaamheit der gelovigen met Godt’. Vgl. Bijmholt, Leerredenen II, 21. Bijmholt
verwijst in zijn prekenbundels relatief vaak naar piëtistische publicaties uit de noordelijke
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verzamelwerk van Flud van Giffen als citeerbron. Bijmholts registratie in het
kerkenraadsprotocol van Noordhorn sluit hierop aan met een opsomming van
geloofskenmerken in de ‘tale Kanaäns’ als voorwaarde voor deelname aan de
avondmaalsviering.160 Bijmholt blijkt in Noordhorn dan ook een piëtistisch
getint pastoraat voor te staan, waarbij zijn prediking volgens de
classificatiemethode is gericht op het geloofsleven van de gemeente in al haar
diversiteit.
In zijn volgende standplaats Anjum onderhoudt Bijmholt de gemeente met
“Winterze Weekelijkze Avondoefeningen” over een allegorie van het
geloofsleven volgens John Bunyans Christens Reize na de eeuwigheit.161 Uit de
boekopdrachten en voorredes van Bijmholt in piëtistische prekenbundels162
blijkt hij daarna als predikant van het Zuid-Hollandse Strijen de herinnering aan
het voorbeeld van Voget door middel van vriendschappen met diens oudstudenten levend te houden, wat andermaal het duurzaam effect van Vogets
onderwijs op het saamhorigheidsgevoel laat zien.163
gewesten en naar de zeventiende-eeuwse schrijver Thomas Shepard (1605-1649), een
belangrijke vertegenwoordiger van het puritanisme.
160
Bijmholt formuleert zijn openingszin in het kerkenraadsprotocol in de ‘tale Kanaäns’: “Na
dat het de Souveraine Jehova behaagt den Wel Eerw. Seer Geleerden en Godzaligen Heer den
Heer Antonius Clant uit dit tranendal over te nemen in zijn onbegrijpelike vreugde, en deze
gemeente ruim een jaar als zo vele dolende schapen omgezworven hadde, heeft het diezelve
behaagt de harten der H.H. Collatoren zo te neigen, dat zij mij, Theodorus Bijmholt, zelvs
zonder eene voorafgaande nominatie, tot gewonen herder en leeraar geroepen hebben […].”
De avondmaalsviering werd vervolgens omschreven als het uitdelen van de “ontzaglike
genadepanden”. Vgl. Lidmatenregistratie, met aantekeningen op gehouden avondmaal en
censura morum, 1667-1799, hier: 1739, in: Groningen GA, toegangsnr. 276, Archief
Hervormde gemeente Noordhorn, 1667-1981, inv.nr. 1, Kerkenraad.
161
Bijmholt, Leerredenen II, 574.
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Bijmholt schrijft in een prekenbundel, die hij opdraagt aan prinses Wilhelmina Carolina
(1743-1787), over een persoonlijk bezoek aan het Haagse hof en de goede betrekkingen van
Willem IV met zijn schoonouders. Vgl. Bijmholt, Leerredenen II, **. Bij enkele verwijzingen
legt Bijmholt verbanden tussen de zienswijzen van Lampe, Gerdes en Voget, of Van Til,
Voget, Gerdes en Iken. Volgens Bijmholt verbindt Lampe als geen ander wetenschap en
vroomheid met een eigen foederaalmethode: “Heeft iemand onzer Grote Godsgeleerde, de
opregtinge van het Genade-Verbond, keurlyk en bevindelyk, behandelt: gewis het is de Hoog
Eerw. Hoog Geleerde Lampe.” Vgl. Bijmholt, Leerredenen I, 539; Leerredenen II, 348-349,
352.
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Bijmholt hernieuwde bijvoorbeeld als oud-leerling van Voget in Strijen zijn vriendschap
met Lambertus Evenhuis, predikant te IJsselmonde. Evenhuis herinnerde met een breed
lofdicht aan hun vriendschap als studenten te Groningen. Vgl. Album studiosorum Academiae
groninganae, 178 (12 mei 1730); Evenhuis, ‘Aan den weleerwaarden welgeleerden Heere
Theodorus Bymholt, getrouw en yverig Leeraar in de Kerke van J.K. te Stryen’, in: Bijmholt,
Leerredenen I, **3-***4. Evenhuis schreef ook een lofdicht als paranimf voor de
oefendisputatie van Bijmholt. Zie: Evenhuis, ‘Aan den zelven’, in: Dissertatio metaphysicotheologica qua non tantum ostenditur personalitatem Dei, F2r/v. Zoals blijkt uit de uitgaven
van zijn prekenbundels, onderhield Bijmholt vanuit Strijen betrekkingen met de Groningse
uitgever Pieter Bandsma, die bekendstond om de opname van piëtistica in zijn uitgeversfonds.
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Cornelius, die als geboren Bremer in zijn vaderstad aan het Gymnasium
Illustre (1727-1733) en vervolgens in Marburg (1733) en Utrecht (1733-1738)
had gestudeerd,164 volgde als predikant van Wamel en Dreumel (1741) en van
Westbroek en Achttienhoven (1745) collega’s met een Duits-piëtistische
herkomst op: respectievelijk de uit Kleef afkomstige Albertus Schadd († 1740)
en de lampeaan Cornelius de Cuyper. Na zijn emeritering woonde Cornelius van
1761 tot 1772 in de nabijheid van Voget in Utrecht en publiceerde hij in 1768 en
1772 in de geest van zijn leermeester “practicale leerredenen” onder de titel
Nuttige overdenkingen.165
De Hardewijkse hoogleraar Schacht manifesteerde zich met een serie
opwekkingspreken onder de titel De noodzakelĳkheid van ene spoedige
bekeering, ter waarschouwing tegen het uitstel van dezelve, waarvan de eerste
druk in 1762 verscheen bij de Amsterdamse uitgever H. Vieroot. Dat het werk
goed ontvangen werd, bleek uit een herdruk bij de weduwe Loveringh en J.
Allart,166 uit een lovende recensie over Schachts verbetering van de lampeaanse
kenmerkenprediking167 en uit de Duitse vertaling Die Nothwendigkeit einer
schleunigen Bekehrung (1788). Op Schachts verbondenheid met het Bremense
piëtisme wees ook een hoge verwijsfrequentie naar Lampe.168
De Amsterdamse predikant Serrurier, die zich als leerling van Voget
kenmerkte door een “vreedzamen, liefderyken geest”,169 schetste naar analogie
van Vogets modelstudie van Job een Bijbels exempelfiguur naar Ruth. Vos
ontwierp ten slotte als leerling van Voget en diens opvolger als hoogleraar een
verklaring van het boek Daniël met een “Aanwijzing van het praktikaal gebruik”
in de geest van Voget.170
De uitgeverij werd in 1769 overgedragen aan zijn schoonzoon Jan Oomkens (* 1747). Vgl.
Van der Laan, Groninger boekbedrijf, 432.
164
Zie over hem: Boekzaal 1772b, 727-730; BWN 3 (1852), 732.
165
Aldus de Boekzaal 1772b, 728.
166
Schacht liet zich ook kennen als praktisch theoloog in: Bates, Overeenstemming, V,
XXVIII-XXX.
167
Schacht leverde, volgens de Boekzaal der geleerde wereld, “[...] aan de Kerk vele
bekwame Leeraars, die het onder de voorregten hunnes levens rekenen mogten, hem tot
onderwyzer te hebben.” Vgl. Boekzaal 1805a, 185-186.
168
Vgl. BWNG 3 (1856), 275-277. Vos verwijst in dit verband in zijn oratie met waardering
naar de oratie waarmee Schacht in 1764 het hoogleraarsambt aanvaardde. Vgl. Vos, Oratio
inauguralis de prophetis, 9.
169
L.F. Serrurier, ‘Aan den lezer’, in: F. Serrurier, Leerredenen, dl. 3, IV-VIII, hier: VI.
170
Naar aanleiding van de vacature Hollebeek te Groningen bepleitte Voget in een brief een
bevordering van Jacob Albert Vos. De aanbeveling van deze broer van een aangetrouwde neef
van Voget werd kracht bijgezet door hem te omschrijven als een “[...] discipel van den Heer
Hieron. Van Alphen, en andere professoren, en van mij […]”. In dezelfde brief schrijft Voget
een extra aanbeveling voor een tweede leerling in een P.S.: “Ik kan voor uwe Eedelmog. niet
verswijgen, mijne achting en liefde voor den Heere Manger te Franeker S.S. Theol. D. en
linguarum et Antiquitatum Professor, die zoo in de letteren als Theologie boven zijne jaaren
ver uitmunt, en een der grootste Mannen van onzen tijd, onder des Heeren zegen, zal
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5.4 Bijdrage aan de beantwoording van de hoofdvraag
Onder het gezichtspunt van de centrale vraagstelling van dit onderzoek naar de
invloed van het achttiende-eeuwse gereformeerd piëtisme uit Bremen op de
Nederlanden werd de betekenis van Voget als verbindingsfiguur nagegaan. In
het eerste gedeelte van dit hoofdstuk kon in dit verband de voor zijn pastorale
loopbaan betekenisvolle factor vroomheid al bij zijn afkomst uit een piëtistisch
milieu in Bremen worden vastgesteld. De invloed van Bremen op Vogets
godsdienstige vorming bleek voorts uit zijn pastorale omgang met Lampe, zijn
gebruik van piëtistische literatuur en zijn studie aan het Gymnasium Illustre. Als
student te Utrecht en vervolgens als proponent te Amsterdam werd Voget
achtereenvolgens beïnvloed door de ‘ernstige’ coccejanen H.S. van Alphen en J.
d’Outrein, die met hun vroomheidsvisie op de verhouding tussen letterkennis en
geestelijke kennis vooruitliepen op Lampe. Onder meer hieruit blijkt hoe
vloeiend ten tijde van Vogets godsdienstige ontwikkeling de overgang verliep
tussen het Bremense piëtisme, de ‘ernstige’ coccejanen en de opkomende
lampeaanse school.
Zoals ook Lampes Geheimniß des Gnaden-Bunds, waarnaar hij vaak
verwijst, werd Vogets vroomheidsdenken getoonzet door een classificerende
prediking en concretiseerde hij de vertaalslag van heilsgeschiedenis naar
heilsorde op allegoriserende wijze. Evenwichtiger dan bij Lampe is door Voget
de verbinding tussen de foederaalmethode van Coccejus met de analytische
methode van Vitringa toegepast. Hoewel het piëtisme van Voget voetiaanse
trekken vertoonde, koos hij tijdens de commotie over Lampes cartesiaanse uitleg
van teksten uit het Evangelie naar Johannes diens zijde. Ook al leek in Vogets
zienswijze op dit punt letterkennis op gespannen voet te staan met geestelijke
kennis, beoordeelde hij in navolging van Lampe toch het open oog voor
modieuze tendenzen in de wetenschap niet als een contradictio in terminis.
Was de academische vorming van Voget vooral afkomstig van Van
Alphen, zijn theologische persoonlijkheidsontwikkeling is zonder Lampe
nauwelijks voor te stellen, wat hem des te meer een piëtistische
verbindingsfiguur tussen Bremen en de Nederlandse Republiek maakte. De
eigen accenten waarin Voget zich onderscheidde van Lampe, zijn door hem
geboekstaafd in zijn onderwijsmethode en resulteerden in het verder
terugdringen van de partijverschillen tussen voetianen en coccejanen.171 Invloed
van de geloofsbeleving van Voget en zijn denken over vroomheid kwam naar
voren in een brede aandacht voor geestelijke kennis bij het gebruik van de
Bijbel, een omlijnde kenmerkenprediking ten behoeve van het pastoraat, een
actief gebruik van de uitgeverij bij de overdracht van zijn ideeën en een nadruk
worden.” Vgl. brief van Voget d.d. Utrecht, 21 sept. 1762, in: Den Haag KB, 424 B 7. Vgl.
ook: brief van Voget d.d. Utrecht, 29 juli 1760, ibid.
171
Sepp veronderstelt dat de middenpositie die Voget innam, remmend op zijn invloed heeft
ingewerkt. Vgl. Sepp, Johannes Stinstra, dl. 2, 19.
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op vroomheid als vereiste voor wetenschap in het academisch onderwijs. De
navolging van het voorbeeld van Voget bleek bij de boekproductie of het
onderwijs van een volgende generatie theologen zoals Jacob Albert Vos en
Johannes Hermanus Schacht.
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6 Gerardus Kulenkamp (1700-1775) en Wilhelmus Peiffers (1705-1779)
De Bremers Daniel Gerdes, Gerardus Kulenkamp en Albertus Voget waren in
hun vaderstad getuige van de heftige polemiek die Lampe omstreeks 1713
voerde met zijn vroegere geestverwant en collega Petrus Friedrich Detry en de
afgezette lutherse predikant Christian Anton Römeling.1 Scherper dan destijds
tegen de vroomheidsbeweging van Theodor Undereyck keerde Lampe zich met
religieuze en politieke argumenten tegen labadistische tendenzen die hij bij
Detry en Römeling meende te bespeuren en die separatisme zouden kunnen
bevorderen.2 Dezelfde tendenzen zouden Gerdes, Kulenkamp en Voget twintig
jaar later waarnemen bij de hernhutters. Uit hun kritische opstelling bleek dat
het spektakel in hun jeugd een blijvende indruk had nagelaten en hun visie op de
kerk in de Nederlanden mede had bepaald.
Het voorliggende hoofdstuk toont aan dat de antihernhutterse kritiek van
het drietal theologen geïnspireerd werd door het voorbeeld van Lampe. Dat geldt
met name voor Kulenkamp, die zich hierbij op Geheimniß des Gnaden-Bunds
beriep en Lampe “myn grote Leermeester” noemde,3 en in zijn kielzog ook – al
bevond deze zich in 1713 niet in Bremen – voor hun antihernhutterse
medestander Peiffers.4 Terwijl Kulenkamp als geboren Bremer getuige was
geweest van de pastorale opkomst van Lampe en in zijn catechetische opzet
aansloot bij diens onderwijs in Utrecht, maakte Peiffers als leerling van Lampe
en bewonderaar van Undereyck eveneens deel uit van een variant van de
lampeaanse school in de Nederlanden en verdedigde hij Lampes
classificatiemethode. Bovendien verbond hij het irenicisme in zijn
geloofspraktijk behalve met de opvatting van Doddridge ook met die van
Lampe.
Aangezien de levenslopen van Kulenkamp en Peiffers elkaar op saillante
momenten overlapten, zullen zij hier in elkaars gezelschap worden gevolgd. De
hoofdvraag die in deze studie voorligt, namelijk welke schakelfunctie
lampeanen vervulden tussen Bremen en de Republiek, spitst zich in het huidige
hoofdstuk toe op de manier waarop Kulenkamp en Peiffers tussen 1735 en 1755
de mystieke tendens bij de hernhutters als een verinnerlijking van het
1

Naar aanleiding van: Lampe, Betriegliches Irlicht in Christian Anthon Römelings Schrifften
(1714). Gerdes was student in Bremen tot 1719. Vgl. Witteveen, Daniel Gerdes, 2-7. Over
Kulenkamp en Voget als getuigen van de hetze omtrent Detry als voormalige medestander
van Lampe: zie verderop in dit hoofdstuk. Over de controverse met de gereformeerde Detry
en de lutherse afgezette predikant Römeling: H. Schneider, ‘Der radikale Pietismus’, 144-145;
Goeters, ‘Der reformierte Pietismus in Bremen’, 379-381.
2
J.F.G. Goeters wijst erop dat in Bremen als gevolg van de vroomheidsbeweging van
Undereyck omstreeks 1710 op één na alle gereformeerde kerken werden gediend door een
piëtistische predikant. Vgl. ibid., 374-375.
3
Kulenkamp, Naakt ontdekte enthusiastery, 316.
4
Vgl. Exalto, Karels, Waakzame wachters, 60.
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heilsgebeuren bestreden.5 Ook in dit hoofdstuk zal het onderzoek eerst worden
gericht op het leven, het werk en de geloofsontwikkeling van beide theologen en
vervolgens op hun prediking, pastoraat en gebruik van de drukpers.
6.1 Levensloop en godsdienstige ontwikkeling
Kulenkamp zag het levenslicht in Bremen op 30 oktober 1700 als zoon van de
koopman Gerardus Ku(h)lenkamp(ff) en Elisabeth Frans(z)en.6 Anders dan zijn
beide broers die volgens de familietraditie koophandel dreven, studeerde
Gerardus vanaf 1719 theologie aan het Gymnasium Illustre van Bremen. Zijn
leermeesters waren hier Albert Schumacher, Godefridus Jungst, Theodor de
Hase en Conrad Iken en vervolgens tot 1725 in Utrecht H.S. van Alphen en
Lampe.7 Volgens zijn eigen woorden dankte Kulenkamp zijn vorming vooral
aan De Hase en Van Alphen, intimi van Lampe.8 Ook Lampe eerde hij om zijn
“doorwrochten en Godvruchtigen arbeid” als “myn grote Leermeester”.9
De kerkelijke sfeer in Bremen, die nauw verweven was met de
vroomheidsbeweging van Undereyck, maakte een blijvende indruk op
Kulenkamp. Dat verklaart vermoedelijk zijn lofzang op de Bremense lieddichter
Joachim Neander in termen als: “het dierbare boek der Geestelyke Geloofs-,
Liefde- en Bondliederen, van den zaligen Neander, dat groote Licht, in zynen
tyd, van mynen Vaderlandschen Stad Bremen” en de “doorslaande preuven van
zyne tedere Godvrucht in myne Vader-Landsche Stad Bremen”.10 Ook enkele
lofdichten van docenten en medestudenten uit 1722 ter gelegenheid van een
disputatie van Kulenkamp getuigen van diens verbondenheid met de Bremense
academici.11 Dat de band van Kulenkamp met Bremen levenslang in tact is
5

Vgl. Jelsma, Brinkman, Wie, 253.
De familienaam werd afwisselend gespeld als Kulenkamp, Khulenkamp, Kulenkampff of
Khulenkampff. De doopaantekening van Gerardus Kulenkamp is niet aangetroffen, maar wel
werd op 2 november 1700 in de St. Stephanikerk te Bremen “Gerud Kulenkampff”
(twijfelachtige lezing) gedoopt. Vgl. Bremen StA, DTB St. Stephanikerk Bremen, 8/2. In het
testament van Kulenkamp worden als ouders Gerardus Kulenkamp, overleden, en Elisabeth
Fransen, als weduwe, vermeld. Vgl. Testament op de langstlevende, van Gerardus Kulenkamp
en Alida Maria Franszen, gepasseerd voor Cornelis Pijnacker te Delft op 24 juli 1733, in:
Delft SA, ONA, toegang 161 inv. 2713 (1733-1734) 24 juli 1733. De familienaam van
Kulenkamps moeder is vrijwel gelijkluidend aan die van zijn latere vrouw.
7
Vgl. Croese, Kerkelijk register, 216-219; Achelis, Börtzler, Matrikel, 313. Kulenkamps
docenten voor filosofie, letteren, taal- en oudheidkunde en geschiedenis waren volgens H.
Croese respectievelijk Havighorst, van Rheden, Jung en Kessler. De exacte data van de
afsluiting van zijn studie in Bremen en de inschrijving in het studentenregister van Utrecht
zijn niet aangetroffen.
8
Kulenkamp, Naam, dl. 1, XXII, 358.
9
Kulenkamp, Naakt ontdekte enthusiastery, 316.
10
Kulenkamp, Naam, dl. 1, 194, 229; Naakt ontdekte enthusiastery, 257-258, 319.
11
Bedoeld is: Dissertatio publica de Praejudicio Auctoritatis, voorzien van lofdichten van
Theodor de Hase, Johann Havighorst, Carolus Kessler en Gerhardus van Aschen, student
filosofie en filologie, en Diderikus Jacobs (1702-1753). Vgl. Kulenkamp, Naakt ontdekte
6
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gebleven,12 blijkt bijvoorbeeld uit de correspondentie van Kulenkamp met een
leeftijdgenoot als Daniel Gerdes.13 Hun goede onderlinge verstandhouding
vormde een levende herinnering aan hun Bremense jeugd. Dat de kerkelijke
sfeer in Bremen ook de religieuze belangstelling van Kulenkamp trok, blijkt uit
het feit dat hij naderhand schreef dat hij zich tijdens zijn academische vorming
in Bremen specialiseerde in onderzoek naar mystiek,14 wat de grote plaats
verklaart die door hem in zijn boekencollectie werd ingeruimd voor lectuur over
religie en spiritualiteit.15
Kulenkamp werd in 1725 door de classis Amsterdam bevorderd tot
proponent, wat erop zou kunnen wijzen dat hij destijds in Amsterdam woonde.16
Hij trouwde in 1732 met de Utrechtse koopmansdochter Alida Maria Franszen
(† 1799). Uit dit huwelijk werden drie dochters en twee zonen geboren. 17 De
oudste zoon, evenals zijn vader en grootvader Gerardus genaamd, overleed als
student in de theologie.18 Een dochter trouwde met Gerardus Borstius († 1767?),

enthusiastery, 417. Bovengenoemde studenten werden gelijktijdig met Kulenkamp
geregistreerd in de matrikel van Bremen alsmede in het album studiosorum te Utrecht in
1726. Vgl. Achelis, Börtzler, Matrikel, 313; Album Studiosorum Academiae RhenoTraiectinae, 128. Jacobs ging evenals Kulenkamp na zijn studie te Utrecht naar Amsterdam.
Hij werd later predikant te Bremen, achtereenvolgens bij de Remberti- en de
Ansgariigemeente. Vgl. Ammann, Bremer Pfarrerbuch, dl. 2, 90.
12
Onder het portret van Kulenkamp getuigt bijvoorbeeld een achtregelig lofdicht van de uit
Bremen afkomstige predikant Cornelius de Cuyper van een goede onderlinge
verstandhouding. Het portret is in 1740 gedrukt in Amsterdam door Hendrik Vieroot. Zie over
De Cuyper: Ammann, Bremer Pfarrerbuch, dl. 2, 48.
13
Vgl. Witteveen, Daniel Gerdes, 72-73; Kulenkamp, Naam, dl. 1, Approbatie d.d. 17 januari
1757 met Daniel Gerdes als eerste ondertekenaar en mede ondertekend door Michaël Bertling,
Ewaldus Hollebeek en Paulus Chevallier. De tweede ondertekenaar, Bertling, behoorde tot
Kulenkamps opvolgers te Delft. De approbatie van het tweede deel is mede ondertekend door
Gerdes en voorzien van een aanbeveling waarin het wordt getypeerd als schoolvoorbeeld van
exegese van de profetenboeken. Vgl. Kulenkamp, Naam, dl. 2, Approbatie d.d. 12 december
1757.
14
Kulenkamp, Naakt ontdekte enthusiastery, **4v, ****3v-****4v; Kulenkamp, Ware
boetvaardigheit, *****3-*****4.
15
Nederlandse, Duitse en Engelse devotionalia zijn hier ruimschoots voorhanden. Zie:
Kulenkamp, Bibliotheca Kulenkampiana (1776).
16
Vgl. Croese, Kerkelijk register, 216-219. Kulenkamp hield een proefpreek over Romeinen
8:1-4, in: Amsterdam SA, inv. 379, Archief van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis
Amsterdam, inv. 10, 23 juli 1725, 3 september 1725.
17
Datum ondertrouw te Delft: 15 november 1732. Bij haar huwelijk woonde Kulenkamps
vrouw in Utrecht. Het echtpaar Kulenkamp leverde bij aankomst in Delft een attestatie van
Utrecht in. Vgl. Delft SA, Archiefnummer 14 inv. 140, fol. 19v; Archiefnummer 14 inv. 83,
fol. 20; Archiefnummer 14 inv. 27, fol. 18. De ouders van Alida Maria Franszen waren de
koopman Elbert de Fransse († 1722?) en Maria van Veldhuijzen. Vgl. Utrecht UA, ONA,
Toegangsnummer 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905, inventarisnummer
U118A005, aktenr. 93.
18
Vgl. Croese, Kerkelijk register, 216-219.
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telg van een bekend Amsterdams boekdrukkersgeslacht die later werk van zijn
schoonvader in productie zou nemen.19
De tweede hoofdpersoon in dit hoofdstuk, Wilhelmus Peiffers, werd op 5
december 1705 geboren in Brücken (Gulik) als zoon van Nicolaus Pipers.20
Door gebrek aan bronnenmateriaal is de informatie over zijn afkomst,
familierelaties en opvoeding beperkt.21 Het herhaalde optreden van een
bloedverwant Matthias Peiffers uit Süchteln als doopgetuige bij de doop van
Peiffers’ kinderen suggereert wel een vitale familieband.22
Peiffers kwam via het academisch onderwijs van Lampe in Utrecht en het
lezen van het werk van Theodor Undereyck onder de bekoring van het
Bremense piëtisme.23 Tijdens zijn studie In Utrecht tot 1727 oriënteerde hij zich
op de classificerende prediking van Van Alphen en Lampe.24 Lampe werd in
later tijd door Peiffers omschreven als “den oprechten en oprecht ernstigen Heer
Lampe”,25 hetgeen wijst op Peiffers’ waardering voor de heilshistorischeheilsordelijke visie van Lampe op het genadeverbond.
19

Vgl. Ledeboer, Chronologisch register, 358.
Deze uit de Kempen afkomstige familienaam werd afwisselend gespeld als Peifers,
Peiffers, Pfeifers, Pfeiffers, Pijfers, Pijffers, Pfijfers of Pfijffers en Pipers. Over W. Peiffers:
Graafland, 'Verlichting’, 78-95, hier: 86-87; Versluis, Wilhelmus Peiffers.
21
Uit een legaat van Peiffers aan de gereformeerde gemeente te Brüggen kan worden
opgemaakt dat hij zich levenslang verplicht wist aan zijn geboorteplaats, in: Utrecht UB,
Archief Heringa dozen 1202-1230 door Frans Thorissen 2011-12, doos 1207: Testamentaire,
codicillaire dispositiën van Wilhelmus Peiffers (1705-1779) en Maria Jacoba Cuijk van
Mierop, gesloten met een lakzegel [wapen: springend hert, verm. fam. Cuijk van Mierop].
22
Vgl. Delft SA, Archiefnummer 14, 14,60 DTB Delft: Susanna Maria, doop 15 maart 1735,
getuigen Matthias Peiffers en Susanna Maria Cuyk van Mierop; Nicolaas Jacob, 14 augustus
1738, getuigen Matthias Peiffers en Johanna Geertruij Cuyk van Mierop. Laatstgenoemd kind
zal mogelijk zijn vernoemd naar Peiffers’ vader. Johannes Gulielmus Kals, die behoorde tot
Peiffers’ intimi, maakt tegenover hem melding van zijn ouders die in Brugge woonden, en
memoreert een huwelijk van zijn neef Abraham Nacken met een nicht van Peiffers, Gertrud
Bastians (Bastiaansche) te Hünshoven. In hetzelfde verband vermeldt hij Matthias Peiffers uit
Süchteln als een broer van Wilhelmus. Zie: Kals, Neerlands hooft- en wortel-sonde. Volgens
H.H. Deussen zouden Peiffers’ ouders reeds vroeg zijn gestorven en zou Matthias Peiffers een
meelevende neef zijn. Hij verzuimt echter de bron van deze informatie te vermelden. Vgl.
Deussen, ‘Prediger‘, 205-206.
23
Peiffers verwijst voor het verband tussen heilszekerheid en genadeverbond met een breed
citaat instemmend naar de visie van Undereyck. Vgl. Peiffers, ‘Voorrede’, in: Doddridge,
Tien predikaetsien, *******4v-*******5r. Tevens illustreert Peiffers de vernieuwende
invloed van het geloofsleven met een breed citaat uit Undereycks Christi Braut unter den
Töchtern zu Laodicaea (De bruid van Christus onder de dochters van Laodicea, vgl. Openb.
3:14-22). Vgl. Peiffers, ‘Voorrede’, in: Witsius, Vredelievende aanmerkingen, LXVIILXXXIV.
24
Evenals Kulenkamp volgde Peiffers naar eigen woorden de pastorale inzichten van Lampe
en H.S. van Alphen: “[…] om dat my die onderscheide wyze van toepassen, door myne
hoogstgeëerde Leermeesters, met goede redenen, zo ik mene, is aangeprezen, en ik zelf ook
daar van, niet zonder vrugt, gebruik make […]”. Vgl. Peiffers, Grond, 6.
25
Peiffers, Geloofs-vastigheit, 839.
20
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Het relatienetwerk van Peiffers in Bremen vormde zich mede door het
persoonlijk contact met Lampe en diens studenten. Peiffers’ studievriend
Johannes Gulielmus Kals (1700-1781) maakt bijvoorbeeld gewag van een
bezoek aan Lampe in diens woonhuis te Utrecht, waar hij samen met Peiffers
kennismaakte met de theologische student Nicolaus Nonnen, die na zijn
terugkeer in Bremen op diverse wijze contact zou blijven onderhouden met
theologen uit de Republiek.26
Peiffers werd in mei 1727 proponent te Utrecht.27 Op 16 maart 1731 trad
hij te IJsselstein in het huwelijk met de Utrechtse Maria Jacoba Cuyk van
Mierop. Peiffers moest wegens een acuut spraakgebrek omstreeks 1760 de
prediking staken, waarna hij zich vervolgens wijdde aan schriftelijke arbeid.
Anders dan Kulenkamp liet Peiffers zich in zijn werk openhartig uit over de
wijze waarop hij in de gegeven omstandigheden het geloof beleefde: in
zelfverloochening en vertrouwen.28 Door zijn spraakgebrek wist hij zich volgens
eigen woorden gedurende lange tijd op de “hoge school” van het geestelijke
leven.29
6.2 Overdracht van vroomheid
6.2.1 Vroomheid in het pastoraat
Zoals uit het voorgaande bleek, hadden Kulenkamp en Peiffers door hun
vorming onder leiding van Lampe en Van Alphen een gemeenschappelijke
academische basis en maakten zij vervolgens gelijktijdig hun entree op de
pastorale markt. Omdat na verloop van tijd hun ambtelijke carrière bovendien
steeds meer onderlinge samenhang zou vertonen, is een gemeenschappelijke
bestudering van beiden bij het beantwoorden van de vraag hoe door hen als
pastores invulling werd gegeven aan de innerlijke en uiterlijke levensheiliging,
des te meer gerechtvaardigd.
Het begin van de ambtelijke loopbaan van Kulenkamp lag in NieuwLoosdrecht, binnen de jurisdictie van de in Amsterdam woonachtige
ambachtsheer Gillis Graafland (1689-1727), waar hij op 22 september 1726
werd bevestigd door de Amsterdamse predikant Hermannus van de Wall (16721733). Peiffers werd beroepen naar IJsselstein, welk beroep hij grotendeels te
danken had aan het collatierecht van Maria Louise van Hessen-Kassel die als
ambachtsvrouwe van IJsselstein regelmatig met Lampe ruggespraak hield over
Vgl. Kals, Neerlands hooft- en wortel-sonde, ††††. Zie voor contacten van Nonnen met de
Republiek: Witteveen, Daniel Gerdes, 51, 95.
27
Vgl. Keppel, Alphabetische naam-rol, 119.
28
Over zijn eigen geloofsbeleving laat Kulenkamp zich spaarzamelijk maar blijkens de
volgende passage ondubbelzinnig uit: “Ik betuige opentlyk, dat ik genen anderen grond der
zaligheid kenne, dan Jesus enige volmaakte gerechtigheit, en dat ik alle eigene gerechtigheit,
hoe ook opgeschikt, om enigsins in Gods vierschaar te dienen, volstrekt verwerpe. Zo gevoele
ik, zo lere ik.” Vgl. Kulenkamp, Lischy, Anatomie, 105.
29
Peiffers, Sodoms ongerechtigheit, *2-**v.
26
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de vervulling van predikantsvacatures. Peiffers werd na het vertrek van Lampe
naar Bremen op 10 oktober 1728 bevestigd door diens Utrechtse collega
Johannes Ens.30
Beide theologen verloochenden hun affiniteit met Lampe niet. Zo
manifesteerde Peiffers zich kort na Lampes dood tegenover de coccejaanse
Bijbelcommentator Nicolaas Hartman (1677-1748) als verdediger van diens
classificatiemethode in de prediking.31 Volgens Peiffers betrof de gewraakte
onderverdeling in geestelijke standen een Bijbels beginsel, omdat “[...] die
methode van onderscheidene toepassingen, wel begrepen, zeker grond en
voorbeeld heeft, in den Leertrant van Christus, en de Apostelen.”32 Kulenkamp
vroeg op zijn beurt als predikant van Nieuw-Loosdrecht aandacht voor de
private samenkomst. Daarmee beoogde hij een vernieuwing tot opbouw in het
geloof, vergelijkbaar met de methode die indertijd door Undereyck in Bremen
was gevolgd. Zo wist hij gedaan te krijgen dat de kerkenraad de huiscatechese
stimuleerde als een correctie op het negatieve imago van de godsdienstige
bijeenkomsten als ‘heimelijke conventiculen’.33
De twee lampeanen betraden vanaf omstreeks 1730 gaandeweg eenzelfde
werkveld. Kulenkamp ontving in 1729 een aanstelling als Gasthuispredikant in
Delft, nam afscheid van Nieuw-Loosdrecht en deed op 9 oktober intree met een
preek over Jesaja 40:6. Het arbeidscontract dat de regenten van het Gasthuis met
hem sloten, omvatte naast de prediking ook het ziekenpastoraat. Aangezien de
arbeidsverhouding met het bestuur van deze charitatieve Delftse instelling niet
onder de kerkenraad maar onder de burgerlijke overheid viel, was deze niet
onomstreden. Kulenkamps acceptatie van de nieuwe arbeidsovereenkomst is
echter begrijpelijk in het licht van zijn herkomst uit Bremen waar de verhouding
kerk-overheid, anders dan veelal in de Republiek, was gereguleerd volgens een
consistoriaal of territoriaal systeem.34 De bevoegdheden van het ministerie van
predikanten van Bremen waren daarin ondergeschikt aan de wetgevende en
uitvoerende macht van de Stadsraad.35 In de Republiek was de geschetste positie
van Kulenkamp als Gasthuispredikant echter specifiek voor de situatie van
Delft.

30

Vgl. Peiffers, Geloofs-vastigheit, 736. Peiffers werd bevestigd in de vacature van Johannes
van Zelst, die, na een ziekbed, in augustus van dat jaar met emeritaat ging.
31
Vgl. [Peiffers], Grondt en Voorbeelt (1731). Spelling gevolgd naar de lezing van N.
Hartman in: Boekzaal 1731b, 601-602. Een exemplaar van de eerste druk is vooralsnog
onbekend.
32
Peiffers, Grond, 2e ed., 6. In 1763, tijdens de discussie over de rechtvaardigingsleer,
handhaaft Peiffers zijn standpunt dat hij tegenover Hartman had verdedigd. Zie: Peiffers,
Sodoms ongerechtigheit, 101.
33
Vgl. Brunekreef, Sypekerk, 17-19, 60.
34
Als rechtsvoorganger gold het voorreformatorische episcopaalse stelsel.
35
Vgl. Oosterbaan, Zeven eeuwen, 247-253; Otte, ‘Reichsstädtischer Protestantismus’, 357361. Zie ook: Van Santen, Bremen.
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Deze status aparte drong hem echter niet in een geïsoleerde positie tot de
Delftse gereformeerde gemeente als zodanig. Kulenkamp ontplooide in zijn
nieuwe werkomgeving juist initiatieven die bij de piëtistische traditie in Delft
aansloten.36 Evenals in Nieuw-Loosdrecht vroeg Kulenkamp bijvoorbeeld
aandacht voor de private godsdienst en voor het belang van vrome
bijeenkomsten met gemeenteleden waarin de navolging van Jezus centraal
stond.37 Door de beleving van het geloof in te bedden in het dagelijks leven heeft
Kulenkamp waarschijnlijk ook hier beantwoord aan een bestaande behoefte. De
Delftse kerkenraad had dan ook in toenemende mate vertrouwen in zijn
integriteit. Zo werd in de acta van de kerkenraad de aanbeveling gerapporteerd
om Het voorbeeld der gezonde woorden van zijn hand te gebruiken naast het
gangbare Kort Begrip der christelijke religie.38 De kerkenraad gaf bovendien
reeds in 1731 blijk van belangstelling om hem als stadspredikant te beroepen.
De effectuering van een beroepingsprocedure werd echter gefrustreerd door een
misverstand omtrent kerkordelijke en juridische bepalingen.39
Op de positieve bejegening door de Delftse kerkenraad volgde in 1730
van de zijde van het college van Gasthuismeesters een tweede blijk van
waardering. Nadat Kulenkamp had bedankt voor een beroep naar Deventer,
toonden de Gasthuismeesters hun dankbaarheid op genereuze wijze met een
geschenk van het verzamelde werk van de kerkvader Augustinus, de humanist
Erasmus, de jezuïet Petrus Canisius, de Leidse theoloog Friedrich Spanheim en
de hebraïcus Guilielmus Surenhusius.40 Op 16 juni 1733 aanvaardde Kulenkamp

Zie voor het piëtisme in Delft vanaf de 16e tot de 17e eeuw: Leurdijk, ‘Nadere Reformatie’.
Vgl. Kulenkamp, ‘Voorrede’, in: Büsing, Gods kinderen, dl. 1, ***. R. van Schie omschreef
deze huisoefening over de navolging van Christus als “Oeffenschool” voor de Delftse
gemeente. Zie: Van Schie, Delft, z.p.
38
Acta Kerkenraad Delft 31 december 1742, in: Delft SA, Archief van de hervormde
gemeente Delft, (1529) 1566-1976 toegangsnr 445: Notulen van de kerkenraad, inv. 9 17421787 september 4.
39
Kulenkamp werd vanwege de Gasthuismeesters genoodzaakt om de kerkenraad te wijzen
op een procedurele onzorgvuldigheid bij zijn beoogde beroeping als stadspredikant. Vgl.
Notulen van de Gasthuisregenten, 13 januari 1731, in: Delft SA, Archief van het oude en
nieuwe gasthuis te Delft. Nummer Toegang: 97 Registers van resoluties, later notulen van het
college van regenten, 1652-1962. Inv.nr. 3 1652 - 1737 mei. Een verzoek van Kulenkamp om
herwaardering van zijn rechtspositie als Gasthuispredikant werd door de burgemeesters niet
gehonoreerd. Uit de opdracht van de burgemeesters aan de regenten van het Gasthuis om
Kulenkamp met “douceurs” te begunstigen kan worden opgemaakt dat zijn arbeid voor het
Gasthuispastoraat werd gewaardeerd. Openstelling van de kansel van de stadskerken voor de
Gasthuispredikant zat er vooralsnog echter niet in. Vgl. Notulen van de Gasthuisregenten, 25
december 1730; 13, 20, 23 januari; 19, 20 februari 1731. De regenten grepen voor hun
argumentatie terug op strubbelingen uit 1674 bij een beroep van Marinus van Harlingen als
Gasthuispredikant. Vgl. Notulen van de Gasthuisregenten, 21 februari, 10 maart 1731.
40
Kulenkamp zou in 1743 het geschenk vermelden als “een altoos duurend aandenken in
myne Boekerye als een liefde-pand”. Vgl. Kulenkamp, Ware boetvaardigheit, **3.
36
37
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alsnog een beroep naar Amsterdam,41 waarna hij afscheid nam van Delft met een
preek over Philippensen 1:27. De gevoelens van Kulenkamp voor deze
gemeente werden naderhand door hem weergegeven met de woorden “zeer
dierbare DELFSCHE Gemeente”, in één adem met de “[...] dierbare en zeer
gewenschte Gemeente! die in myne Vader-landsche-Stad BREMEN den Here
Jesus vergadert is [...]”.42
De wederzijdse uitingen van waardering illustreren hoe de piëtistische
inslag van de Delftse gereformeerden overeenkwam met Kulenkamps affiniteit
met het lampeanisme. Dat bleek eveneens bij de opvolging van Kulenkamp. De
aanvankelijk beroepen ‘ernstige’ coccejaan Wilhelmus Themmen (1696-1764)
bedankte voor het beroep uit Delft,43 waarbij hij in zijn bedankbrief aan de
Gasthuismeesters over de gezochte opvolger schreef: “Hij [God] geeve u in
hem, dat te vinden, wat gij in mij gesogt hebt.”44 Deze gewenste opvolger vond
Delft in Peiffers.
Zoals Delft treurde om het vertrek van Kulenkamp naar Amsterdam, deed
IJsselstein dat om de gang van Peiffers naar het vacante Delft, getuige de
teleurstelling die werd verwoord in de correspondentie met de Delftse
Gasthuismeesters.45 Peiffers’ bovengenoemde verdediging van de lampeaanse
toepassing had in IJsselstein duidelijk weerklank gevonden. Op 13 september
1733 nam Peiffers afscheid met een preek over 1 Cor. 16:22-24.46 Per rijtuig en
in gezelschap van zijn hoogzwangere vrouw, huisgenoten, schoonmoeder en
schoonzuster arriveerde hij kort daarop in Delft, waar hij op 27 september intree
deed in de Gasthuiskerk met een preek over Jesaja 54:11-13.
Na amper een jaar deed de Delftse kerkenraad een geslaagde poging de
Gasthuispredikant naar de stadsgemeente over te halen.47 Anders dan bij zijn
41

Mogelijk houdt het beroep verband met het feit dat Kulenkamp indertijd onder de
recommandati classis was aangenomen.
42
Kulenkamp, Ware boetvaardigheit, **, **3.
43
Het beroep op Themmen werd in de notulen mede gebaseerd op zijn populariteit als
schrijver van stichtelijke lectuur. Hij was door “[...] des selfs in het licht gegeevene Schriften,
aen veele Leeden der Kerkenraedt, soo sij gecommitteerde Regenten vertrouwden, bekent
[…] geworden […]”. Vgl. Notulen van de Gasthuisregenten, 20 juli 1733, in: Delft SA,
Archief van het oude en nieuwe gasthuis te Delft. Nummer Toegang: 97 Registers van
resoluties, later notulen van het college van regenten, 1652-1962. Inv.nr. 3 1652 - 1737 mei.
44
Brieven van Wilhelmus Themmen aan de regenten van het Gasthuis d.d. 21 juli, 1 augustus
1733, in: Archief Gasthuiskerk Delft inv. 984, hier: d.d. 1 augustus 1733.
45
Peiffers’ collega te IJsselstein, Sibrandus Carolus Graeuwen (1684-1763), berichtte in een
schriftelijke reactie dat prinses Maria Louise van Hessen-Kassel met het verzoek om
losmaking had ingestemd. De brief van Graeuwen getuigt van waardering voor de pastorale
kwaliteiten van Peiffers. Vgl. Brief van Sibrandus Carolus Graeuwen d.d. 26 september 1733
aan de regenten van het Gasthuis, in: Archief Gasthuiskerk Delft inv. 985.
46
Vgl. Keppel, Alphabetische naam-rol, 119.
47
Peiffers werd beroepen ter vervulling van de vacature van Petrus Gribius (1651-1739). Vgl.
Brief van de Gasthuismeesters van het Oude Gasthuis te Delft aan de kerkenraad van Delft
d.d. 15 december 1734 met betrekking tot het beroep van W. Peiffers, in: Delft SA, Archief
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voorganger Kulenkamp verliep deze beroepingsprocedure zonder veel
strubbelingen. Na een afscheidspreek in de Gasthuiskerk op 9 januari 1735 over
2 Corinthe 10:13-15 deed Peiffers op 16 januari in een van de grote stadskerken
intree met een preek over Johannes 17:20,21.48 Dat de pastorale opstelling van
Peiffers als lampeaan, net als die van Kulenkamp, duidelijk aansloot bij de
leefwereld van de Delftenaren, bleek toen op initiatief van een vrome Delftenaar
een preek van Peiffers ter perse werd gelegd met een voorwoord waarin de
waardering van de Delftse gemeenteleden voor zijn pastoraat werd verwoord.49
Ook de classicale acta, waarin Peiffers als scriba zijn inzet voor de beroeping
van een predikant uit Bremen rapporteerde, geven hier blijk van.50 Verderop zal
duidelijk worden dat de bevoordeling van deze Bremer niet op zichzelf stond.
Op 12 augustus 1742 nam Peiffers in verband met een beroep naar
Amsterdam afscheid van Delft met een preek over Handelingen 20:31,32.51 De
vromen werden door de scheidende pastor opgevoerd als een te waarderen
bevolkingsgroep, die hij aan de zorg van de Delftse burgervaders aanbeval:
Ja neemt inzonderheit Gods Volck in uwe opzigt, sta hunne goede zaak voor, zo het
ware Gelovige, opregte Christenen zyn, wy verzekeren u, het zyn de beste Burgers, zy
zyn de steunsels van Land en Kerk, zy bidden voor u tot God in het openbaar en in ’t
verborgen.52
Gasthuiskerk Delft inv. 985; Acta Kerkenraad Delft 31 december 1734, Archief van de
hervormde gemeente Delft, (1529) 1566-1976 toegangsnr 445: Notulen van de kerkenraad,
inv. 8 1703 februari 19 - 1741, met ordonnantie op de kerkenraad, 1708; Acta Classis
Delfland, 6 december 1734, in: Den Haag NA, 3.18.62.01, archief van de classis Delft en
Delfland, 1582-1816. Registers van de handelingen van de classis Delft en Delfland. 15821816 inv. 7. 1727 januari 6 - 1753 november 5.
48
Bevestiger was Martinus Snethlage (1697-1763). Vgl. Keppel, Alphabetische naam-rol,
119. De bronnen vermelden niet in welk kerkgebouw de intreedienst plaatsvond. Vgl.
Boekzaal 1735a, 103-104.
49
Het gemeentelid Dirk Tendall (1719-1752) publiceerde de op gehoor uitgeschreven
afscheidspreek van Delft door Peiffers. Zie: Peiffers, Afscheids-rede (1742).
50
Deze Hermannus Ziegel († 1740) werd als student te Utrecht door H.S. van Alphen onder
vermelding van zijn vroomheid bij de Friese stadhouder aanbevolen als kandidaat. Vgl. Brief
van H.S. van Alphen aan stadhouder Willem Karel Hendrik Friso, d.d. 12 juni 1739, in: Den
Haag KHA, A 29, 73 1 (218). Als proponent uit Bremen werd Ziegel later op voordracht van
Peiffers door de classis toegewezen aan de gemeente van Overschie als adjunct-predikant en
aangenomen onder de recommandati classis. Vgl. Acta Classis Delfland, 7 september, 2
november 1739; 27 juni, 5 september, 7 november 1740, in: Den Haag NA, toegangsnr.
3.18.62.01, archief van de classis Delft en Delfland, 1582-1816, inv. 7; Notulen van de
kerkenraad, inv. 8 1703 februari 19 - 1741, met ordonnantie op de kerkenraad, 1708, in: Delft
SA, Archief van de hervormde gemeente Delft, (1529) 1566-1976 toegangsnr 445; Achelis,
Börtzler, Matrikel, 329; Cassel, Bremensia, dl. 1, 187; Generale lijst der Heeren Studenten
die op de academie te Utrecht waren in het jaar 1736, z.p., z.j., [7]; Boekzaal 1739b, 213.
51
In de preek resoneerde opnieuw de ‘tale Kanaäns’: “Indien ik by my zelf niet hadde
overtuigt geweest, dat dit de Wil van God ware, ik zoude het in eeuwigheit niet gedaan, nog
dit Beroep aangenomen hebben.” Vgl. Peiffers, Afscheids-rede, 28.
52
Ibid., 33-34.
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Met de komst van Peiffers naar Amsterdam kwamen de wegen van Kulenkamp
en Peiffers in het pastorale werkveld voor de duur van ongeveer dertig jaar
samen. Peiffers deed op 22 augustus 1742 intrede met een preek over Jesaja
40:11, terwijl Kulenkamp hem op 12 augustus 1733 met een intreepreek over
Jesaja 61:5 was voorgegaan.53 In de periode van 1733 tot 1742 kwamen
Kulenkamp en Peiffers voor dezelfde problematiek te staan. Zo kwam
Kulenkamp niet lang na zijn intrede met allerlei vragen over het eigene van
vroomheid in aanraking, naar aanleiding van een dreigende tweespalt door de
invloed van de hernhutters in de Amsterdamse gemeente en de interne
verdeeldheid tussen voor- en tegenstanders.
Dat het hierbij om meer dan een theoretische kwestie ging, bleek onder
meer uit de werfkracht van de hernhutters. In 1735 wist de Zwitserse baron
Friedrich von Watteville (1700-1777) de vertaler Isaac le Long over te halen tot
het schrijven van een historiografie over de hernhutters. Hoewel het beeld dat
deze schetste van hun ontstaan uit de Moravische Broeders, van academische
zijde op tegenspraak stuitte,54 koos hij, evenals korte tijd later de Amsterdamse
predikant Hieronymus van Alphen jr. (1700-1758), hierop toch de zijde van de
hernhutters.55 Van Alphen jr. dankte zijn reputatie aan zijn vader Hieronymus
Simons van Alphen, een van de leermeesters van Kulenkamp en Peiffers en
voormalige collega van Lampe. Als predikant in Nieuw-Loosdrecht was Van
Alphen jr. de voorganger van Kulenkamp. Hij werd vervolgens tot 1733 aan het
Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden hofprediker van prinses Maria Louise van
Hessen-Kassel, met wie hij een pastorale vertrouwensband opbouwde. De
prinses toonde zich toen eveneens ontvankelijk voor de opvattingen van
hernhuttervoorman graaf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760), tot wie
zij zich met haar geloofsvragen wendde en aan wiens volgelingen zij omstreeks
1742 zou toestaan om zich in IJsselstein te vestigen.56
Kulenkamp liet een tegenstem horen. Het contact tussen de hernhutters en
Amsterdamse gereformeerde lidmaten zou laatstgenoemden op een dwaalspoor
brengen en bovendien het risico van tweedracht met zich meebrengen. Daarom
benoemde de Amsterdamse kerkenraad Kulenkamp in een commissie tot het
opstellen van een herderlijk schrijven.57 Deze Herderlyke en Vaderlyke Brief
verscheen in 1738 en betekende niet minder dan een noodsignaal aan de
samenleving.58 W. Lütjeharms heeft op grond van tekstkritische en inhoudelijke
53

Vgl. Keppel, Alphabetische naam-rol, 91.
Zie bijvoorbeeld: Van den Honert, Academische redenvoering (1639).
55
Vgl. Evenhuis, Ook dat, dl. 4, De kerk, 155-167.
56
Vgl. Van Eijnatten, Liberty, 50-51.
57
Vgl. ibid., 53.
58
Op de algemene inleiding, waarin de door de kerkenraad gevolgde procedure en de opzet
van de Herderlyke en Vaderlyke Brief werden toegelicht, volgde een onderzoek naar het
confessionele gehalte van de hernhutters. Het instituut van een “Bisschoppelyke Kerk” met de
graaf als hoofd werd daarbij mede op historische gronden verworpen.
54
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argumenten aannemelijk gemaakt dat de tekst voor een substantieel gedeelte van
Kulenkamp afkomstig is.59 Een belangrijk gedeelte van het oeuvre van
Kulenkamp draagt de sporen van zijn theologische bezinning uit deze episode
van zijn pastoraat.
Dat er draagvlak bestond voor de Herderlyke en Vaderlyke Brief, bleek uit
de opkomst van een landelijke campagne tegen de hernhutters, waaraan werd
deelgenomen door enkele illustere hoogleraren van de universiteiten van
Groningen, Utrecht en Leiden: Daniel Gerdes, Albertus Voget en Joan van den
Honert. De spil van deze tegenbeweging werd dus gevormd door leerlingen van
Lampe en diens opvolger te Utrecht. Vanuit verschillende wetenschappelijke
centra, maar eensgezind, bakenden deze theologen een redelijk geloof in de
Bijbel af tegen de mystiek van de hernhutters.60 Een bovenconfessionele variant
van geloofsbeleving zoals de hernhutters voorstonden, werd door de lampeanen
beschouwd als een breekpunt voor kerkelijke eenheid. Kulenkamp gaf op zijn
beurt in zijn reactie op de hernhutters blijk van de betekenis die Lampe voor
hem had door te appelleren aan Lampes uitleg van het Johannesevangelie over
de relatie tussen Woord en Geest en te ageren tegen pantheïstische tendenzen
met een beroep op Lampes Geheimniß des Gnaden-Bunds.61
Een ingrijpende gebeurtenis overkwam de gemeente Amsterdam, toen de
in 1741 bevestigde Hoogduitse predikant David Brünings (1704-1749) zich
opwierp als geestverwant van de hernhutters. Deze collega van Kulenkamp was
evenals hij een geboren Bremer en stond bekend als innig vroom, maar zou in

59

Dit blijkt tevens uit verwijzingen van Kulenkamp zelf waarmee hij de tekst van de
Herderlyke en Vaderlyke Brief voor zijn rekening neemt. Vgl. Kulenkamp, Naakt ontdekte
enthusiastery, *******, 46, 84, 391; Vervolg, 203. Vgl. Lütjeharms, Philadelphischoecumenisch streven, 155. Vgl. ook: Versluis, Wilhelmus Peiffers, 21; Exalto, Karels,
Waakzame wachters, 54-59; Peucker, ‘Kulenkamp’.
60
Van den Honert was evenals Lampe weliswaar coccejaan, maar een synthetisch denker, die
op vereniging van de verschillende denkrichtingen aanstuurde en in zijn werk oog bleek te
hebben voor zowel het rationele als bevindelijke element in de vroomheid. Zie: Van Eijnatten,
‘Joan van den Honert’.
61
Kulenkamp, Naakt ontdekte enthusiastery, 396; Lampe, Genaade-Verbond, dl. 4, 728-729;
dl. 3, h. 19. De synode van Zuid-Holland nam in haar vergadering te Woerden de
onderzoeksresultaten en adviezen tegen de hernhutters over van de hoogleraren Gerdes,
Driessen, Van den Honert en Voget alsook de door Kulenkamp opgestelde pastorale brief van
de kerkenraad van Amsterdam. Vgl. Kulenkamp, Naakt ontdekte enthusiastery, 476, 515-518;
Ypeij, Geschiedenis, dl. 9, 427-430. Toen in 1739 door de Raad van Bremen een beroep op
Kulenkamp werd uitgebracht, kwam zijn lampeaanse profiel overigens wederom scherp naar
voren, omdat hij behalve als hoogleraar, werd beoogd als opvolger van een piëtistische
geestverwant van Lampe, te weten Heinrich Ei(c)kel(l) (1685-1743). Mogelijk zag
Kulenkamp van het beroep af wegens de nawerking van tegenstand vanuit de gemeente,
waarop Eickel door zijn gebrek aan pastorale tact was gestuit. Vgl. Bremen StA, 2-P.6.a.9.c.3b, Protocol Stadsraad 1733-1741, 25 september 1739, 30 september 1739; Boekzaal
1739b, 381-382; Mai, Niederdeutsche Reformbewegung, 305-306.

12
140

1749 letterlijk bezwijken onder de verdenking van hernhutterse sympathieën.62
Hoezeer het punt in kwestie de vroomheid in het pastoraat van Kulenkamp
raakte, illustreert het verband dat door hem werd gelegd met de bestrijding van
Römeling en Detry door Lampe.63 Kulenkamp gaf zijn jeugdherinnering aan de
publiciteit prijs:
Hoe jong ik was, heugt het my evenwel nog levendig, welke beroeringen de dwaalgeest Römeling, in myn Vaderlandsche Stad Bremen, in ’t jaar 1713 en 1714 verwekt
heeft, dewelke enen begunstiger en voorstander vond aan P.F. de Try, een Predikant
aldaar, wiens Godvrucht niemand verdacht hadde gehouden, die een boezem Vriend
was geweest van den Vermaarden, nu Zaligen Prof. Lampe, mynen Geachten
Leermeester, (hoewel tot myn smerte maar voor enen korten tyt,) en die naderhand,
wanneer zyn H. Eerw. de pen opvattede, om tegen de dwalingen van Römeling te
waarschouwen, van zynen gewezen Vriend, die bittere taal moest horen, dat hy hem
noemde, den eerst geboornen Zoon des Duivels.64

Toen in 1749 een tweede golf van beroering de gemoederen verhitte, nam ook
Peiffers het initiatief tot een uitval naar de hernhutters.65 Tegenover hun
gewraakte mystiek benadrukte Peiffers de plaats die naar zijn mening de ratio in
het geloofsbegrip diende in te nemen.
Zoals Undereyck vanuit Bremen zijn tijdgenoten met de lectuur van de
evangelicale theoloog Richard Baxter had verrast, stimuleerde Peiffers de
lectuur van diens achttiende-eeuwse geestverwanten Philip Doddridge en Isaac
Watts.66 Evenals bij Undereyck waren de aanbevelingen door Peiffers in de
periode 1746-1748 gericht op het bevorderen van de vroomheid. Peiffers gaf
blijk van een eigen visie op de verhouding tussen rationaliteit en spiritualiteit,
theologische gematigdheid en een Bijbels georiënteerde geloofspraktijk,
waarvoor hij bij Doddridge en Watts steun vond. Net als Kulenkamp en de
genoemde hoogleraren probeerde Peiffers duidelijk te maken dat de
gemoedsaandoeningen die bij de hernhutters zo’n grote rol speelden, niet pasten
binnen de eigen kentheoretische principes van Schrift en rede.67
Vgl. Peucker, ‘David Brünings’; Evenhuis, Amsterdam, dl. 4, 167-168.
Vgl. Mai, Niederdeutsche Reformbewegung, 237-239.
64
Kulenkamp, Naakt ontdekte enthusiastery, ****3v -****4v.
65
Vgl. Kulenkamp, ‘Bericht’ d.d. 24 april 1749, in: Boekzaal 1749, 430-433, hier: 432. Zie:
[Kulenkamp], Het geopenbaarde geheim der ongerechtigheit (1743).
66
Deze overeenkomst werd vermeld door een anonieme recensie in de Boekzaal 1750, 621641, hier: 622. Zie: Peiffers, Agt korte t'zamenspraken (1749). De publicatie vond plaats na
overleg met David Longueville (1706-1776), predikant van de Presbyteriaanse Gemeente van
Amsterdam, die als bemiddelaar voor Kulenkamp en Peiffers schriftelijk contact met
Doddridge en Watts onderhield. De classis Amsterdam approbeerde de prekenbundels met
een aanbevelingsbrief dan wel voorrede van Peiffers. Vgl. Van den Berg, Nuttall, Philip
Doddridge, 20-28.
67
Zo begreep tenminste de Groningse lampeaan Gerdes, toen hij met de introductie van werk
van Doddridges geestverwant Isaac Watts eenzelfde tactiek als Peiffers huldigde. Vgl. Van
den Berg, Nuttall, Philip Doddridge, 18-21, 25.
62
63
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Dat er grote overeenkomst bestond tussen de pastorale visie op vroomheid
van de lampeanen en die van Undereyck en het Bremense piëtisme, blijkt uit
hun beider belangstelling voor de irenische en redelijke vroomheid van Baxter,
Watts en Doddridge.68 Peiffers koppelde in 1749 dan ook zijn commentaar op de
verschillen met de hernhutters aan het vertaalde werk van Doddridge over
wedergeboorte, geestelijk leven en heilszekerheid.69 Dat hij als lampeaan
Doddridges visie op de verhouding van rationeel denken en geloofsbeleving
voor zijn rekening nam, sluit aan bij het eigene van de vroomheidsvisie van
Kulenkamp en Peiffers. Zij bakenden immers hun vroomheidsbegrip af tegen de
door hen als redeloze bloed- en wondencultus gewantrouwde mystiek van de
hernhutters.
Daarnaast stelden Kulenkamp en Peiffers de visie van de hernhutters op
de christelijke vrijheid gelijk met het antinomianisme, dat in de gereformeerde
kerk als een heet hangijzer gold, omdat de functie van de wet in de heiliging
werd ondergewaardeerd.70 Volgens de lampeanen waren de bevindingen op
Bijbelse gronden objectief toetsbaar, maar de hernhutters wezen de toetsing van
religieuze ervaringen af als wettisch. Met dit verwijt jegens hun critici brachten
de hernhutters zich onder verdenking van antinomiaanse sympathieën. Peiffers
constateerde in 1749 dankbaar dat in de gereformeerde gemeente van
Amsterdam de meeste vooraanstaande sympathisanten van de hernhutters op
hun schreden waren teruggekeerd en dat daarin een eerdere verwachting van
Kulenkamp was uitgekomen.71
Peiffers verbond de geloofspraktijk van “den oprechten, en oprecht
ernstigen Heer Lampe” met “den oprechten, en oprecht ernstigen Heer
Doddridge”.72 Dat dit op instemming kon rekenen, bleek bijvoorbeeld in 1741,
toen ds. Anthoni van Hardeveldt (1695-1777) zich eveneens op Lampe beriep
bij zijn oproep tot zedenreformatie in zijn bestrijding van de hernhutters.73 Naar
de woorden van Peiffers is irenicisme een sleutel tot het behoud van een gezond
Beïnvloeding door de ‘redelijke vroomheid’ van evangelicals als Doddridge, Baxter, Watts
en Hervey gold voor Peiffers als een orthodoxe vorm van vroomheid voor het beschaafde
publiek. Vgl. Van Eijnatten, Liberty, 445. Peiffers’ propaganda voor de evangelicale theoloog
Doddridge, die het gezag van de rede in geloofszaken honoreerde, heeft duidelijk raakvlakken
met Undereyck.
69
Peiffers, Agt korte t'zamenspraken, 21.
70
Vgl. over de historische betekenis van de begrippen ‘antinomianisme’ en ‘neonomianisme’:
Van den Brink, Tot zonde, 23-28.
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Peiffers, Proeve, 6.
72
Peiffers, Geloofs-vastigheit, 839. Ook naderhand kwam de invloed uit Bremen naar voren,
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afkomstige predikant Johann Jakob Kessler de pen op om de avondmaalsgemeenschap van
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lampeaanse kenmerkenleer. Zie: Kessler, Leer; Afwering. Vgl. ook: Van Abkoude, Arrenberg,
Naamregister, 275; Ypeij, Dermout, Geschiedenis, dl. 3, 270-272. Beide werkjes van Kessler
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73
Van Hardeveldt, Kort bericht, 7-9, 16, 19, 34-35, 54.
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geestelijk klimaat. De reactie van Kulenkamp en Peiffers op de hernhutters is te
beschouwen als nawerking van Lampes bestrijding van religieus fanatisme in
Bremen. Beiden waren met hun polemiek gericht op het overbruggen van
tegenstrijdigheden in leer en leven.
6.2.2 Vroomheid in geschriften
Kulenkamp en Peiffers vonden hun weg naar de drukpers in de confrontatie met
de hernhutters. Verwees Kulenkamp voor zijn aversie tegen de mystiek van de
hernhutters naar de confrontatie tussen Lampe met Römeling en Detry, Peiffers
legde een verband met de evangelicale theologen Doddridge en Watts, die
evenals Lampe zich beriepen op de samenhang van rede, vreedzaamheid en
verdraagzaamheid.
6.2.3 Vroomheid in de geschriften van Kulenkamp
Het oeuvre van Kulenkamp ligt op het terrein van exegese, catechetiek,
apologetiek en polemiek. Bij de uitleg van de Bijbel nam hij ten gunste van
Coccejus’ foederaalmethode afstand van de voetiaanse hermeneutiek.74 In zijn
werken over de drie genoemde vakgebieden is het thema van de praktijk van het
christenleven in elk hoofdstuk verwerkt. Dat dit thema door hem van het
grootste belang werd geacht, werd reeds duidelijk toen de Herderlyke en
Vaderlyke Brief door hem in 1739 werd vervolgd met een breedvoerige repliek
op het verwijt van verkettering: De naakt ontdekte enthusiastery, geest-dryvery,
en bedorvene mystikery der zo genaamde Herrnhuthers.75 Kulenkamp bepleit
daarin namelijk niet alleen het recht van de Amsterdamse kerkenraad om te
waarschuwen tegen heterodoxe invloeden, maar verduidelijkt ook de praktische
zijde van het gereformeerde geloof in termen van godzaligheid in hart en
wandel.
In De naakt ontdekte enthusiastery is Kulenkamps hoofdbezwaar tegen de
spirituele leefwereld van de hernhutters dat de normatieve plaats van de Bijbel
wordt verdrongen door hun subjectieve religiositeit, omdat dit leidt tot een
vervaging van het onderscheid tussen waarheid en schijngeloof. Om dit
duidelijk te maken vergelijkt Kulenkamp het gebruik van godsdienstige
begrippen door de hernhutters met de Herderlyke en Vaderlyke Brief. Het
subjectivisme dat de groepstaal van de hernhutters beheerst, ondermijnt volgens
Kulenkamp diverse loci van de gereformeerde geloofsleer. Kulenkamp
vergelijkt in dit verband het mystieke gehalte van hun zangbundel met de
lutherse Bijbelvertaling en registreert als mutaties van de gereformeerde leer:
een quiëtistische, dat wil zeggen passieve geesteshouding, de onderscheiding
tussen uit- en inwendig Woord, de vereenzelviging van het religieus bewustzijn
74

Kulenkamp distantieert zich hierbij van de representatieve voetiaanse Schriftuitleggers
Franciscus Ridderus (1620-1683) en Johannes à Marck (1656-1731). Vgl. Kulenkamp, Naam,
dl. 1, XIX.
75
Vgl. Boekzaal 1739a, 735-738; 1739b, 192-199.
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met Godskennis en van de subjectieve voorstelling van de lijdensgeschiedenis
van Jezus met het historische gehalte ervan, vermenging van de
rechtvaardigingsleer met de heiligingsleer en van Wet en Evangelie en ten slotte
het aanhangen van de afgewezen variant van de leer van de wederoprichting
aller dingen (ἀποκαταστασις). Om de afstand tussen de opvattingen van de
hernhutters en het gereformeerde belijden scherp te stellen legt Kulenkamp een
verband met de doperse spiritualisten, mystici uit de Franse Cevennen, quakers
uit Engeland en spinozisten uit de Nederlanden.76
In 1743 zagen drie geschriften van Kulenkamp het licht die hun
verschijning dankten aan de hernhutterproblematiek. Kenmerkend is dat
Kulenkamp met de uitgave niet alleen de bestrijding van de hernhutters, maar
ook de bevordering van het christenleven op het oog had. Achtereenvolgens
verschenen Het geopenbaarde geheim der ongerechtigheit, een
exempelgeschrift met een waarschuwing tegen de hernhutters, Historische
School- en Huis-Bybel, een aanzet tot huiscatechese en tenslotte De ware
boetvaardigheit vertoont in het voorbeeld van den boetvaardigen David, een
meditatieve Schriftuitlegging. In Het geopenbaarde geheim der ongerechtigheit
presenteert Kulenkamp anonieme ooggetuigenverslagen van drie afvallige
hernhutters.77 De editie omvat naast het door Kulenkamp geannoteerde verslag
van de overlopers als ervaringsdeskundigen, die het waarheidsgehalte van De
naakt ontdekte enthusiastery bevestigen, een relaas over schijngeloof en
mystiek.78
Onder auspiciën van Kulenkamp verscheen de populaire inleiding tot de
Bijbel, Historische School- en Huis-Bybel. In de voorrede licht Kulenkamp het
belang van Bijbelcatechese toe.79 Als lampeaan onderscheidt hij Bijbelkennis
van kennis van de geloofsleer. De betekenis van de heilsgeschiedenis is
76

Kulenkamp, Naakt ontdekte enthusiastery, 42-45, 75, 331-332, 338-339.
Vgl. ook: Lütjeharms, Philadelphisch-oecumenisch streven, 229.
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Kulenkamp onttrok Het geopenbaarde geheim in 1749 aan de anonimiteit met de onthulling
van zijn redactionele verantwoordelijkheid. Indirecte aanleiding daarvan was een herleving
van de hernhutterse beroeringen. Vgl. Kulenkamp, ‘Bericht’ d.d. 24 april 1749, in: Boekzaal
1749, 430-433, hier: 432. De inhoud van Het geopenbaarde geheim bestaat uit een oproep tot
waakzaamheid, een tweevoudige verdediging van Adam Struensee, predikant en scholarch te
Halle, tegenover de graaf von Zinzendorf, alsmede een rapportage van A.G., een verslag van
de innige contacten van de graaf met een quaker en de briefwisseling van de graaf met een
grafelijke zadelmaker te Isenburg-Büdingen. Vgl. [Kulenkamp], Geopenbaarde geheim, 1-19,
20-48, 49-144, 145-192, 193-252. De briefwisseling met de graaf von Zinzendorf dient ter
illustratie van de omgangsvormen in de kring der hernhutters. Kulenkamp stelt daarbij in zijn
annotaties ook de religieuze wereld van de hernhutters aan de kaak. Vgl. ibid., 49-50, 52, 5662, 65-66, 70, 71, 73-74, 76-77, 81, 85- 87, 99, 100.
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Kulenkamp, Historische School- en Huis-Bybel, ‘Voorrede aan den Godvruchtigen en
waarheitlievenden lezer, byzonder aan alle diegene denwelken de Godvruchtige opvoedinge
der Kinderen ter harte gaat’, ***4. Kulenkamp wijst op het normatieve gezag van de Bijbel
voor het onderwijs in de geloofsleer, de kennis der waarheid en het leren van leefregels ter
naleving van normen en waarden in de samenleving.
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fundamenteel voor de heilsleer. Door aan te haken bij een objectieve oriëntatie
op de heilsgeschiedenis wordt door Kulenkamp het rationele element in de
vroomheidsopvatting vooropgesteld. Van wezenlijke betekenis voor het
welslagen van de opvoeding is volgens Kulenkamp de verwerking van de
geloofsleer. Daarnaast is de voorbeeldfunctie van de ouders essentieel ter
voorbereiding van jongeren op hun zedelijk handelen in de samenleving.80 Als
voorwaarde geldt dat de opvoeders bij dit alles over pedagogische en didactische
vaardigheden beschikken.81
Op het getuigenverslag van de overlopers en Kulenkamps pleidooi voor
huiscatechese volgde tenslotte een derde geschrift, dat op exegetisch terrein lag
en tevens door hem tot de “praktikale stoffen” werd gerekend: De ware
boetvaardigheit vertoont in het voorbeeld van den boetvaardigen David. Of
geschetste uitbreidinge en zakelyke verklaringe van den LIsten Psalm, Met by
gevoegde doorgaande aanmerkingen uit de taal-oudheit-en letter-kunde, ten
dienste van Jonge Nazireers.82 Kulenkamp geeft hierin het verband met de
hernhutterproblematiek als volgt aan:
Toen ik geroepen wierd, om de schuil-hoeken van listige, en door den schyn van
nauw-gezette Godzaligheit vele verleidende, en verscheide gedeeltens der Wereld
doorkruiszende, en overal beroeringe stichtende, Dwaal-geesten, te doorzoeken, hebbe
ik my nochte konnen, nochte willen onttrekken, maar mynen tyd en vlyt gewillig, zo
veel ik konde, ter hunner ontdekkinge te koste gelegt.83

Kulenkamp biedt in deze uitgave met verwijzing naar de historische context het
eindproduct van een prekenserie over de boetvaardige David als exempelfiguur,
wiens berouw over de zonde door de hernhutters volgens hem ten onrechte
wordt overgeslagen ten gunste van de bloed- en wondencultus.84 Dat Kulenkamp
zich hierbij tevens de invloed van zijn geboortestad realiseert, kan wellicht
worden opgemaakt uit een uitvoerige dedicatie aan de gereformeerde gemeente
van Bremen, waarin hij blijk geeft van blijvende betrokkenheid bij zijn
geboortestad. Met een hoge verwijsfrequentie naar auteurs uit het Duitse
taalgebied roept de Bremer de Nederlandse studenten op tot navolging van hun
wijze van exegetiseren.
Kulenkamp omschrijft zijn werk als een doorlopende verklaring van
Psalm 51. Vanuit dit perspectief behandelt hij “de kennisse der Waarheit

80

Ibid., *5v.
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Kulenkamp, Ware boetvaardigheit, *****3. Een tweede editie volgde in 1744.
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werkzaam […] in de dadelyke oeffeninge der ware Godzalgheit”.85 De
uitlegkundige opzet van het boek heeft een meditatieve inslag met als doel de
bevordering van vroomheid:
Mochte het den Opper-Zegenaar behagen mynen geringen arbeid by U, gelyk ook by
anderen, die uitwerkinge te doen hebben, dat ‘er onbekeerde door bewogen wierden
tot ene onberouwelyke bekeringe tot zaligheit, dat ‘er na by Christenen door ontdekt
en aan hun zelve bekent gemaakt; dat ‘er ware Christenen, doch die in verval geraakt
zyn, door opgewekt wierden, om met den gevallenen David ook weder op te staan; en
dat zy, die staan in het geloof, daar door wierden aangeprikkelt, om niet hoog
gevoelende te zyn, maar te vrezen, en om in vreze te wandelen alle de dagen hunner
inwoninge [...]86

De door Kulenkamp beoogde vroomheid bevat een element van toetsing ten
behoeve van zelfbeproeving. Dit acht hij noodzakelijk vanwege een toenemende
verslapping van de kerkelijke tucht, hetgeen door hem wordt beschouwd als
blijk van algemeen afnemend ambtelijk toezicht.
De structuur van De ware boetvaardigheit is als volgt: Op de
prolegomena volgen achtereenvolgens de verklaring vers voor vers en een
beknopte aaneengeschakelde uitbreiding. Dat Kulenkamp ook in dit werk veel
aandacht besteedt aan de vroomheid in leer en leven hangt samen met zijn visie
op het Psalmboek als een “Kort-begrip van den gehelen Bybel, en een
Voorbeeld der gezonde Woorden, in zich bevattende al wat tot de stellige,
wederleggende, Prophetische en Zede-kundige Godgeleertheit behoort”.87
Kulenkamp sluit daarin aan bij de monnik Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus
Senator (c. 485-c. 585), die zich onderscheidde door het zevental boetpsalmen
als volgt aan te geven: Psalm 6, 32, 38, 51, 102, 130 en 143.88 Door de
geloofspraktijk toe te spitsen op Wet en Evangelie plaatst Kulenkamp de
geschilpunten omtrent de hernhutters in een Bijbels perspectief. Ten slotte
verwerkt hij een gebedsvoorschrift voor personen in overtuiging van zonde en
opent hij het venster op genade en dankbaarheid voor de verlossing.89
Daarmee is niet alles gezegd, want in een dedicatie aan de gemeenten die
hem beriepen – Amsterdam, Bremen, Delft, Deventer en Nieuw-Loosdrecht –
wijst Kulenkamp erop dat deze opzet zowel aansluit bij het onderwijs in Bremen
en Utrecht als bij Lampes Geheimniß des Gnaden-Bunds, waaruit blijkt dat hij
in diens voetsporen wil gaan. Didactisch gezien is de opbouw van het
commentaar bedoeld als een voorbeeld voor de theologiestudenten, de ‘jonge
Nazireërs’.90 Dit is daarnaast zichtbaar in het notenapparaat, dat verwijst naar
85
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bronnen uit de klassieke oudheid en contemporaine wetenschappelijke literatuur.
Dat Kulenkamp met zijn uitleg een bijdrage hoopte te leveren aan de
ontwikkeling van een stabiele identiteit van de theologische studenten, blijkt uit
de volgende passage:
[…] zo ‘er de NAZIREERS Gods enigzins uit zullen leren de wyze, op welke, of
gehele Bybel-boeken, of voorname gedeeltens van dezelve, konnen verklaart worden,
en wat voorraad zy in dezen hunnen Oogst-tyd hebben op te doen, om met ‘er tyd, als
echte Schrift-Geleerde des Nieuwen Testaments, uit hunnen schat oude en nieuwe
dingen te konnen hervoort brengen […]91

Kulenkamp beschouwt het resultaat van zijn arbeid als een bewijs “[...] dat de
letter-oeffeningen der jonkheit noch konnen te stade komen; ja zelfs in het
behandelen van praktikale stoffen, gelyk buiten tegenspraak deze Psalm is
[...]”.92
Kulenkamp schrijft Psalm 51 met vers 8 als kerntekst een normerende
betekenis voor het vrome leven toe: “Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het
binnenste, en in het verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend.” Kulenkamp
typeert daarbij de boete en het geloof van David “uit den innigen oprechten
grond zyns harten [als een] belydenis van ene gehele Theologie des Geloofs”.
De “waarheid” van boven afkomstig en door het geloof ingeleefd is “[...] diep in
het harte en in de ziele gezonken [...]”.93 Het waarheidsbegrip zetelt in “het
binnenste van den mensche” als “ene innige genegenheit, vergenoeging en
vermaak”.94 Kulenkamp brengt vervolgens de allegorische betekenis van David
in verband met de historie van de boetvaardige zondares en de parabel over de
boetvaardige tollenaar. De uitvoering van zijn voornemen om hierover
breedvoeriger te schrijven stuit echter volgens hem af op de omvang van het
eindproduct.95 Afgaande op de respons in de Boekzaal der geleerde wereld lag
dat overigens zeker niet aan een geringe publieke belangstelling:
91
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Wy zeggen, de Heer Kulenklamp gelieve zich dan maar aanstonts daar toe gereedt te
maken; wyl ‘t nu al reedts genoeg opentlyk gebleken is, hoe gretig en als met opene
armen dit zyn, waarlyk doorwrocht, geleerdt en Godtvruchtig Werk, van het Gemeen
ontfangen is.96

Binnen een jaar bleek er namelijk reeds behoefte aan een herdruk.
Als laatste werk waarmee Kulenkamp zich op de bevordering van
vroomheid richtte, publiceerde hij een tweevoudig getuigenverslag van afvallige
hernhutters, waaraan hij een voorrede en annotaties toevoegde: Anatomie der
Herrnhuthsche secte uit 1750 en De verborgenheid der ongerechtigheid van de
secte der Hernhutters ontdekt van Alexander Volck (c. 1700-1788) uit 1751.
Kulenkamp verbindt in Anatomie zijn naam aan het verslag van Johann Jacob
Lischy (1719-1781), Hoogduits predikant te York in Pennsylvanië.97 Bij de
voorbereiding werkte Kulenkamp aanvankelijk samen met de uit Bremen
afkomstige Amsterdamse hulpprediker Johann Christoph Büsing (1722-1802),
die de vertaling uit het Duits verzorgde.98 De veronderstelling ligt voor de hand
dat dit niet vreemd was aan de gemeenschappelijke Bremense afkomst. Zoals
verderop zal worden gezien, ontwikkelde zich hierbij een vertrouwensband met
Büsing, die tot uitdrukking zou komen in hun samenwerking bij de bevordering
van de vroomheid.
Kulenkamp keert zich overigens in zijn voorwoord bij Anatomie tegen een
publicatie van de hernhutter-sympathisant Jan Franco Beyen (1706-1752), die
zijn machtspositie als schepen te IJsselstein aanwendde ten gunste van de
vestiging van de hernhutters. Beyen wordt door Kulenkamp gecorrigeerd naar
aanleiding van diens beroep op een uitspraak van de bekende
vroomheidsschrijver Alexander Comrie over “nieuwe Godgeleerden”, waarmee
deze de critici van de hernhutters zou bedoelen.99 Kulenkamp weerlegt de
argumentatie van Beyen en diens beroep op “den getrouwen en arbeidzamen
Heer Comrie”, die naar zijn mening afwijzend stond tegenover het denk- en
leefklimaat van de hernhutters.
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Anatomie werd gevolgd door een in het Nederlands vertaald
getuigenverslag van Alexander Volck, stadsschrijver en advocaat te Büdingen,
in Das Entdeckte Geheimnis der Bosheit der Herrnhutischen Secte (17481752).100 Het klinkt vertrouwd dat ook deze vertaling tot stand kwam als
resultaat van samenwerking tussen Kulenkamp en een geboren Bremer:
Johannes Klencke (1720-1770), predikant te Asperen. Deze publicatie
onderscheidt zich van de voorgaande werken van Kulenkamp, waarin het accent
veel meer op de analyse van de problematiek ligt, door een hoger polemisch
gehalte.
De inschakeling van twee geboren Bremers, Büsing en Klencke bij
Kulenkamps confrontatie met de hernhutters, is als onderdeel van zijn
schakelfunctie tussen Bremen en de Republiek te beschouwen. De
krachtenbundeling van de Bremers werd enkele jaren later nog versterkt door
een uitvoerige voorrede van Kulenkamp bij een vroomheidsgeschrift van
Büsing, dat verscheen onder de titel Gods kinderen den beelde van Gods Zoon
gelykvormig: of Het deugden beeld van Christus zig openbarende in de
Gelovigen.
6.2.4 Vroomheid in de geschriften van Peiffers
De schriftelijke nalatenschap van Peiffers was evenals die van Kulenkamp
grotendeels gerelateerd aan zijn ambtelijke werkzaamheden. Daarnaast gaven de
vragen die de hernhutters in Amsterdam en vanaf 1736 in IJsselstein opriepen,
Peiffers eveneens aanleiding tot schriftelijk commentaar. Het commentaar van
Peiffers is gegoten in de vorm van zijn bovengenoemde verdediging van de
schematisering van het geestelijk leven, zoals deze door Lampe werd
voorgehouden en waarvan hij een herdruk bezorgde.101 Als lampeaan is Peiffers
evenals Kulenkamp een volgeling van de door hem geëerde Coccejus. Diens
tranen over de liefde van God tijdens colleges worden door Peiffers opgevoerd
als een voorbeeld van vroomheid:
[…] welke woorden [Johannes 3:16] Coccejus, zo my eens verhaald is, in zyne lessen,
zelden of nooit konde uitbrengen, of de liefde tranen biggelden over zyne wangen. Og
waren we alle zulke Coccejanen!102

Peiffers bracht de betekenis van Bremen onder de aandacht van het Nederlandse
publiek door zijn betrokkenheid bij de heruitgave van een vroomheidsgeschrift
van Duitse origine, Betrachtungen über den Reichthum der Güte Gottes (1732)
100
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van de Duisburgse hoogleraar theologie Petrus Janssen (1698-1770). Janssen,
die in Bremen als hoogleraar goed bekendstond,103 had hier in 1732 bij Hermann
Jäger dit opwekkingsgeschrift in druk laten verschijnen, waarvan de
Nederlandse vertaling luidt: Overdenkingen van de rykdom van Godts
goedertierendheid. Janssen bepleitte in zijn Betrachtungen een opwekking in de
geest van het Bremense piëtisme met een uitvoerig excerpt uit het hoofdwerk
van Theodor Undereyck. Doordat Janssen aandacht vroeg voor de rationele
component in het vrome leven, paste zijn opwekking in de traditie van de school
van Lampe.
De vertaling van Betrachtungen werd in 1738 aan het begin van de
opkomst van de hernhutters voor het eerst uitgebracht door Peiffers’
bovengenoemde studievriend Johannes Gulielmus Kals.104 Kals werkte hiertoe
als leerling van Lampe en geestverwant van Theodor de Hase samen met de
Hoogduitse predikant Johan Gosewyn Everhart Alstein († 1740) uit Amsterdam,
die als geboren Bremer voor een aanbevelend voorwoord zorgde. Met de tweede
editie beoogde Peiffers de aandacht die Janssen vroeg voor de innerlijke en
uiterlijke heiliging van het leven, over te brengen aan een volgende generatie
van het Nederlandse publiek.
In de periode tussen 1741 en 1749 maakte de bestrijding van de
hernhutters in het werk van Peiffers plaats voor zijn introductie van twee
onafhankelijke religieuze denkers uit het Engelse taalgebied, Philip Doddridge
en Isaac Watts.105 Peiffers vroeg met de verschijning van drie werken uit het
oeuvre van Doddridge aandacht voor de wedergeboorte, Praktikale leerredenen
over de wedergeboorte (1746), de praktijk van het geestelijke leven, Oorsprong
en voortgang van waare godsdienstigheid in ’s menschen ziele (1747) en de
heilszekerheid, Tien predikaatsien over de kracht en genade van Christus
(1748). Dit waren onderwerpen die ook tijdens de hernhutterscontroverse naar
voren kwamen. Om de actualiteit van Doddridge en Watts te benadrukken
werden de geestverwanten van Doddridge door Peiffers in zijn
aanbevelingsbrief geassocieerd met de “Ernstige Leeraars” als synoniem van de
lampeanen,106 waaronder hij ook zichzelf mocht rekenen.107 Hij toonde zich een
pleitbezorger van interkerkelijke verdraagzaamheid, gedragen door de liefde
voor “alle Huisgezinnen, en van een iegelyk, van wat gezindheit ook”. Bepaalde
opmerkingen van Peiffers illustreerden zijn band met Bremen, zoals wanneer hij
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zinspeelt op de foederaaltheologie bij het sterfbed van Theodor Undereyck, die
zou hebben gesproken van “verbondmatige opregtigheid”.108
Toen Peiffers in 1746 in een inleiding tot Doddridges Practical
Discourses on Regeneration (1742) zijn instemming betuigde met diens
wedergeboorteleer, knoopte hij daarmee aan bij de prediking die onder de
lampeanen gangbaar was. Volgens Peiffers vormen de preken van Doddridge
een schoolvoorbeeld van praktijkgerichte exegese: “Hier heerscht
rechtzinnigheit gepaart met gematigtheit.”109 Als volgende uitgave van
Doddridge verscheen in 1747 onder de titel Oorsprong en voortgang van waare
godsdienstigheid in 's menschen ziele opnieuw een pastorale leidraad voor de
beoefening van het geestelijke leven.
In 1748 verbond Peiffers zijn naam aan de verschijning van Doddridges
Tien predikaetsien over de kracht en genade van Christus met een uitvoerige
voorrede. In dit boek verbindt Doddridge de vraag naar heilszekerheid met de
grens van het menselijk kenvermogen en richt hij zich tegen het deïsme.
Peiffers’ voorrede bestaat uit een vrij omvangrijke verhandeling over de functie
van het geweten en de beperking van het ken- en wilsvermogen. Peiffers
verbindt met het geweten de toe-eigening van het heil. Als lampeaan
beantwoordt hij de vraag naar heilszekerheid in het licht van het genadeverbond.
Hij roept op tot een evenwichtig gebruik van de rede en een adequate
formulering van kernbegrippen uit de geloofsleer: het zaligmakend geloof, de
heiliging en de goede werken. Voor een juiste voorstelling van de geloofsleer is
volgens Peiffers de gave van de Heilige Geest nodig, die “[...] de waarheit aan
de ziele heiligt [...]”. Als voorbeeld wijst hij op de visie van Theodor Undereyck
en het Bremense piëtisme en op het effect van de door Doddridge
geactualiseerde theologie van Richard Baxter op het geloofsleven.110 Peiffers
spoort aan tot het lezen van de werken van irenische theologen, waaronder hij
naast Lampe en diens voorlopers en volgelingen noemt: Johannes Hoornbeek,
Wilhelmus van Eenhoorn, Franciscus Burmannus en Undereyck.
Een jaar later publiceerde Peiffers naar aanleiding van een opleving van
de strijd over de hernhutters een tweevoudige reactie op de omstreden
opvattingen. Als eerste verscheen een vertaling van zijn eigen Latijnse
aantekeningen onder de volgende ondubbelzinnige titel: Proeve van
enthusiastische, antinomiaansche, paapsche, vuile en godloze dwalingen.
Binnen één jaar na verschijning bleek uit een viertal drukken dat Peiffers’
Proeve was aangeslagen bij het publiek. Peiffers’ hoofdbezwaar tegen de
Peiffers, ‘Voorrede’, in: Doddridge, Tien predikaetsien, *******4v-*******5r.
Peiffers, ‘Brief’, in: Doddridge, Praktikale leerredenen, *5. Vgl. ook: Van den Berg,
Nutall, Philip Doddridge, 25-26.
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vroomheidsopvatting van de hernhutters is de afstand die in de voorstelling van
de hernhutters ontstaat tussen de Bijbeltekst, het geloof en de heiliging.
Daarnaast laakt hij bij de hernhutters een evidente onderschatting van het belang
van geloofskenmerken voor de heilsbeleving. Tegenover de dubieuze wijze
waarop de hernhutters het geloofsleven zouden vertolken, hanteert Peiffers een
spiritueel gereformeerde lampeaanse benadering:
Geen Mensch op Aarde kan zich op de ordinaire wyze van vooren verzekeren van zyn
dadelyk deelgenoodschap aan die Genade, maar alleen van achteren, wanneer hy
(schoon ook zeeker door loutere Genade) verwaardigt wordt dien weg in te slaan, dien
de Heer aanwyst, dat is, wanneer hy berouw en leedweezen van zonden heeft, de
aangebodene Genade in Christus begeert, en, met vertrouwen, aangrypt, en zo tot Godt
wederkeert, om, in liefde, vreeze Gods, en gehoorzaamheit, naar zyne Wet, voor Hem
te leeven.111

In hetzelfde jaar deed Peiffers Agt korte t'zamenspraken; ingerigt tot onpartydig
onderzoek, en genoegzame wederlegginge, van de Herrnhuttery het licht zien.112
Het bevat een gesprek tussen drie herkenbare figuren uit Amsterdam, die
sprekend worden opgevoerd onder de gefingeerde benaming van Herrnhuttoreformatus als sympathisant, Zelotes als bestrijder en Moderatus als bemiddelaar
tussen de strijdende partijen. Peiffers draagt het veelbetekenend op aan de
gereformeerde gemeente van Amsterdam en in het bijzonder aan de leden onder
haar die met de hernhutters sympathiseren. Hij constateert in de geloofsbeleving
van de hernhutters de doorwerking van een buitenbijbelse mystiek, die hij
relateert aan de rooms-katholieke religie. Teneinde zich tegen schadelijke
invloeden te wapenen, wekt Peiffers zijn publiek ertoe op de werken van Isaac
Watts te lezen, aan wie naar zijn mening “levendige en sprekende argumenten
tegen de Herrnhutters” kunnen worden ontleend.113
Een gewichtig bezwaar raakt hun visie op de heilstoe-eigening, die
volgens Peiffers zou zijn gebaseerd op een universalistische
verzoeningsgedachte.114 In zijn beschrijving van de gereformeerde leer van de
particuliere genade wijst Peiffers op het verband met de kenmerkenleer. De
vaste route waarlangs het heil wordt toegeëigend, voert van schuldbesef en
berouw over de zonden, hunkering naar Jezus en vergiffenis, naar acceptatie van
het heil en toevluchtnemend geloof, geloofsvertrouwen, verlangen naar vrede
met God, behoefte aan genade en dienstbetoon. Met citaten uit het
Avondmaalsformulier, het werk van Zacharias Ursinus (1534-1583), Vitringa,
111
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James Ussher (1581-1656), Philipp Jakob Spener, het dichtwerk van Frederik
van Houten (1622-1711) en eigen werk plaatst Peiffers zijn visie op de betekenis
van de kenmerkenleer in een internationale context. De positieve ontvangst van
dit boekje werd uitdrukkelijk door Kulenkamp bezegeld en onder de
gereformeerde piëtisten tot in Groningen gedeeld.115
In 1754 publiceerde Peiffers een uitvoerige voorrede voor een vertaalde
editie van Witsius’ Animadversiones irenicae (1696), die het licht zagen als
Vredelievende aanmerkingen van den hoogeerwaarden heer Hermannus
Witsius, met als vertaler de bovengenoemde adjunct-predikant Johann Christoph
Büsing. Terwijl Witsius in zijn werk het bijleggen van de overzeese geschillen
tussen antinomianen en neonomianen bepleit, constateert Peiffers in de voorrede
eenzelfde streven naar religieuze tolerantie onder de protestanten bij Doddridge.
Peiffers oriënteert zich voorts voor zijn droom van vrede en verdraagzaamheid
behalve op Witsius en Doddridge ook op Undereyck en Lampe.116 Ter illustratie
van de zegenrijke gevolgen van een vroom leven voor de maatschappelijke
verhoudingen geeft Peiffers een breed excerpt van de beschrijving van het
geloofsleven uit De Bruid van Christus onder de dochteren van Laodicea door
Theodor Undereyck.117
Undereyck wordt door Peiffers omschreven als “[…] den zeer geleerden,
regtzinnigen en Godvrugtigen Theodor Untereyck, een waardig discipel van
beide de grote Mannen, Voetius en Coccejus, onpartydig als een waar Discipel
van dien eenen Meester Christus”. Vervolgens voert Peiffers met een uitvoerig
citaat Lampe op: “De woorden van den zo Godvrugtigen als geleerden Lampe,
wiens nagedagtenisse, de nagedagtenisse van zyn opregt, nedrig, yverig en
rondom heilig leven, my tot heden toe nog menigmaal kragtig opwekt”.118
Vgl. Kulenkamp, Anatomie, voorrede, 74. De Agt korte t’zamenspraken van Peiffers
vonden bijval bij Johannes Henricus Janssonius, predikant te Veendam, die in zijn
commentaar op de zendbrief van Judas de lezer erop attendeerde dat men de door Judas
gekenschetste eigenschappen van “[...] ketters in zynen tyt, gemaklyk in de Hernhutters [kan]
vinden en op hen toepassen.” Met de vergelijking zinspeelde de Groninger mogelijk op
Lampes Große Vorrechte des unglückseligen Apostels Judas Ischariots (1728). Vgl.
Janssonius, Algemene brief, **2v, ***3.
116
G.A. van den Brink stelt terecht dat Peiffers zich in zijn kritische voorrede bij Witsius’
Vredelievende aanmerkingen tevens richt tegen de dogmatische opstelling van Alexander
Comrie. Vgl. Van den Brink, ‘Comrie’, 141. Stonden Peiffers en Kulenkamp als volgelingen
van Lampe tegenover de hernhutters, tegelijkertijd bepleitten zij confessionele
verdraagzaamheid in de geest van Bremen. Tekenend is dat beiden zich distantieerden van de
Zuid-Hollandse predikanten Comrie en Nicolaus Holtius (1693-1773), die met hun werk
tegen Verlichting en tolerantie opkwamen voor herwaardering van de Vijf Artikelen tegen de
Remonstranten. Vgl. Brief van W. Peiffers aan J.J. Schultens d.d. augustus 1754, in: Leiden
UB, BPL 127. Kulenkamp zag weinig heil in een tolerantiestrijd met de scholastieke methode
als wapen, hetgeen volgens hem meer twistvragen zou oproepen dan vrede stichten. Vgl.
Kulenkamp, ‘Voorrede’, in: Büsing, Gods kinderen, dl. 1, [**8r/v].
117
Peiffers, ‘Voorrede’, in: Witsius, Vredelievende aanmerkingen, LXVII-LXXXIV.
118
Ibid., LXXXVI-LXXXVII.
115

25
153

Peiffers legt zo in deze voorrede de vinger bij het belang van de heiliging op alle
terreinen van het leven. De grote plaats die hij daarin toekent aan de rationaliteit
van het geloof staat haaks op het subjectivisme van de hernhutters. Zoals het
volgende voorbeeld illustreert, staat Peiffers als gereformeerd theoloog net als
Lampe open voor de plaats van de verlichte rede in het vrome leven:
Ik beroep my op u allen, die, in jaren van onderscheid, van God begenadigt zyt, of gy
niet eene grote veranderinge in uw verstand hebt ondervonden, en of gy nu niet alle
waarheden, van de minste tot de meeste, die tot den weg der zaligheit behoren, geheel
anders kent, dan in uwen blinden natuurstaat, schoon gy ook gauw van begrip waart,
en veel kennisse op uwe wyze haddet? ja ik neme u alle, die God zoekt, tot getuigen,
of gy, nu zelf na dat gy bekeert zyt, niet gedurig Goddelyk licht nodig hebt?119

Na verloop van tijd ging Peiffers aan de hernhutters vrijwel voorbij,
vermoedelijk vanwege het zendingswerk dat door hun inzet een hoge vlucht zou
nemen.
In 1766 verscheen bij Hendrik Vieroot te Amsterdam Peiffers’ handboek
Geloofsvastigheit van een waar, schoon ongeletterd christen. Het is een
handreiking aan geïnteresseerde gemeenteleden, gericht op de weerbaarheid van
de gelovigen. De inhoud bestaat gedeeltelijk uit een compilatie van eerder door
Peiffers uitgegeven geschriften over de verhouding tussen ratio en revelatio,
Woord en Geest, Wet en Evangelie en de sacramentsleer. Peiffers opent ook in
dit werk het zicht op een combinatie van praktisch christendom en eigentijdsrationeel denken. C. Graafland wijst terecht op een opvallende overeenkomst
met Lampe.120 Vormden zijn connectie met Bremen en de historische context
van de hernhuttercontroverse het zaaiveld van Peiffers’ geschriften over een
praktisch christendom, dan was Geloofsvastigheit van een waar, schoon
ongeletterd christen de oogst.

6.3 Kulenkamp en Peiffers: evaluatie
Het is duidelijk dat de lampeanen Peiffers en Kulenkamp waren gefocust op de
bevordering van een vroomheidstype van gereformeerde signatuur. Uit de
opdracht van een exegetisch en meditatief werk van Kulenkamp, De ware
boetvaardigheit, en de heruitgave van opwekkingslectuur door Peiffers, zoals
Overdenkingen van de rykdom van Godts goedertierendheid, komt naar voren
dat zij hierin op één lijn zaten met de lampeaanse status quo. Hun schriftelijke
arbeid kwam tot stand in een historische context die herinneringen opriep aan de
bestrijding van Römeling en Detry door Lampe in Bremen, waardoor
Kulenkamp en Peiffers zich lieten inspireren. Hun opstelling in deze
theologische strijd blies de discussie over vroomheid nieuw leven in.
119
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Kulenkamps hoofdbezwaar tegen de spiritualiteit van de hernhutters was
in 1738 vooral gebaseerd op de gereformeerde leer van het Schriftgezag en de
verhouding tussen rede en openbaring. Omdat de verhouding tussen ratio en
revelatio in het werk van de hernhutters niet duidelijk werd aangegeven, ontbrak
ook een duidelijke begripsomschrijving van vroomheid. Deze conclusie werd
naderhand door hem geconcretiseerd met enkele ooggetuigenverslagen van
afvallige hernhutters en constructief uitgewerkt in een editie over
Bijbelcatechese, Historische School- en Huis-Bybel, en de exegese van een
boetepsalm, De ware boetvaardigheit. Kulenkamp stelde, zoals eerder in zijn
reactie op de hernhutters, de ratio ook voorop in de catechese en in zijn
beschrijving van vroomheid. De ware boetvaardigheit omvatte de inhoud van
een prekenserie die Kulenkamp omstreeks 1738 tijdens het opstellen van de
Herderlijke en vaderlijke Brief had gehouden.
Korte tijd nadat Kulenkamp zijn onderzoek onder de aandacht van het
publiek had gebracht, trad immers ook Peiffers met zijn visie op de verhouding
tussen ratio en revelatio naar buiten. Dat het Peiffers daarin om dezelfde vragen
ging als Kulenkamp, bleek in 1749 uit zijn reactie op een herleving van de
discussie over de religieuze identiteit van de hernhutters, waarbij Peiffers’
oriëntatie op de evangelicalen Doddridge en Watts in zijn kritiek op de
hernhutters gevolgen had voor zijn strategie tegen het mysticisme. Opvallend is
de overeenkomstige werkwijze van Kulenkamp, Peiffers en Daniel Gerdes in
Groningen, die allen de gereformeerde interpretatie van de verhouding tussen
ratio en revelatio afzetten tegen de mystiek der hernhutters. Peiffers bracht in
1763 een tweede druk van zijn apologie Grondt en voorbeelt over de “byzondere
en onderscheidene toepassingen” uit. In deze combinatie van vroomheid en
Verlichting is de invloed van Lampe en Bremen duidelijk aanwijsbaar.
Het rationele karakter van de lampeaanse classificatiemethode werd
naderhand gedemonstreerd door Kulenkamp in zijn voorrede op een boek van de
Bremer Johann Christoph Büsing over “het deugdenbeeld van Christus”, Gods
kinderen den beelde van Gods Zoon gelykvormig.121 Eerder betoogde Peiffers
met een uitvoerige voorrede bij de door Büsing vertaalde Animadversiones
irenicae van Witsius het belang van de lampeaanse opvatting van vroomheid
voor saamhorigheid en verdraagzaamheid in de samenleving.
Via de geschriften van Kulenkamp en Peiffers werkte de combinatie van
vroomheid en Verlichting door in de gereformeerde kerk van de achttiende
eeuw. De catechetische werken van Kulenkamp werden tot in de tweede helft
van de achttiende eeuw herdrukt, De ware boetvaardigheit zelfs binnen twee
jaar. Bovendien is de reikwijdte van Kulenkamp niet beperkt gebleven tot de
Nederlanden. Zo werd de Herderlyke en Vaderlyke brief in 1742 in het
Hoogduits vertaald om vervolgens als een geannoteerde versie het licht te zien
in Pennsylvanië. Aangezien de Hoogduitse immigrantenkerken in een periode
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van gemeenteopbouw het oor leenden aan de Nederlandse gereformeerde kerk,
vond er niet alleen materiële ondersteuning maar ook theologische en pastorale
toerusting plaats vanuit de Republiek. Achter de geannoteerde editie ging dan
ook de redactionele input van Kulenkamp schuil, waarna de vooraanstaande
predikant Johann Philip Böhm (1683-1749), bekend als gemeentestichter van de
stad Philadelphia in de staat Pennsylvanië, in 1742 met de vertaling onder de
titel Getreuer Warnungs-Brief het voortouw nam.122
Omstreeks 1750 werd Kulenkamp door de classis Amsterdam om voor de
hand liggende redenen afgevaardigd als correspondent met de Hoogduitse
gereformeerde kerken in Pennsylvanië.123 Dit luidde een periode van
uitwisseling en vertaalarbeid in die zich niet in de laatste plaats richtte tegen de
expansie van de hernhutters. Het contact van Kulenkamp met Michael Schlatter
(1716-1790) als opvolger van Böhm resulteerde vervolgens in diens
toestemming om een antihernhutterswerk van Lischy door Büsing in het
Nederlands te doen vertalen.124 Zo werkte de invloed van Lampe via het werk
van Kulenkamp en diens ijver voor een gereformeerde vroomheid vanwege zijn
uitwisseling met Pennsylvanië ook door in Noord-Amerika.
Peiffers vond op zijn beurt niet minder lezers dan Kulenkamp, maar het
aantal oplagen bleef ook bij hem beperkt. De vertalingen van het door Peiffers
geïntroduceerde werk van Doddridge werden niettemin door een maatschap van
acht Amsterdamse uitgevers in productie genomen. Hieronder bevonden zich de
bekende lampeaanse uitgever Hendrik Vieroot en de schoonzoon van
Kulenkamp, Gerardus Borstius. Dat wijst op een gedeeld economisch risico, ook
al beleefden de vertalingen over het algemeen meerdere herdrukken.125
6.4 Bijdrage aan de beantwoording van de hoofdvraag
Gerardus Kulenkamp en Wilhelmus Peiffers werden in Utrecht onder Lampe en
H.S. van Alphen gevormd en voltooiden hun opleiding in het culturele klimaat
van de vroege Verlichting. Het academisch onderwijs van Lampe stempelde hun
identiteit als vertegenwoordigers van de eerste generatie lampeanen en Lampe
gaf ook richting aan hun pastorale levensloop. Waren beiden uit het Duitse
taalgebied afkomstig, in de Nederlanden liep hun ambtelijke ontwikkeling
eveneens grotendeels parallel, zoals in Delft, waar zij elkaar opvolgden als
gasthuispredikant, en in Amsterdam, waar zij als collega’s samenwerkten in het
122
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Oud Synodaal Archief van de Nederlandse Hervormde Kerk, 1566-1816, in: Utrecht OSA,
toegangsnr. 1401, inv. nr. 1484. Hier bevinden zich ook vele brieven van Kulenkamp die
minder relevant zijn voor dit onderzoek, omdat ze niet zozeer op het piëtisme betrekking
hebben als veeleer een onderzoeksbron vormen voor de betekenis van Kulenkamp als
afgevaardigde van de classis Amsterdam in relatie tot de Hoogduitse kerken in NoordAmerika.
124
Vgl. Bonomi, ‘Watchfull’.
125
Vgl. Van der Haar, From Abbady, 164-166.
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pastoraat. Hoewel allerlei persoonsgebonden factoren de nodige ruimte lieten
voor een eigen ambtelijke ontwikkeling, conformeerden beiden zich in hun visie
op vroomheid expliciet aan Theodor Undereyck en Lampe.
De vroomheidsbeweging waarvan Kulenkamp in zijn vaderstad Bremen
kennisnam, liet haar sporen na in zijn nadruk op het delen van kennis en
vroomheid via huiscatechese. In het pastorale werk richtte Kulenkamp zich op
een geordende opbouw van de gemeente. Inhoudelijk legde Kulenkamp evenals
Undereyck en Lampe met zijn catechisatiemethode een accent op de ratio bij de
doorleving van het geloof. De pastorale arbeid van Kulenkamp in NieuwLoosdrecht, Delft en Amsterdam stond daarmee in de traditie van Bremen. In de
confrontatie met de hernhutters greep hij als criticus van de van de
gereformeerde leer afwijkende godsdienstfenomenen eveneens terug op het
voorbeeld van Lampe, dat hem uit zijn jeugd was bijgebleven.
Bij Peiffers komen eveneens pastorale sympathieën voor Lampe aan het
licht. De door hem verdedigde classificatiemethode van Lampe integreerde hij
in zijn prediking en publicaties. De lampeaanse waardering voor het primaat van
de rede kwam bij Peiffers evenals bij Kulenkamp scherp naar voren bij zijn
bestrijding van de mystieke vroomheidsopvattingen van de hernhutters. De
stimulans die Peiffers gaf aan de introductie van Philip Doddridge als een
evangelicale geestverwant van Lampe, sloot aan bij zijn opstelling als lampeaan.
Uit hun leidende positie bij het optreden van de lampeanen in de confrontatie
met de hernhutters alsook bij de introductie van het evangelicalisme in de
Nederlanden, blijkt eveneens dat Kulenkamp en Peiffers een schakelfunctie
vervulden tussen het piëtisme in Bremen en de Republiek.
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7 Lampeaanse piëtisten: een inhoudelijke plaatsbepaling
Nadat in de voorgaande hoofdstukken de invloed van Bremen in de Republiek
bij enkele piëtistische theologen is nagegaan, is nu hun inhoudelijke
positionering aan de orde. De verhouding tussen vroomheid en Verlichting
plaatste een gereformeerd theoloog in de achttiende eeuw namelijk niet zelden
voor lastige dilemma’s, ook toen de radicale periode van de Verlichting rond
1750 voorbij was.1 Daarna werd er door Verlichtingsfilosofen immers een brug
geslagen tussen wetenschap en geloof, waarbij een christelijke, tolerante of
gematigde vorm van Verlichting overheerste. In dat kader is het onvermijdelijk
te verkennen welk standpunt de onderzochte lampeanen tegenover de tijdgeest
innamen en in welk opzicht zij zich daardoor als piëtisten juist onderscheidden.
In dit hoofdstuk wordt daartoe een aantal actuele discussiepunten aan de orde
gesteld waarbij de doorgaans gevolgde theologische methode wordt beschreven,
te weten de verhouding tussen filosofie en theologie, de tolerantie, de leer der
verbonden, het vierde gebod, de orde waarin het heil wordt toegeëigend, de
verhouding kerk-overheid en de verhouding tot de cultuur.2 Als bronnen voor
het onderzoek komen in aanmerking de handboeken van Lampe,3 Voget,4
Kulenkamp5 en Peiffers.6 Ewald en Klugkist lieten geen theologisch handboek
na, maar publiceerden vooral preken waarin zij hun theoretische inzichten
verwerkten.7 Het hoofdstuk eindigt met een conclusie als eerste aanzet tot verder
onderzoek naar de invloed van Bremen op het gereformeerde piëtisme in de
Republiek, dat ook een diepgaande theologische peiling naar de verhouding van
het achttiende-eeuwse piëtisme en het opkomende rationalisme moet omvatten.

1

Vgl. De Vries, Beschaven!, 157, 314.
Vgl. ook: Huisman, Neerlands Israel, 28-45.
3
Lampe, Geheimniß des Gnaden-Bunds. Hier is gebruikgemaakt van de vertaalde uitgave De
verborgentheit van het Genaade-Verbondt.
4
Voget, Institutiones Theologiae Christianae. Voget grijpt in zijn voorwoord terug op zijn
onderwijs in Middelburg en Groningen, waarbij hij evenals Lampe gebruikmaakte van de
methode van Johannes Melchioris. Voget presenteert met zijn dogmatisch handboek een eigen
variant van deze klassieke methode. Vgl. Voget, Institutiones; *4r; Melchioris, Šōreš dābār.
Vgl. ook: Goeters, ‘Der reformierte Pietismus in Bremen’, 382.
5
Kulenkamp, Eerste beginselen van het voorbeeld der gezonde woorden, tweede druk (1753).
Uit vergelijking met de methode van Voget blijkt dat die parallel loopt aan het klassieke
model bij Kulenkamp, dat opent met een inleidend hoofdstuk, gevolgd door respectievelijk de
natuurlijke Godskennis, de Bijbel als bron van Godskennis en de daaropvolgende klassieke
loci. Vgl. Kulenkamp, Eerste beginselen, 1-5.
6
Peiffers, Geloofs-vastigheit. C. Graafland typeert het hoofdwerk van Peiffers als een “[...]
complete dogmatiek, waarin op populaire manier het hele christelijk geloof wordt
beschreven.” Vgl. Graafland, ‘Verlichting’, 86.
7
Bij Klugkist vooral: Godts beloften, ****v, 29, 52, 273, 279, 356, 380, 542, 616.
2
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7.1 Filosofie en theologie
Het onderzoek van J. Moltmann heeft aangetoond dat Theodor Undereyck de
verhouding tussen filosofie en theologie tot een synthese heeft gebracht, waarbij
hij de zetel van het geloof in de ratio plaatste.8 Het denken van Undereyck
wortelt niettemin in een combinatie van door het praktijkgerichte ramisme
gestempeld verbondsdenken, het Engelse puritanisme en het gereformeerde en
lutherse piëtisme.9 Terwijl zijn leermeester Coccejus zich als verbondstheoloog
nog tegen het cartesianisme keerde,10 sympathiseerde Undereyck juist met de
eerste cartesiaanse propagandisten.11 Undereyck ontpopte zich als leider van de
Bremense vroomheidsbeweging dan ook tevens als een geestverwant van de
Engelse puritein Richard Baxter, door wie een gezaghebbende plaats aan de rede
werd toegekend. Ook het academisch verkeer tussen het Bremense Gymnasium
Illustre en de universiteiten van Utrecht en Franeker bevorderde de invloed van
het cartesianisme in Bremen.12
De verhouding tussen filosofie en theologie is door Lampe aan de orde
gesteld in zijn Compendium Theologiae Naturalis. Lampe wil hierin de
natuurlijke theologie als leer over (de mogelijkheid van) kennis over God via de
natuur en de rede gescheiden houden van de Bijbelse theologie, die aan de
Schriftopenbaring ontspringt. Het raakvlak met de cartesiaanse stelregel ''ik
denk, dus ik besta'' in verband met de “dubitatio Cartesii” is in Lampes theologie
daarom aantoonbaar.13 Wat betreft de grote plaats van de rede in het geloof,
wijkt Lampe af van Coccejus, bij wie niet de ratio en de filosofie, maar het
geloof in de heilsopenbaring van God het uitgangspunt is van zijn theologie.14
Als leerling van H.A. Roëll laat Lampe de ratio en de conscientia echter
nagenoeg samenvallen.15 Zo valt bij Lampe de nadruk ook op ''ik beleef, dus ik

8

Vgl. hierover ook: Van Asselt e.a., Inleiding, 122.
Vgl. Moltmann, ‘Geschichtstheologie‘. Vgl. ook: Jou, Theodor Undereyck; Van de Kamp,
Auff bitte, 213; Op verzoek, 32, 61-64; Mühling, ‘Theodor Undereyck’, 32-42.
10
Evenals in Franeker was de bloei van het Gymnasium Illustre in Bremen sinds de eerste
helft van de zeventiende eeuw met name bevorderd door de aantrekkingskracht van het
ramisme. Het door deze stroming beïnvloede onderricht van Guilielmus Amesius in Franeker
is vooral met het oog op de godzaligheid van belang geweest voor Coccejus’ ontwikkeling als
theoloog. Vgl. Van Asselt, ‘Protestantse Scholastiek’, 64.
11
Bedoeld zijn Franciscus Burmannus sr., Herman Alexander Roëll en Christophorus
Wittichius.
12
De Utrechtse universiteit had bij het onderwijs in cartesiaanse ideeën de primeur. Vgl.
Kernkamp, Acta, dl. 1, 170-174; Nijenhuis, ‘Theologische faculteit’.
13
Lampe, Compendium, 11.
14
Vgl. Schrenk, Gottesreich, 14-22.
15
J.W. Veltkamp beschrijft in zijn onderzoek naar het ontstaan van de vijf kerkelijke
leeruitspraken bekend als de ‘Walcherse Artikelen’ uit 1693, hoe H.A. Roëll als
vertegenwoordiger van de Vroege Verlichting de ratio en de conscientia laat samenvallen en
daarin verder gaat dan Cartesius. De ratio is bij Roëll niet alleen intellectueel maar ook
moreel de norm. Iets kan niet waar zijn als het met de rede in strijd is. Daarmee kwam hij in
9
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ben wedergeboren''. De erkenning door Lampe van het vermogen van de ratio is
duidelijk in lijn met zijn voorliefde voor de werken van Undereyck en Baxter,
die door hem als uitstekende praktijkschrijvers worden getypeerd.16 Daarom is
terecht opgemerkt dat de synthese die de bevindelijke Lampe tot stand heeft
weten te brengen tussen Voetius, Coccejus en Cartesius, een brug slaat tussen
piëtisme en Verlichting.17
Wilhelm Ernest Ewald vertaalde twee werken van Lampe waarin volgens
critici de verhouding tussen rede en openbaring ten gunste van de rede uitviel.18
Hieruit blijkt dat hij vrijwel kritiekloos Lampes waardering van het gezag van de
rede volgde. Behalve door zijn vertaalwerk ventileert Ewald zijn zienswijze ook
in zijn eigen geschriften. Een prekenserie over de onsterfelijkheid van de
menselijke ziel bevat bijvoorbeeld een apologetisch element waarin de
gereformeerde leer primair rationeel, en in tweede instantie Bijbels wordt
beargumenteerd.19 In zijn latere werk laat Ewald zich vervolgens positief
kritisch uit over de grondlegger van het empirisme, die door hem wordt
omschreven als “de andersints schrandere Joh. Locke”.20 Filosofie en theologie
laten zich dus in de visie van Ewald op lampeaanse wijze verenigen.
In het werk van Conrad Klugkist als leerling van Braunius komt de
verhouding tussen filosofie en theologie op meerdere plaatsen aan de orde. Gods
Woord is volgens Klugkist van blijvende waarde voor “[...] een redelyke ziele,
die daarvan door de genade des Algenoegzamen ondervindinge heeft verkregen.
Hier uit leert men wysheit, ware zaligmakende wysheit, welke het voornaamste
is.”21 Klugkist schrijft in dit verband met sympathie over een cartesio-coccejaan
als F. Burmannus sr. en zijn waardering voor de exegetische arbeid van Lampe
sluit dan ook aan bij diens cartesiaanse inzichten over de verhouding tussen
filosofie en theologie.22 Daarnaast legt Klugkist evenals zijn lampeaanse
tijdgenoten een verband tussen het gebruik van de rede en de foederaaltheologie.
conflict met de drie belijdenisgeschriften over de grondige verdorvenheid door de zondeval en
het goddelijk gezag van de Schrift. Vgl. Veltkamp, Menschlijcke reeden, 116-130.
16
Lampe, Synopsis, 2e ed., 486; ook: Große Vorrechte, 78. Volgens de strenge voetiaan
Jacobus Fruytier was bij Lampe het vertrouwen in de rede in strijd met zijn aanspraak op
vroomheid. Vgl. Fruytier, Vervolg, 240-243.
17
C. Graafland merkt op dat Lampe enerzijds als volbloed coccejaan openstond voor de
denkbeelden van Descartes, anderzijds zich geheel kon aansluiten bij het voetiaanse program
van nadere reformatie, waaraan hij in bepaalde opzichten een niet minder radicale en
appellerende vorm gaf. Vgl. Graafland, ‘Friedrich Adolph Lampe’, 271.
18
De vertaalarbeid vond deels plaats onder Lampes toeziend oog. Vgl. Lampe, Auslegung,
‘Vorrede‘, ):(2r-v. In dit werk brengt Lampe in het openbaringsbegrip een scheiding aan
tussen rede en openbaring. Dit is bijvoorbeeld het geval als hij de ladder Jacobs probeert te
bewijzen vanuit de rede. Vgl. Lampe, Drie verhandelingen, 40-41, 63-71, 185, 212-213.
19
Ewald, Eeuwige verdoemenisse, 32-42, hier: 29-32.
20
Anderzijds neemt hij afstand van Lockes annihilistische visie op het voortbestaan van de
ziel. Vgl. ibid., 28.
21
Klugkist, Godts beloften, *3, ***3v, 243.
22
Ibid., ****v., ****3, ****4.
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Albertus Voget knoopt bij zijn onderwijs in de natuurlijke theologie aan
bij Lampes Compendium Theologiae Naturalis, waarin de natuurlijke theologie
wordt gescheiden van de Bijbelse theologie.23 Voget ging hierin echter minder
ver dan zijn lampeaanse collega Nicolaus Engelhard (1696-1765), die als
filosoof de cartesiaanse metafysica en psychologie apart onderwees.24 Als
lampeaan ondervond Voget overigens tegenwerking van zijn collega Antonius
Driessen, die hem verweet in gebreke te zijn gebleven door Lampe en Roëll niet
te weerleggen.25 Het verwijt van sympathie voor de omstreden opvattingen van
deze theologen is tekenend voor de spanning tussen filosofie en theologie in
Vogets tijd.
Gerardus Kulenkamp opent zijn catechisatiemethode met de leer van de
natuurlijke Godskennis, zoals Lampe de theologia naturalis vooropstelt.26
Kulenkamp brengt zo de verhouding tussen filosofie en theologie tegenover de
hernhutters in stelling, waarbij hij uitgaat van de rede. Kulenkamp schrijft
ondubbelzinnig het gebruik van de rede van jongs af in Bremen te hebben
geleerd:
Ik heb noyt, van dat ik verstand en oordeel (naar myne geringe mate) hebbe beginnen,
op een redelyke wyze, te gebruiken, en enige kleine bevindinge van zaken te
verkrygen, konnen overhellen, om myne eigene ogen te sluiten, ofte uit te steken, en
door eens anderen ogen te zien. Het Prejudicium auctoritatis, het Vooroordeel op
menschelyk gezag gebouwt, hebbe ik in myn Jongelings jaren, naar myne kragten, al
zoeken te keer te gaan, en ik kan er my nu minder aan overgeven, als toen.27

Kulenkamp legt een verband tussen de ideeënleer van Plato over het ‘goede en
goddelijke leven’ en de mystieke opvatting van de hernhutters “van den
oorsprong der ziele uit het wezen Gods”.28 In tegenstelling tot de hernhutters
redeneert Kulenkamp dat de gelovige niet de godheid, maar het verheerlijkte
lichaam van Christus gelijkvormig wordt.29
De schriftelijke nalatenschap van Kulenkamp bevat eveneens een relatief
hoog aantal verwijzingen naar werken waarin Lampe de cartesiaanse methode
toepast.30 Anderzijds blijkt uit een inleidende verhandeling tot de Historische
23

W.J.A. Jonckbloet toont aan dat Voget in het studieprogramma dit werk van Lampe
hanteerde. Vgl. Jonckbloet, Gedenkboek, 67.
24
Vgl. Wielema, ‘Nicolaus Engelhard’.
25
Vgl. ’s-Gravenzande, ‘Albertus Voget’, 227-228. Dit impliceert echter nog niet bij voorbaat
een antipathieke opstelling van Voget jegens de lampeaanse modaliteit bij Driessen.
26
Kulenkamp, Eerste beginselen, 1-5.
27
Kulenkamp, Naakt ontdekte enthusiastery, ****3.
28
Ibid., 18-19, 74, 163, 247, 337, 417.
29
Kulenkamp verwijst naar de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 57. Vgl.
Kulenkamp, Naakt ontdekte enthusiastery, 394-395.
30
Kulenkamp verwijst met instemming naar het omstreden commentaar van Lampe op
Johannes en Lampes verhandeling over het eeuwigdurende lijden in de hel, Disputationis
theologicae de poenarum aeternitate pars dogmatica, die in 1728 onder diens praesidium
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school- en huis-Bybel, waarin hij betoogt dat de rede ontoereikend is voor het
Godsbegrip, dat Kulenkamp de kracht van de rede toch ook relativeert:
Des niet tegenstaande kan evenwel de mensch tot de rechte kennisse van God en van
Goddelyke zaken, by dat licht niet geraken. Want, behalven dat het reden-licht te kort
schiet, om een Gode betamelyk middel uit te denken, waar door de zondaar tot de
gemeenschap Gods, en in dezelve tot de hoogste gelukzaligheid zoude konnen
geraken, zo is het, dat dit licht noch merkelyk benevelt word door den dikken walm
van vleeschelyke vooroordeelen, en door dat verdichtzel der gedachten van ‘s
menschen harte, 't welk ten allen dage alleenlyk boos is van zyne jeugd af aan. Gen.
VI. 5. Cap. VIII. 21.31

Is bij Kulenkamp als theoloog tegen de achtergrond van zijn Bremense afkomst
een scheiding tussen ratio en revelatio herkenbaar, als volksopvoeder benadrukt
hij dat het geloof in de Bijbelse boodschap onmisbaar is om God te kennen.32
Daarin komt bij Kulenkamp toch een vrij behoudende zienswijze naar voren.
Wilhelmus Peiffers heeft de verhouding filosofie-theologie tot uitdrukking
gebracht in de structuur van zijn Geloofs-vastigheit van een waar, schoon
ongeletterd christen, waarin hij zijn hele theologische systeem indeelt naar de
behoefte van de eigentijdse generatie.33 Peiffers geeft zo in dit handboek aan het
redelijke karakter van het geloof een formele en functionele plaats.34 Het meest
uitvoerige hoofdstuk bestrijkt de “Natuurlyken Godtsdienst”, waarna hij
vervolgt met een hoofdstuk over de “bovennatuurlyken Godtsdienst”.35
Peiffers voert als overgangsfiguur naar het hoofdstuk over de
“bovennatuurlyken Godtsdienst” een zeer begaafd persoon op, die uit ervaring
overtuigd is van de ontoereikende kracht van de rede om God te kennen.36 God
onderwerpt de verdorven rede aan een Goddelijke openbaring. De rede dient de
goddelijkheid van de openbaring te onderzoeken, eer zij zich onderwerpt, en
deze onderwerping is afhankelijk van de overtuiging dat de buitengewone
openbaring Goddelijk gezag heeft. De openbaring is daardoor niet aan het gezag
van de rede onderworpen.37
werd verdedigd door Johann Caspar Ulrich. Vgl. Kulenkamp, Naakt ontdekte enthusiastery,
46, 282, 316, 432, 441. Daarnaast verwijst Kulenkamp voor de triniteitsleer naar het
dogmatisch handboek van F. Burmannus Synopsis theologiae. Van dit standaardwerk
verscheen in 1691 een tweede druk te Bremen. Vgl. Kulenkamp, Naakt ontdekte
enthusiastery, 496.
31
Kulenkamp, Historische School- en Huis-Bybel, *6r/v.
32
Kulenkamp grijpt het godsdienstonderwijs dat ouders onder het Oude Testament aan de
jongeren gaven aan als motivatie voor de functie van het geloof. Vgl. ibid., *6v.-*7r.
33
Peiffers, Geloofs-vastigheit, 82.
34
Vgl. Graafland, ‘Verlichting’, 88.
35
Peiffers, Geloofs-vastigheit, 83-246, 247-444. Het tweede gedeelte van het eerste deel
handelt over de “bovennatuurlijken Godtsdienst”.
36
Ibid., 249-253.
37
Ibid., 264.
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Omdat Peiffers melding maakt van John Locke, kan zijn nadruk op
ervaring als bron van kennis tevens een indicatie zijn voor beïnvloeding door
deze empirische Verlichtingsfilosoof.38 De klemtoon die Peiffers legt op de
verbinding tussen de redelijkheid en het ervaringsdenken, is volgens Graafland
ook kenmerkend voor de invloed van Baxter. Peiffers stemt in met Baxters visie
op de rede als landingsplaats voor de Geest in het brengen van de mens tot de
kennis van God en Zijn heil.39
Het standpunt van Peiffers ten opzichte van de verhouding filosofietheologie is ambivalent. Enerzijds laat hij zich sceptisch uit over de scholastiek
die op de Dordtse Synode werd gehanteerd,40 anderzijds toont hij zich gematigd
positief over de dynamische plaats van de ratio in het denken van René
Descartes, John Locke en de Engelse filosoof R. Boyle.41 Peiffers houdt echter
halt bij de grens van een filosofie waarin theologie geen rol speelt, te weten de
radicale Verlichting en het deïsme.42 Het compromis dat Peiffers sluit tussen
rede en openbaring, resulteert in een gematigd rationalisme in zijn denken over
de verhouding tussen filosofie en theologie.
7.2 De tolerantie
De tolerantie als kenmerk van de gematigde Verlichting vond in Bremen een
voedingsbodem in de ireniek. De Bremer kerk- en schoolstrijd tussen
voorstanders van de moderata doctrina en streng predestinatiaanse theologen
eindigde in 1643 met de herbenoeming van de irenicus Ludwig Crocius tot

38

Peiffers noemt John Locke in een opsomming van filosofen. Vgl. ibid., 121. Volgens Locke
is het bewustzijn een 'onbeschreven blad' (tabula rasa): onze ideeën zijn afkomstig uit
combinaties van denkbeelden, die gebaseerd zijn op indrukken van de zintuiglijke
waarneming. Wat de precieze aard is van de werkelijkheid, laat Locke buiten beschouwing.
39
Graafland, ‘Verlichting’, 95. Vgl. Peiffers, Geloofs-vastigheit, 712, 729, 742, 746, 764.
40
Ibid., 715-724.
41
Ibid., 366, 770. Peiffers komt openhartig uit voor de overtuigingskracht die het cartesiaanse
“cogito ergo sum” uitoefende op zijn fascinatie voor de natuur. Vgl. ibid., 121, 151-152.
42
Ibid., xx-xxi, 240-244. Volgens Wilhelmus Peiffers is filosofie een gegeven dat de
wereldgeschiedenis doortrekt vanaf begin tot eind. Vgl. ibid., 775-776: “Denk niet, dat die
Paapsche School-Theologie alleen met zulke doornen was doorsteken, maar dat de onze
daarvan vry is, want hoewel zy, in de Hervorminge, zekerlyk al veel gezuivert is, vermits de
Reformateurs, even als Erasmus, al meest enen afkeer hadden van dat Schoolstof, (Luther
zeide: ik eet geen menschen drek:) evenwel is dezelve naderhand al wederom meer daarmede
bezoedelt geworden. och ware dezelve onder ons noch zuiver! elke leeftyd heeft zyne mode;
dan is het de Platonische, dan de Aristotelische, dan de Cartesiaansche, dan de
Leibnitiaansche, Filosophie, dan wederom het Mysticque, dan wat anders, het welk de
Theologie somtyds zo mismaakt, daar menze meent op te schikken, dat Paulus dezelve, voor
een groot gedeelte, niet kennen zoude; en het droevigste is, dat de eerste beginzelen, die de
ongeletterden en zelfs de kinders leren, van dat euvel niet altyd vry zyn.”
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prorector aan het Bremense Gymnasium Illustre,43 welke afloop kan worden
beschouwd als een bezegeling van de milde leer aan het Gymnasium Illustre in
Bremen. Crocius’ leerling Coccejus overbrugde vervolgens met zijn exegese van
de Bijbelse profetie de afstand tot de piëtistische lutheranen als Philip Jakob
Spener en Johann Albrecht Bengel (1687-1752).44 Naar reformatie strevende
lutheranen werden in de Duitstalige gebieden namelijk via vertalingen van
vroomheidslectuur beïnvloed door de puriteinse ethiek.45 Undereyck
combineerde in Bremen de tolerantiegedachte uiteindelijk met de gematigde
theologie van Richard Baxter. Net als Crocius en Martinius na de Nationale
Synode van Dordrecht, sprak Baxter met terughoudendheid over Gods
raadsbesluiten. Aangezien Undereyck niet alle opvattingen van Baxter overnam,
is de vraag van belang op welke wijze in de achttiende eeuw zijn geestverwanten
in de Republiek op de tolerantie reageerden.46
De tolerantie is door Lampe verbonden met het overbruggen van
tegenstellingen binnen de gereformeerde kerk. Lampe heeft op bescheiden
schaal deelgenomen aan de verzoeningspogingen met de luthersen.47 Een
graadmeter voor het belang van het streven naar tolerantie voor Lampe is zijn
reactie op de besluiten van de Nationale Synode van Dordrecht tegen de
remonstranten. Lampe vermeldt in zijn handboek voor de kerkgeschiedenis hoe
op de Dordtse Synode de afgevaardigden van Bremen zich met een eigen
43

Vgl. Van Santen, Bremen, vooral: 329-352; Van Eijnatten, Liberty. Crocius was prorector
van 1630 tot 1639 en van 1643 tot 1655. De moderata doctrina werd vertegenwoordigd door
Martinius, Crocius, Isselburg en Lampadius. Vgl. Rudloff, ‘Dordrechter Synode‘, 255-260.
44
Vgl. Van Asselt, Johannes Coccejus [2008], 46.
45
Vgl. Van de Kamp, Auff bitte, 390-392. Volgens het onderzoek van Van de Kamp heeft er
beïnvloeding door het puritanisme en de Nadere Reformatie van het Duitse lutheraanse en
gereformeerde piëtisme plaatsgehad. Vgl. ibid., 394. Evenals in de Republiek strandden in het
Duitse taalgebied niettemin verzoeningspogingen om lutheranen en gereformeerden bijeen te
brengen wegens verschillen over de predestinatie- en avondmaalsleer. Omstreeks 1720 werd
er in Bremen en de Republiek gepolemiseerd tussen gereformeerden en lutheranen zoals L.G.
Treviranus en Gerhard Meyer en J. van den Honert en L.G. Mosheim over de predestinatieleer
en de genadeleer. Vgl. Ypeij, Dermout, Geschiedenis, dl. 3, 268-276. Toenaderingspogingen
tot de lutheranen door J.M. Mommers, A. van Hardeveldt en J. van den Honert waren
tevergeefs. Naar vernieuwing strevende lutheranen als Johann Georg Hoffmann leken bij de
beoordeling van boeken van gereformeerde auteurs vooral op het stichtelijke gehalte te
hebben gelet. Vgl. Van de Kamp, Auff bitte, 389. Een teken van een open wetenschappelijke
opstelling is een opdracht van het kerkelijk tijdschrift Bibliotheca Bremensis aan de lutherse
aartsbisschop te Uppsala Magno Beronio (1692-1775) en de opname van ingezonden artikelen
door lutherse theologen als L.G. Mosheim en Chr.A. Heumann. Vgl. Bibliotheca Bremensis 5
(volgnr. 23, 1764-1765).
46
Vgl. Van de Kamp, Op verzoek, 62-63.
47
Hij verwijst wel naar een uitspraak van Crocius, van wie Heidegger had vernomen dat
Luther het optreden van de door Lampe vereerde Coccejus had voorspeld, en gaat positief in
op Luthers verkiezingsleer, die hij als spiegel voorhoudt aan de lutheranen. Vgl. Lampe,
Genaadeverbondt, [dl. 1], tweede druk, 20, 133-134.
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interpretatie van de verzoeningsleer onderscheidden.48 Hoewel Lampe zich
daarbij onthoudt van een waardeoordeel, distantieert ook hij zich van de
remonstrantse genadeleer door de verkiezing te funderen in het verstand en de
wil van God, zonder daarbij echter het contraremonstrantse standpunt volledig te
omarmen.49 De verkorenen hebben naar zijn overtuiging geen geschiktheid
waarin zij zich van anderen zouden onderscheiden. De voldoening van Christus
is volgens Lampe echter genoegzaam tot verlossing van het hele
mensengeslacht, maar effectief beperkt tot de uitverkorenen.50 De suggestie dat
de dubbele predestinatieleer de genadeleer frustreert, wordt door hem afgewezen
met de pastorale opmerking dat gelovigen in twijfel en schuldbesef juist troost
ontvangen uit Gods onveranderlijk raadsbesluit.51 Lampe neemt in zijn
verkiezingsleer afstand van het supralapsarisme ten gunste van het
infralapsarisch standpunt en staat daarmee in de Bremense lijn van Crocius en
later Coccejus.52 Zijn milde opstelling leverde hem van de zijde van zijn
tegenstanders zelfs ten onrechte een beschuldiging van socinianisme op.53
Desondanks vormde Lampes houding een duidelijke aanwijzing dat een milde
opstelling mogelijk was binnen confessionele kaders.
Ewald brengt, zijn indrukwekkende belezenheid ten spijt, zelden de vraag
ter sprake naar het overbruggen van leerverschillen.54 Hij gaat daarentegen juist
de confrontatie aan met een aanvechtbare Bijbeluitleg. Zo weerlegt hij de
chiliastische theorie van Thomas Burnet en bestrijdt hij een unitarischuniversalistische interpretatie van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 55 Ewald
verdedigt voorts tegenover de socinianen het voortbestaan van de ziel in de hel

48

Lampe, Synopsis, 445-446.
Lampe, Genaadeverbondt, [dl. 1], tweede druk, 125-127.
50
Ibid., 187-191.
51
Ibid., 164.
52
Ibid., 128. Lampes visie staat in contrast met het dogmatische autoriteitsgeloof van
Nicolaus Holtius, “[...] bij welken Lampe één der ergste ketters, in de Nederlandsche kerk
was.” Vgl. Schultens, Omstandige brief, ‘Voorrede’, 170-171.
53
Postuum werd Lampe in de synode van Zuid-Holland van 1731 ook van “Arminiaanerije”
beschuldigd. Vgl. Snijders, Friedrich Adolph Lampe, 60.
54
Ewald typeert zijn eigen werken Eeuwige leven en Voorbooden der eeuwigheit als twee
delen met “Betrachtingen van de aanstaande en laatste Dingen”. Vgl. Ewald, Eeuwige leven,
‘Voorrede’, z.p. Nonnen bericht evenzo met betrekking tot de oorspronkelijke preekvorm van
Lampes werk: “Deze Betrachtingen zyn voortgekomen, uyt verscheyde Predikatien, van de
laatste Dingen der Menschen”. Vgl. Nonnen, ‘voorreeden’, in: Lampe, Elf betrachtingen,
[*7r].
55
Ewald weerlegt de visie van Burnet op de lichamelijke opstanding naar aanleiding van
diens De Statu mortuorum et resurgentium. Vgl. Ewald, Voorbooden, 156-158. Bij zijn
bestrijding van een unitarische-universalistische interpretatie van de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde vermeldt Ewald afkeurend enkele sociniaanse theologen uit de voorgaande
eeuw, met name Crellius, Volkelius en Wolzogen. Vgl. Ewald, Voorbooden, 46; Eeuwige
leven, voorrede, [*7], 30.
49
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en wijst in dat verband tevens op leerafwijkingen bij de door hem gewaardeerde
vader van het liberalisme, John Locke.56
Anders dan de voorgaande theologen beschouwt Klugkist de meeste
deelnemers aan de Dordtse Synode als “voortreffelyke Kerkvaders” en koestert
hij de uitkomst van de Synode. Hij citeert in afwijzende zin de “Synodale
geschriften” van de remonstranten over de Godsleer en verzoeningsleer.57 Wat
betreft de luthersen keert Klugkist zich expliciet tegen de consubstantiatieleer.58
Van tolerantie geeft zijn werk nauwelijks blijk.
Voget stond bij ingewijden bekend om zijn kritisch oog voor arminiaanse
leerafwijkingen.59 Toch bracht hij in 1733 met een oratie de tolerantie onder de
aandacht. Hiertegen rees niettemin vanuit de theologische faculteit van
Groningen bezwaar van Antonius Driessen, die Voget om zijn oproep tot
verdraagzaamheid openlijk verdacht van betrokkenheid bij sociniaanse
dwalingen.60 Voget motiveerde echter in zijn onderwijs de leerbesluiten van de
Dordtse Synode met artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 61 Hij liet
zich dan ook terughoudend uit over de toenadering tussen remonstranten en
contraremonstranten, zoals van Moyse Amyraut en de Bremense afgevaardigden
56

Ewald, Eeuwige Verdoemenisse, 28.
Klugkist keert zich tegen de verzoeningsleer en het synergisme van de sociniaan, de
arminiaan en de papist. Vgl. Klugkist, Godts beloften, ****2. Klugkist wijst voorts de
remonstrantse leer van de veranderlijkheid Gods en de algemene verzoeningsleer af. Vgl.
ibid., 150, 154.
58
Klugkist geeft niettemin uitdrukking aan relativeringszin door de lutherse theoloog
Johannes Gerhardi (1582-1637) te prijzen, die tegenover de metafysische, de fysieke
hemelvaart van Christus leerde. Vgl. Klugkist, Godts beloften, 375, 389-390.
59
De Middelburgse regent Pieter de la Ruë vermeldt Vogets scepsis te hebben vernomen ten
aanzien van de bekende zeventiende-eeuwse kanselredenaar Johannes Vollenhove. Hij vond
dat deze “[...] te Arminiaansch in zyne predikaatsien schynt, en daar in te luttel ’s menschen
onmagt en Jesus noodzaaklykheid betoogt.” Vgl. Dibbets, Joannes Vollenhoven, 350. De
kritiek van Voget loopt gelijk op met de polemiek die Georg Ludwig Treviranus van 1720 tot
1726 met de lutherse Bremense Domprediker Gerhard Meyer voerde over de reikwijdte van
Christus’ voldoening. Vgl. Otte, ‘Reichsstädtischer Protestantismus’, 450-451.
60
Zoals al in hoofdstuk 4 beschreven werd deze verdachtmaking naar alle waarschijnlijkheid
ingegeven door de openlijke sympathie van Voget voor Lampe, waar hij in 1727 in zijn
intreepreek reeds uiting aan had gegeven. Vgl. Knappert, ‘Antonius Driessen’, 527. Als
gangmaker van de verdachtmaking werd de uit Schotland afkomstige theologiestudent
Alexander Comrie genoemd, die zijn leermeester Antonius Driessen erop attendeerde dat
Voget het optimistisch vertrouwen in de rede buiten schot had gehouden. Comrie bestreed
met gebruikmaking van de Dordtse Leerregels de opkomende neiging tot leervrijheid als de
opmaat naar het door hem in samenwerking met Nicolaus Holtius gepubliceerde Examen van
het Ontwerp van tolerantie, om de leere in de Dordrechtse Synode Anno 1619 vastgesteld met
de veroordeelde leere der Remonstranten te verenigen (1753-1759).
61
Dat geldt met name voor de overeenstemming in zienswijze op de predestinatieleer. Vgl.
Voget, Institutiones, 111: “Ad eam methodum Dordracena confessio Art. XVI. Prae eunte
variis in locis Scripturâ Sacrâ, de tremendo hoc praedestinationis mysterio disserit.” Voget
stelt zich op het infralapsarisch standpunt. Vgl. ibid., 112.
57
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naar de Dordtse Synode.62 Vogets kritische benadering van de confessionele
tolerantie kwam omstreeks 1745 tot uitdrukking in de repliek op een disputatie
van de Utrechtse jurist Valentijn Jan Blondeel (1723-1781), die het gezag van de
belijdenisgeschriften in twijfel trok en een voorstander bleek van politieke
inmenging in kerkelijke aangelegenheden.63
Vogets visie op de interne modaliteitsverschillen en de scheiding tussen
lutheranen en gereformeerden werd begrensd door de gereformeerde leer zoals
deze tijdens de Dordtse Synode was vastgesteld:64
En ach waren in Nederland, onder regtzinnige (Die t’zaam der waare leer welke in de
Dortsche Synode uit de H. Schriftuur naader bevestigd is zijn toegedaan) al de oude
twisten en gekyf (ongenoemt moetenze van my zyn) t’eenemaal met de wortel
uitgeroeit, dat elk den naam en de zaak van Christus en niet van Menschen, alleenlijk
voorstond!65

Het tolerantievraagstuk werd door Voget in dit verband dus toegespitst op
overbrugging van de verschillen tussen gereformeerden en luthersen. Tekenend
is dat hij op grond van de praktijk van het geloof de lutherse piëtisten Arend,
Spener, Müller, Grossgebauer, Francke en Rambach even hoog wist te
waarderen als Teellinck, Van Lodensteyn, à Brakel, Undereyck, Osterwald,
Spanheim, Witsius en Lampe.66
Kulenkamp beperkt zich volgens zijn eigen woorden in zijn dogmatiek tot
een beschrijving van de geloofsleer, de ‘stellige waarheden’. Hij neemt daarbij
ten opzichte van de dubbele predestinatieleer het infralapsarische standpunt in.67
Bij andere gelegenheden gaat hij de confrontatie aan. Zo neemt Kulenkamp in
zijn uitleg van Psalm 51 expliciet afstand van de remonstrantse leer over de
volharding der heiligen.68 In zijn grondige kritiek op de hernhutters bleek
Kulenkamp de grenzen van de verdraagzaamheid te laten samenvallen met het
belijden van de kerk. Kulenkamp stond in zijn afwijzing van de hernhutters
62

Zo keerde Voget zich tegen afwijkingen in de verzoeningsleer en het synergisme in de
genadeleer en verdedigde hij de forensische rechtvaardigingsleer, waarin God met behoud van
Zijn rechtvaardigheid de gerechtigheid van Christus toerekent. Vgl. ibid., 124-125.
63
Vgl. De Groot, ‘Faculteit’. Naar aanleiding van Vogets opstelling verscheen in 1745 van
Nicolaas Hagemann een satirisch pamflet gericht aan Valentijn Jan Blondeel: Promulsis
animadversionum in Alberti Voget scripta varia. Ad Valentinum Janum Blondeel; en in 1746
met dezelfde insteek: De boeken der chronyken van Albertus, hoofdman van een heir
uitgeleezene uilen volgens de Oude Joodsche schryvtrant beschreeven door Samuel Ephraim
Moses Sirach, uit het Hoogduitsch veraald door Jonathan Emanuel Simons. Met Albertus
werd op min of meer satirische wijze Voget bedoeld.
64
Voget omschrijft de lutheranen als “broeders”. De lutherse leer van de
alomtegenwoordigheid van Christus’ lichaam alsmede de lutherse predestinatieleer wijst hij
echter af. Vgl. Voget, Institutiones, 12, 68, 123-124, 127, 200.
65
Voget, Luyster, dl. 1a, 85.
66
Ibid., 86.
67
Kulenkamp, Eerste beginselen, 34-43, hier: 38, 40-41.
68
Kulenkamp, Ware boetvaardigheit, 71.

11
167

echter wel open voor de lutheranen. Hij riep bijvoorbeeld zowel gereformeerde
als lutherse kerkenraden op tot waakzaamheid ten aanzien van de hernhutters.69
Ook kende hij de van lutherse zijde uitgekomen geschriften en constateerde met
spijt hoeveel controversiële opvattingen in de lutherse kerken werden gedoogd.
Dat hij zich de onenigheid onder de luthersen aantrekt, blijkt als hij zegt zich te
beroepen:
[...] voornamelyk op de schriften van Luthersche, Godgeleerde die ik om hunne
geleertheit hoog schatte, en met liefde wil dragen, in het geen waarin zy van ons
verschillen, hoewel ik wenschte dat ook hunne liefdragende zachtmoedigheit, verre
van alle bitterheit, die geen Christen, laat staan een Godgeleerde betaamt, wat meer
mogt door stralen.70

Kulenkamp verklaart zich vervolgens eensgeestes met de lutherse theoloog
Joannes Marpurgius, die een direct verband legt tussen rechtzinnigheid en
vroomheid.71 Hierin komt Kulenkamp overeen met Voget, die de lutherse en de
gereformeerde piëtisten gelijkschakelde.
Peiffers huldigt onder verwijzing naar Witsius, Spener en Baxter het
gevleugelde woord: “In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque
caritas.”72 Het tolerantievraagstuk wordt door Peiffers in zijn dogmatiek
aangesneden in twee opeenvolgende hoofdstukken onder de titels:
“Geloofsvastigheit, onder de veelvuldige Gezindheden der christenen”73 en
“Geloofsvastigheit, onder veelderley Broederverschillen”.74 Peiffers spreekt
hierin de hoop uit dat de burgerlijke overheid toezicht houdt op de roomse kerk,
aangezien deze in theologisch en politiek opzicht een bedreiging vormt voor de
vrijheid van meningsuiting.75 Betreffende de lutherse kerk hoopt Peiffers op
hereniging met degenen onder haar die in Luthers geest de rechtvaardiging uit
het geloof leren.76 De consubstantiatieleer is naar zijn overtuiging geen
argument om als protestanten gescheiden te blijven. In reactie op bezwaren van
buiten de gereformeerde kerk tegen het bindende karakter van de Drie
Formulieren van Enigheid verwijst Peiffers met instemming naar zijn
leermeester Johannes Ens, die als kenner van de symboliek het juridische gezag
69

Kulenkamp, Naakt ontdekte enthusiastery, *2.
Ibid., ***.
71
“Ik hange myn zegel aan het zeggen van den Lutherschen Godgeleerde Marpurgerus, die in
zyn Eerw: Commentarius in primam Epistol. Johan. p. 500 zegt: Wy konnen geen ware
Godzaligheit, zonder de zuivere lere, deelachtig worden. Die het woort van Christus
verwerpt, kan geen navolger van Christus zyn. Alwaar het verstandt met dwalingen blyft
opgevult, daar kan ook de wille niet tot een oprecht heilig leven gebogen zyn.” Vgl.
Kulenkamp, Naakt ontdekte enthusiastery, ****.
72
Peiffers, Geloofs-vastigheit, 764.
73
Ibid., 678 -763.
74
Ibid., 764-899.
75
Ibid., 706.
76
Ibid., 708-712.
70
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van de gereformeerde belijdenis onderbouwde.77 Wat betreft het ontstaan en de
inhoud van de Dordtse Leerregels neemt Peiffers een gematigd standpunt in,
mede omdat het onderwerp volgens Peiffers al snel misverstanden oproept. Bij
zijn terughoudendheid betrekt hij, zoals andere lampeanen, met instemming het
commentaar van Baxter:
Ik kome vervolgens, hoewel als bevende, tot het artikel van de Remonstranten, want
dit stuk is teder en voor een ongelettert, schoon ook al niet ongeoefent, Christen
bykans te hoog, de lere van Arminius, zegt die lieve Baxter tot zyne Gem eente, gaat
verre boven uw begrip, en daarom, in de meeste stukken, niet bequaam voor u om
daarin bezig te zyn. Ik zal evenwel, als een particulier lidmaat, naar de kennisse, die
een ongeletterde kan hebben, iets hier van zeggen, om te tonen, dat myne
geloofsvastigheit en zielsruste, door deze scheuringe, ook niet behoeft te wankelen.78

Peiffers concludeert uit de bestandtwisten dat bij zowel remonstranten als
contraremonstranten politieke belangen een rol van betekenis speelden in de
afloop. Peiffers wijst erop dat de gevolgde procedure terecht was, omdat de
gereformeerde kerk in Nederland was geïnstitutionaliseerd en de Heidelbergse
Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis waren aanvaard. Als leden
van de gereformeerde kerk daarvan afwijken, staat het de synode volgens hem
vrij om daarover uitspraak te doen.79 Peiffers legt tevens de vinger bij het
gematigde karakter van de Dordtse Leerregels,80 dat hij toeschrijft aan de
opstelling van de Engelse en Bremense afgevaardigden, die een middenweg
tussen de remonstranten en de strengste contraremonstranten voorstonden.81
Peiffers zelf verklaart zich op grond van de Bijbel conform de Drie Formulieren
van Enigheid:
Dog ik verklare opentlyk van goeder herte, dat ik de leer, in die genoemde Schriften
begrepen, voor waarheit houde, niet uit enig gezag van die Schriften of van die Synode
over myne conscientie, maar enig en alleen om dat ikze met Godts woord bevonden
hebbe overeen te komen. Indien dit myn grondbeginzel niet rechtzinnig Gereformeert
is, maar indien my de Societeit der Gereformeerden verpligt agt, myne conscientie, in
deze leerstukken, niet aan het gezag van Godts woord alleen, maar ook aan het gezag
van de Synode en van deze Schriften, om datze door die Synode goedgekeurt of
opgestelt zyn, te onderwerpen, zo verklare ik my wederom opentlyk daar tegen, en
stelle my gaarne bloot voor hare censuur en zelfs voor de uitwerpinge uit de
Societeyt.82
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Ibid., 713, 735-742.
Ibid., 712.
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Ibid., 712-713.
80
Ibid., 715.
81
Peiffers schrijft overigens in hun verklaring ter Synode het probleem over de samenhang
tussen Gods besluit, het geloof en de zaligheid niet te kunnen volgen. Vgl. ibid., 723-724.
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Ibid., 715-716.
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Peiffers ziet de bezwaren onder ogen die niet-gereformeerden tegen de Drie
Formulieren van Enigheid opperen: een vergelijking tussen het Concilie van
Trente en de Synode van Dordrecht, vrees voor formulierendwang,
gewetensdwang en vooroordeel, sektarisme en een blokkade van de weg tot
vereniging van christenen.83 Hij neemt dan ook een tweeslachtige houding aan
als hij in zijn correspondentie met J.J. Schultens opmerkt dat men doorgaans ten
opzichte van de Dordtse Leerregels minder rekkelijk is bij de dubbele
predestinatieleer dan bij de praktijk van het geloof.84 Als predikant van
Amsterdam levert Peiffers ten slotte fundamentele kritiek op de hernhutters,
omdat hij hun visie op het verband tussen Woord en Geest, Wet en Evangelie en
rechtvaardiging en heiliging in strijd acht met de gereformeerde belijdenis.
7.3 Leer der verbonden
De verbondsleer stond aan het Gymnasium Illustre in Bremen centraal. De
invloed van de Bremer Coccejus sloot halverwege de zeventiende eeuw aan bij
een foederalistische traditie die ook in de Republiek bekend was. Het
gedachtegoed van Coccejus werd vervolgens in de Republiek en in delen van de
Duitse gebieden verbreid. Zo werd door Lampe en zijn volgelingen de leer der
verbonden doorgaans coccejaans ingevuld.
De thematiek van het verbond biedt in de gereformeerde kerk een
invalshoek voor de eenheid van het goddelijk heilshandelen in het Oude en
Nieuwe Testament.85 Het Bijbelse begrip ‘verbond’ verwijst naar de
verbondssluiting van God met de mens. De foederaaltheologie als leermethode
vormde voor Matthias Martinius en Ludwig Crocius de basis van de theologie
aan het Bremense Gymnasium, die door hun leerling Johannes Coccejus werd
bewerkt tot een gesloten systeem van Bijbelse theologie.
Volgens Coccejus’ ontwerp dient men de hele Bijbel vanuit het verbond te
verstaan. In Coccejus’ hoofdwerk Summa doctrinae de foedere et testamente
Dei is het verbond van God als zodanig:
[...] niets anders dan de goddelijke verklaring van de manier om de liefde van God te
ontvangen en om de vereniging en gemeenschap met Hem te verkrijgen. Als de mens
van deze manier gebruik maakt, staat hij in de vriendschap van God.86
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Ibid., 732-733.
Vgl. Brief van W. Peiffers aan J.J. Schultens, augustus 1754, in: Leiden UB, BPL 127.
Toch moet men zich volgens C. Graafland hierop niet verkijken, want het blijkt dat Peiffers
wel degelijk de dubbele predestinatieleer voluit voor zijn rekening neemt, al legt hij daarbij de
nadruk op het geheimeniskarakter ervan en meent hij dat men haar niet als uitgangspunt moet
nemen, omdat men haar pas “van agteren” kent. Vgl. Graafland, ‘Verlichting’, 91-92. Vgl.
ook: Peiffers, Geloofs-vastigheit, 643, 817.
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Bij wijze van inleiding volgt nu een samenvattend overzicht, dat vooral is ontleend aan de
Coccejus-specialist W.J. van Asselt. Zie: Van Asselt, Johannes Coccejus [2008].
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Coccejus, Leer, 20.
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God handelt daarbij in de loop van de heilsgeschiedenis met mensen op
dynamische wijze, afhankelijk van de periode, maar altijd vanuit hetzelfde
principe. Een centrale notie in Coccejus’ verbondleer is zijn abrogatieleer, de
leer van de afschaffingen. Het verbond van God met Adam zou stapsgewijs zijn
afgeschaft, terwijl het verbond van genade, dat door God met de mens na de
zondeval werd opgericht, gelijktijdig aan invloed won. Volgens Coccejus’
verbondsleer is er een verschil tussen de tijd van het Oude en van het Nieuwe
Testament.
Coccejus introduceerde een profetische theologie waarmee hij profetische
teksten op zijn eigen tijd betrok. Met betrekking tot de progressie van de
heilsgeschiedenis paste Coccejus een drietal onderscheidingen toe: 1. Twee
verbonden: werkverbond en genadeverbond; 2. Drie dispensaties, namelijk vóór
de wet de aartsvaders, onder de wet van Mozes tot Christus, ná de wet de kerk
van het Nieuwe Testament, 3. Zeven perioden ná Christus’ hemelvaart.87 De
laatstgenoemde onderscheiding van het periodiek systeem, dat van de
nieuwtestamentische kerk, viel vooral op bij de uitleg van Bijbelse profetieën.
Het getal ‘zeven’ in de Bijbel werd met de betreffende tekst verbonden en met
de zeven historische perioden van de kerk. De kritiek die Coccejus met zijn
verbondsleer losmaakte betrof een onderwaardering van de eenheid in Gods
handelen en het onderscheid dat hij maakte tussen de gelovigen in het Oude en
in het Nieuwe Testament.88 Van Asselt typeert het foederaal systeem van
Coccejus als een merkwaardige synthese van exegese, dogmatiek en
kerkgeschiedenis, met een sterke oriëntatie op de eindtijd.89
Het Bremense piëtisme bouwde op Coccejus’ foederalistische grondslag
voort, maar onderging tevens de invloed van het puritanisme en de Nederlandse
Nadere Reformatie. In het Bremense piëtisme komen volgens het onderzoek van
Andreas Mühling twee verbindingslijnen bij Undereyck samen, enerzijds die
vanuit het puritanisme en de Nadere Reformatie, anderzijds die via Caspar
Olevianus, Matthias Martinius en Johannes Coccejus.90
Lampe schreef in zijn werk Geheimniß des Gnaden-Bunds dat Gods
heilseconomie niet meteen op zichzelf is te verstaan, maar vooral een
verborgenheid is die stapsgewijze ontdekt moet worden. Lampe wil een
verdieping van de foederaaltheologie in de richting van de individuele gelovige,
wat met zich meebrengt dat Lampe de omgang van God en mens in het verbond
prefereert boven de voortgang van het verbond in de heilshistorie. De
heilshistorie komt bij Lampe zelfs onder beslag van de heilsorde. Daardoor
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wordt de ordo temporum van de heilseconomie biografie van de afzonderlijke
gelovige.
Graafland beschrijft uitvoerig hoe Lampe de verkiezing in het kader van
het verbond plaatst.91 Uit de nadere omschrijving daarvan blijkt dat dit
‘voornemen der genade’ met de verkiezing, het pactum salutis en het testament
inhoudelijk nagenoeg samenvalt. Lampe volgde hierin Coccejus, die leerde dat
het verbond der genade geen incident of een reactie van God was, veroorzaakt
door de zondeval in de tijd, maar op een eeuwig en vrij besluit van God berustte.
Dit besluit noemde Coccejus een “eeuwig testament” (testamentum aeternum).
Lampe heeft de verkiezing bewust in het kader van het verbond geplaatst om
zodoende een “seer levendige wyze” van schildering van de verkiezing te
bewerkstelligen. Onder invloed van het Bremense piëtisme vertroebelde het
accent dat hij legde op de innerlijke doorleving van het heil, het zicht op de
objectieve zijde van het verbond.92 Zo vertegenwoordigt Lampe een piëtistisch
foederalisme van de tweede generatie, dat de heilshistorische dynamiek van
Coccejus is kwijtgeraakt.93
Ewald heeft de leer van het verbond her en der verwerkt in zijn
prekenseries. In zijn prekenserie Twaalf betrachtingen, over het eeuwige leven
der rechtveerdigen baseert Ewald de zekerheid van het heil op de beloften van
het genadeverbond, het testament der genade, de oprichting van het
genadeverbond, het doel van Christus’ komst in het vlees, de keten des heils en
de Huishouding der genade Gods met Zijn volk in dit leven, de voorbeelden van
gelovigen uit de heilsgeschiedenis, de voorsmaak van het eeuwige leven, en op
de verwachting van de aanstaande heerlijkheid.94 Het accent ligt in Ewalds werk
op de heilservaring. In zijn avondmaalsboekje De waardige en welbereide
disgenoot des Heeren wijdt Ewald minder aandacht aan de onderlinge
verbondsgemeenschap tijdens de avondmaalsviering dan aan de innerlijke
heilservaring via het teken en zegel van het verbond: avondmaalsdeelname is
vooral een zaak van het eigen geweten.
Ewald appelleert met zijn accentuering van het subject aan de betekenis
van de innerlijke verbondservaring voor het gemeenteleven. Hiermee gaat
Ewald in het spoor van Lampe en diens voorganger Undereyck, bij wie de
innerlijke beleving tot versmalling van het genadeverbond leidde. Om de
grenzen van het verbond aan te geven wijst Ewald op het risico van oneigenlijk
gebruik van het Avondmaal, omdat het een nationaal of kerkelijk oordeel Gods
zou oproepen. Evenals Lampe brengt Ewald met voorbeelden uit de heilshistorie
de innerlijke doorleving van de heilsordeleer onder de aandacht. Dit illustreert
Graafland, Van Calvijn, dl. 3, 352-361. Het “voornemen der Genade” wordt door Lampe
gelijkgesteld met het “Raadsbesluyt der Verkiesinge”. Zie: Lampe, Genaadeverbondt, [dl. 1],
tweede druk, 124-125.
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dat de historische continuïteit van het genadeverbond door Ewald in navolging
van Lampe wordt opgevat als heilsorde.
Klugkist stelt in zijn prekenbundel Godts beloften, Hem tot heerlykheit
door ons het gehele Woord onder het gezichtspunt van het genadeverbond.95
Daarbij spitst hij de praktische consequenties van het verbond toe op de
innerlijke beleving. In de praktijk betekent dit dat het verbond heilshistorisch op
de profetie en heilsordelijk op de innerlijke beleving van de verbondsrelatie met
God wordt betrokken.96 Klugkist betoont zich hierin een leerling van de
foederaaltheoloog Braunius, die evenals Witsius en later Lampe, de hele
geloofsleer opzette vanuit het verbond. De foederaalmethode wordt door
Klugkist in deze prekenbundel over de heilsfeiten benut voor de beschrijving
van de heilservaring.
In Vogets beschrijving van de kerk als de manifestatie van het verbond
van God speelt de ordo temporum van de coccejaanse verbondsleer een rol,
maar hij accentueert minder dan zijn leermeester Lampe de foederaalmethode.97
Hoewel Voget de coccejaanse periodenleer hanteert en in de eindtijd een
bloeistaat van de kerk verwacht, spitst hij evenals Lampe de heilshistorie toe op
de heilsordelijke praktijk in de ziel.98 In zijn tekstuitleg richt Voget zich als
gereformeerd theoloog dan ook vooral op de innerlijke beleving, zoals de
volgende brede passage aantoont:
Het verbond van Christus met zyne Kerk is een eeuwig verbond, Jes. LV:3 steunende
op het eeuwig Testament der genade en den raad des vredes, welke verbondswyze in
den tyd word uitgevoerd. De Geest door het woord brengt de uitverkoorene in den
band des verbonds, Ezech. XX:37. Hy werkt door het woord in hun de
verbondsvoorwaarden, op dat zy ook de goederen en gaven des eeuwigen Testaments
mogen erlangen. Om dat nu deze uitverkoorene nooit uit dat verbond konnen uitvallen,
en dat vredeverbond noit wankelt, Jes. LIV:10 zoo moeten ook de middelen, waardoor
zy in dat verbond bestendig blijven, de Geest en woorden van Christus, nooit van hun
wyken. Want zy worden in de kracht Godts, (door den Geest) door het geloove
(steunende op en gebruik maakende van de woorden Gods) bewaart tot de zaligheit, 1
Pet. I:5. En, steunt dat verbond op het eeuwig Testament, daarin zyn de uitverkoorene
aan Christus tot een eeuwig erfdeel en eigendom gegeven, derhalven moeten de
middelen, Die hen tot een eigen volk voor Christus, yverig in goede werken, reinigen,
hun bestendig byblijven. Te regt dan, word dit Godlijk zegel daar by gevoegt, daar de
Heilige Geest zich beroept op den Zoon, die dit getuigt, zegt de HEERE, waardoor en
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de voortreflijkheit, en de zekerheit dezer belofte te kennen gegeven word. Vergelijk
het geen te vooren op het eerste lid van dit 21ste vers hier over is aangemerkt: My
aangaande, dit is myn verbond met hun zegt de Heere; De herhaaling van dit
bekrachtigend zegel, zegt de Heere, die hier nog eens geschied, is niet ydel of zonder
rede; op dat, namelijk, niet alleen de eerstbekeerde uit Jooden en Heidenen in de
laatste daagen, maar ook het naavolgend zaad, en het zaad haares zaads, de vaste
verzekering dezer belofte van Christus mogten hebben.99

Kulenkamp volgt in zijn catechisatiemethode de traditionele indeling, waarbij
het werkverbond voor de val en het genadeverbond na de val wordt geplaatst en
de eeuwige vrederaad tussen de Vader en de Zoon de grondslag vormt van de
verkiezing en van het genadeverbond.100 Volgens Kulenkamp “[...] kent de
Schrift
niet
meer
dan
Twe
verbonden,
en
ene
twederlei
Rechtvaardigmakinge.”101 Kulenkamp onderstreept de onveranderlijkheid en de
uniciteit van het genadeverbond, “[...] dat, zoveel het wezen der zaak betreft,
door alle tyden heen het zelve is.”102 In de heilsgeschiedenis zijn verschillende
huishoudingen van het verbond aantoonbaar. Hoewel bijvoorbeeld de wetgeving
op Sinaï onder het genadeverbond valt, is deze tijdgebonden.103 Kulenkamp
presenteert de coccejaanse periodenleer in het hoofdstuk “Van de onderscheide
BEDEELINGEN des Genade-Verbonds, volgens de onderscheidene
HUISHOUDINGEN Gods met zyne Kerke” zelfs met kapitale letters.104
Peiffers’ visie op de leer der verbonden is door hem nauwelijks
uitgewerkt. Wel implementeert hij in een bespreking van de sacramentsleer een
nabeschouwing van de discussies tussen voetianen en coccejanen over de leer
der verbonden. Daarin geeft hij uiting aan zijn waardering voor de verbondsleer
van Witsius en Lampe. In zijn hoofdstuk over de “veelderlei Broedergeschillen”
merkt hij op dat de verschillen over het algemeen zijn bijgelegd:
[…] in het verklaren van de Profetien, keurt men nu doorgaans eenparig, aan de ene
zyde het losse Profeteren en aan de andere zyde het veragten, der Profetien, af; en,
daar men nog al enig verschil of gebrek meent te vinden, verdraagt men malkander; en
zo, hope ik, zal deze verdeeltheit wel haast zo geheel genezen zyn, dat de namen zelfs
niet meer gehoort zullen worden.105
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Peiffers laat anderzijds wel merken dat de vragen over het verschil tussen de
Schotse verbondsleer en de foederaalmethode die zijn tijdgenoten opwierpen,
hem niet onberoerd lieten. In de Schotse verbondsleer staat het verbond der
genade onder beheersing van de eeuwige verkiezing. De essentie van deze
verbondsleer is de onvoorwaardelijke heilsbelofte van God, die alleen de
uitverkorenen geldt. Witsius en Lampe nemen hun uitgangspunt echter in het
verbond der genade zoals God dat in de tijd gesloten heeft met de zichtbare
kerk, waardoor aan alle gemeenteleden en hun kinderen de beloften toekomen.
De discussie over de plaats van de verkiezingsleer in de verbondsleer had bij de
aanhangers van de Schotse verbondsleer gevolgen voor de heilszekerheid.
Peiffers nam een bemiddelende positie in en was met Hugh Kennedy (16981764), die als predikant van de Schotse Kerk van Rotterdam het eerstgenoemde
standpunt vertegenwoordigde, van mening dat dergelijke opvattingen over het
genadeverbond niet principieel van elkaar verschillen, maar wel gevolgen
hebben voor de pastorale praktijk.106 Als het accent wordt gelegd op de
individuele heilstoe-eigening, sluiten beide versies van de verbondsleer elkaar
volgens Peiffers in.
7.4 Het vierde gebod
De overgang van de verbondsleer naar de vraag hoe het vierde gebod moest
worden geïnterpreteerd, is betrekkelijk gering, want naar Coccejus’ zienswijze
behoorde de oorspronkelijke wet der Tien Geboden bij het genadeverbond. Door
de leer van de afschaffingen toe te passen heeft hij later als hoogleraar te Leiden
de erbij gekomen ceremoniële aspecten verworpen. Met deze abrogatieleer
verdedigde Coccejus de trapsgewijze afschaffing van het oorspronkelijke
werkverbond inclusief de joodse ceremoniële wetgeving. Coccejus benadrukte
dat met de komst van Christus in het vlees de ceremoniële wetgeving was
vervuld. Hij zag in het vierde gebod wel een typologische heenwijzing naar het
komende Rijk van God, de eeuwige sabbat. Met zijn abrogatieleer
onderscheidde de Bremer zich van de overige gereformeerde theologen.107
Door de toepassing van de abrogatieleer stond Coccejus geen strakke
zondagsvisie voor, zoals Gisbertus Voetius, die als hoogleraar te Utrecht
oordeelde dat de heiliging van de sabbat dateerde van de schepping. Omdat God
op de zevende dag rustte, was het vierde gebod moreel van aard en zou het elke
vorm van werk op de rustdag verbieden. De coccejanen hadden de grootste
moeite met deze door de voetianen beoogde puriteinse levensstijl. De voetiaanse
zondagsviering was hun te wettisch, te joods, te weinig vrij. Dit accent op de
vrijheid als een bevrijd zijn van alle menselijke bevoogding zal mede oorzaak
zijn geweest van het coccejaanse protest tegen de voetiaanse praecisitas.
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Anders dan aan de Republiek gingen onenigheden over het sabbatsgebod
aan het Duitstalige gebied vrijwel voorbij.108 In Bremen bepleitte Undereyck, die
hier de heiliging van het leven voorstond en wiens visie op het ceremoniële
karakter van de sabbat coccejaans was, onder invloed van de puritein Baxter bij
de Bremense Stadsraad een puriteinse heiliging van de rustdag.109 De
Nederlandse sabbatstrijd tussen voetianen en coccejanen beoordeelde hij als
overdreven.110
Lampe legt het vierde gebod vrijwel geheel uit overeenkomstig de visie
van Coccejus.111 De sabbatsvisie van Lampe is gegrond op het ceremoniële
karakter van het vierde gebod en is derhalve niet moreel van aard.112 De vrijheid
is volgens hem verbonden aan de geestelijke sabbat, omdat door de komst van
Christus de wet is vervuld.113 Evenals Coccejus schrijft Lampe dat de eeuwige
sabbat in dit leven aanvangt en verplicht tot het verheerlijken van God.114 Lampe
verbindt de coccejaanse sabbatsleer bovendien met de puriteinse praecisitas,
waarmee hij van huis uit vertrouwd was, en noemt in dit verband onder anderen
Baxter, Joseph Hall en Samuel Rutherford als theologen uit het Engelse
taalgebied die dit eveneens voorstonden.115 Een geordend kerkelijk leven
impliceert volgens Lampe kerkgang, sacramentsgebruik, het geven van
aalmoezen, onthouding van onnodige arbeid en zondig vermaak.116 Het
foederalistisch piëtisme kenmerkte een groot gedeelte van het werk van Lampe
en riep van piëtistische zijde herkenning op.117 Aangezien Lampe het werk van
zijn geestverwanten Undereyck en D’Outrein opvoert, is invloed van beide
zijden aannemelijk.
Ewald vraagt de avondmaalsganger zich te beproeven aan de hand van het
gebruik van de genademiddelen zoals de sacramenten en het kerkbezoek op de
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rustdag.118 Onregelmatig kerkbezoek, beroepsuitoefening en spel op zondag
wijst hij af.119 Evenals Lampe dringt hij bij de lezer aan op kritisch
zelfonderzoek naar het nemen van afstand van de zonde. Volgens Ewald vangt
met de heiliging de eeuwige sabbat in dit leven aan.120
Klugkist ziet in de sabbat een typologische afschaduwing van de grafrust
van Jezus, die rustte na het voltooien van het werk van de herschepping, naar
analogie van Gods rust na de schepping.121 Als gevolg van de voltooiing van
Jezus’ leven hebben Zijn volgelingen voor de laatste keer volgens de wet op de
sabbat gerust: “[...] met regt de laatste Sabbath te agten, hoewel zij dat niet en
wisten.”122 Op de achtergrond klinkt hier de coccejaanse typologie en
abrogatieleer door. Dat goede werken op de rustdag onderdeel zijn van de
levensheiliging, wordt door hem gemotiveerd met het voorbeeld van de vrouwen
die zich opmaakten om het lichaam van Jezus te balsemen.123
Volgens Vogets uitleg van het profetisch element in Jesaja 58 heeft de
sabbat als zevende of eerste dag steeds een ceremoniële betekenis.124 De
heiliging van de zevende dag herinnert volgens Voget aan de zevende
scheppingsdag.125 Voget spreekt van een “Geestelijken Sabbath van ruste” in
het Nieuwe Testament.126 Onder verwijzing naar zondag 38 van de Heidelbergse
Catechismus stelt Voget dat men in het Nieuwe Testament de erfenis van het
Oude Testament kan genieten als men de geestelijke sabbat in het hele leven zou
vieren.127 Voget wijst de benaming “sabbath” voor de rustdag onder het Nieuwe
Testament af als ongegrond, 128 omdat de levensheiliging volgens hem centraal
staat.
Kulenkamp beschouwt de zevende dag als ceremoniële rustdag en neemt
op basis van exegetische argumenten afstand van de normatieve interpretatie van
de rustdag in Genesis 2:2,3.129 Hij verwijst bij zijn bespreking van de Decaloog
naar zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus voor een formulering van de
betekenis van het vierde gebod. Kulenkamp volstaat met het omschrijven van de
eeuwige sabbat in dit leven als heiliging op alle terreinen van het leven.
Samenvattend stelt hij dat men verantwoordelijk is voor het gebruik van de
heiligingsmiddelen en de onthouding van wat daarmee in strijd is.130
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Peiffers stelt zich ten slotte ten aanzien van de controverse tussen
voetianen en coccejanen met een afkeurend gebaar terughoudend op:
[…] Beschouw ik het Sabbatsverschil en al die onrust over de oude ruste; hoe is het
mogelyk geweest, over zulk' ene klare zaak zo te verschillen? wanneer ik my
verbeelde nooit, van Gomarus of Rivet, van Heidanus of Hoornbeek, of Coccejus, of
Maresius, of Voetius, en hunne gedagten, te hebben, wanneer ik my mede als een
Israeliet onder dat grote volk stelle, dat eerlang uit Egypten was verlost, en nu rontom
den berg Sinai aan den voet van dien berg gelegert staat, wanneer ik my levendig
vertegenwoordige daar die wet der tien woorden te horen; ey lieve, zyn die woorden
niet klaar?131

De abrogatieleer overtuigt ook Peiffers ervan dat de joodse sabbat is afgeschaft.
Peiffers grondt de heiliging van de rustdag op een traditie die teruggaat tot de
vroege kerk, waar de opstanding van Jezus werd gevierd op de eerste dag van de
week. Het vierde gebod omvat principieel de nieuwtestamentische rustdag en
daarmee het gehele leven. Het eeuwige leven wordt in dit leven aangevangen,
waarmee is gezegd dat de heiliging van het vierde gebod niet alleen uit
toewijding aan de publieke godsdienst bestaat, om welke reden Peiffers in dit
verband ook de huisgodsdienst noemt.132
7.5 Heilsorde
De ordo salutis als de weg waarlangs de toepassing van het heil plaatsvindt,
krijgt in de Heidelbergse Catechismus de driedeling in ervaringskennis van
ellende, verlossing en dankbaarheid.133 In de gereformeerde theologie wordt de
ordo salutis afwisselend omschreven als 'heilsorde', 'weldaden des verbonds',
'weg des heils' of 'vernieuwing van de mens'.134 In de didactische handboeken
wordt doorgaans de volgende aaneenschakeling aangehouden: roeping,
wedergeboorte, geloof, bekering, rechtvaardiging, heiligmaking en
heerlijkmaking. Een verschil in rechtvaardigingsleer tussen de school van
Coccejus en de leerlingen van Voetius maakt duidelijk dat over specifieke
onderdelen uit de ordo salutis niet altijd eenstemmigheid bestond. Hielden de
voetianen met hun statische verbondsleer een ongewijzigde ordo salutis aan,
Coccejus hanteerde een dynamische verbondsleer met een tweeërlei
rechtvaardiging, waarbij de ordo salutis aansloot.135 Onder het Oude Testament
leefden de gelovigen in afwachting van de nog te vervullen beloften van het
definitieve heil, terwijl onder het Nieuwe Testament het verworven heil door
Christus zekerheid bood. Sleutelwoorden van de tweeërlei rechtvaardigingsleer
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waren de begrippen ‘paresis’ (‘laten passeren’ als onvolledige rechtvaardiging
onder het Oude Testament) en ‘aphesis’ (‘loslating’ als volledige
rechtvaardiging onder het Nieuwe Testament).136 De verbondsomgang verliep
naar deze zienswijze als ‘vriendschap met God’ evenwijdig aan de verschillende
fasen van de verbondsgeschiedenis.
Undereyck heeft de heilsordeleer integraal uitgewerkt.137 Jou typeert de
theologie van Undereyck zelfs als “Heiligungstheologie”.138 Bij Undereyck
werden de foederalistische inzichten van Coccejus aangevuld met de puriteinse
invloed van Baxter, wat vervolgens uitmondde in een scherpe tweedeling tussen
wedergeborenen en onwedergeborenen.139 In navolging van Baxter werd door
Undereyck het verkiezen van God boven de wereld gezien als de meest
essentiële eigenschap van het zaligmakende geloof. Evenals Baxter beschouwde
Undereyck de ratio als zetel van het geloof en de wil, niet het gevoel, als
uitdrukking van het geloof. Met de nadruk op het wilselement in het geloof
volgde Undereyck tevens Coccejus, die op zijn beurt de geloofsbeschouwing
van de puriteinse theoloog Guilielmus Amesius navolgde.140 Legde Coccejus
wat betreft de geloofsbeleving het zwaartepunt bij de toestemming van het
geloof in de wil, Undereyck definieerde het toevluchtnemend vertrouwen als het
wezen van het geloof.141
Als coccejaan liet Undereyck de getalsymboliek oplichten in de zeven
“onfeilbare kentekenen” van het geloof.142 De piëtistische kleur van Undereycks
visie op de vernieuwing van de mens bleek, behalve uit zijn accentuering van
wedergeboorte en geloof, uit zijn grote aandacht voor de gebedspraktijk.143 De
betekenis van Undereycks heilsordeleer manifesteerde zich bij een volgende
generatie van Bremense predikanten als een beter verstaan van de heilsweg en
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het verbinden van de persoonlijke aanvaarding van het heil met een radicale
afkeer van “natuurlijke” mensen die een onbekeerlijk gedrag vertonen.144
Evenals Undereyck met zeven “onfeilbare kentekenen” van het geloof,
past Lampe met een zevenvoudige weergave van de heilsorde Coccejus’
verbondsleer toe op het innerlijk. Werd door Coccejus de letterlijke zin van de
Schrift zover ‘opgerekt’ dat typologie en allegorie in zijn hermeneutiek een
grote plaats kregen, Lampe volgt hem hierin op onderscheiden wijze. De
indeling van de heilsgeschiedenis volgens de foederaalmethode in perioden
wordt namelijk door Lampe omgezet in een heilsorde die van toepassing is op
de individuele gelovige. In Geheimniß des Gnaden-Bunds werkt Lampe in dit
verband de heilsgeschiedenis van het rijk van God met zijn zeven perioden van
de kerkgeschiedenis uit als een periodenleer van de orde waarin het heil wordt
ondervonden. De heilsorde loopt in stijgende lijn analoog aan de volgorde van
de zeven scheppingsdagen: de krachtige roeping, het geloof, de wedergeboorte,
de rechtvaardiging, de heiliging, de verzegeling en de verheerlijking.145 Het
resultaat is een spirituele biografie van de individuele gelovige. De
foederaalmethode van Coccejus is dus van beslissende betekenis voor de
heilsordeleer van Lampe,146 die door het verbond tot het innerlijk van de
gelovige te versmallen een strak vroomheidsschema introduceert, dat hij
uitwerkt met ‘bevindingen en gestalten’.147
Een centraal thema uit de heilsordeleer van Lampe betreft het wezen van
het geloof, waarvan hij rekenschap gaf in Vier academische verhandelingen van
het zaligmaekend geloof. In een dogmahistorische terugblik wijst hij op de
invloed van William Perkins op Gomarus als verklaring voor de distantie die de
meeste theologen ten behoeve van de Engelse opvatting namen van Calvijns
visie op het geloof.148 Het onderscheid van de Engelse opvatting is vergeleken
met de Zwitserse en Duitse zienswijze de plaats die het vertrouwen in het wezen
van het geloof inneemt. Lampe beschouwt niet het verzekerd vertrouwen maar
het toevluchtnemend vertrouwen als het wezen van het geloof. Met het
wilselement in zijn geloofsopvatting benadert hij het standpunt van Baxter, die
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het vertrouwen als een vrucht van het geloof beschouwt en zich van Calvijns
standpunt distantieert, omdat niemand in Christus gelooft die niet gelooft dat
zijn zonden vergeven zijn.149 Wat betreft de heiliging wijst Lampe op de
samenhang tussen geloof en bekering als twee organen van een heilsorde,
waarvan de eerste beginselen zijn: ellendekennis en kennis van de
noodzakelijkheid van Christus’ voldoening, verlangen naar Jezus, leven uit de
gemeenschap met Jezus, en ten slotte het gebedsleven.150 Lampe geeft in Het
heylige bruydt-cieraat als gereformeerd theoloog de volgende omschrijving van
het geloof inclusief de heilsorde:
Dat een sondaar, die van sijne uyterste ellendigheit overtuygt en heylbegeerig is,
levendig erkent, dat nergens anders dan by Christus Jesus, en sijne volmaakte
Gerechtigheit, raadt is, om uyt sijne elendigheit verlost te worden; en dat hy door een
soodanige erkentenis gedreven wordt, om denselven voor sijnen eenigen Verlosser aan
te neemen, en zich aan hem over te geven, volgens alle sijne Ampten, als Propheet,
Hooge-Priester en Koning, of volgens de spreekwyse van den Apostel, gelyk hy ons
geworden is, Wysheit van Gode, ende Rechtveerdigheit, ende Heyligmakinge ende
Verlossinge.151

Ewald geeft in 1737 een Duitse vertaling van Lampes collegedictaat over het
zaligmakende geloof uit onder de titel Vier Verhandlungen von dem Glauben.
Dit initiatief kan worden beschouwd als een blijk van instemming met de
afstand die Lampe had genomen van de reformatorische geloofsopvatting.
Behalve uit deze vertaling blijkt de overeenkomst van de heilsorde van Ewald
met die van Lampe uit zijn pastoraal handboekje Waardige en welbereide
disgenoot. Hierin dringt hij aan op zelfonderzoek aan de hand van de volgende
kenmerken: berouw over de zonden, geloof, besef van geestelijke onmacht,
uitzien naar het heil van God in Christus, aannemen van Jezus tot vergeving van
zonden, verlangen naar verlossing van de heerschappij der zonden en strijd
tegen demonische krachten en de macht der zonde, liefde tot Jezus,
gemeenschap met geloofsgenoten en de bereidheid om in de navolging van
Christus het vlees te kruisigen.152 Omdat de visie van Lampe op de heilsorde
door Ewald wordt gedeeld, wekt het nauwelijks verbazing dat hij ondanks zijn
belezenheid in vroegreformatorische schrijvers, bij theologische kwesties aan
hun rechtvaardigingsleer vrijwel onopgemerkt voorbijgaat.153 De hoge
149
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verwijsfrequentie van Ewald naar “de Godtzaalige Man Godts F.A. Lampe”
wint het dan ook van zijn verwijzingen naar Engelse, Nederlandse en Duitse
piëtisten.154 Ewalds ijver voor levensheiliging en doorleefd geloof is namelijk
volledig ingebed in de heilsorde van Lampe.
Voor de plaatsbepaling van Klugkist in dit verband is zijn introductie van
de Bremense predikant L.G. Treviranus van betekenis, aangezien deze de visie
van Lampe deelde en daaraan gevolg gaf met een piëtistische uitleg van de
klassieke heilsordeleer: wedergeboorte, bekering, geloof, rechtvaardiging,
heiligmaking.155 Klugkist sloot met de introductie van Treviranus aan bij diens
piëtistische uitleg van de heilsorde. In de opdracht die Klugkist vooraf laat gaan
aan zijn Godts beloften, Hem tot heerlykheit door ons, geeft hij het verband aan
tussen ondervinding van geloofskennis, de rechtvaardiging en de levensheiliging
die een voorsmaak van de eeuwige vreugde bevat.156 In een “kerkrede” over
Lucas 2:1-7 improviseert Klugkist als volgt over de heilsorde: de kracht van de
Heilige Geest om Jezus te ontvangen door het Woord wekt het geloof, afkeer
van de zonde en de wereld, bekering en goede werken.157 In een “kerkrede” over
Handelingen 2:1-13 spitst Klugkist de heilsorde ter zelfbeproeving toe op de
levensheiliging en de strijd tussen vlees en Geest.158 Men dient zich aan het
patroon van de wereld te onttrekken met een heilige levenswandel. In zijn
in reformatorische schrijvers demonstreert Ewald als het gaat om de plaats van de hemel als
eeuwige zaligheid, waarbij hij verwijst naar “de Ouden Bullingerus, Beza, Nanaeus, Sohnius,
Martyr en Ursinus”. Vgl. Ewald, Eeuwige leven, 550; Voorbooden, 175. Naar de Opera
Omnia van Luther en de Oratio Funebris door Melanchthon verwijst Ewald voor hun visie op
de herkenning van de vromen in de hemel. Vgl. Ewald, Eeuwige leven, 632.
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schriftelijke arbeid trekt Klugkist zo de piëtistische rode draad uit Bremen door
in de Republiek.
Voget beschrijft de heilsorde in zijn didactisch handboek Institutiones
theologicae. Hij laat de onderscheiding in tweeërlei rechtvaardiging buiten
beschouwing. In de context van de leer van het genadeverbond houdt hij de
volgende, klassieke, structuur aan: roeping, wedergeboorte, geloof,
rechtvaardiging, heiliging.159 De uitwerking vindt op twee manieren plaats. Ten
eerste keert Voget zich in zijn polemiek met de hernhutters tegen afwijkingen
van de klassieke heilsordeleer, met name de scheiding van Woord en Geest, de
vereenzelviging van rechtvaardiging en heiliging, de tegenstelling van innerlijke
en uiterlijke levensheiliging en de eenwording van God en mens.160 Daarnaast
werkt Voget zijn heilsordeleer uit met een allegoriserende verhandeling over Job
22:21.161 Voor het schema van “de gemeensaamheit der geloovigen met Godt”
dat hij hier geeft, oriënteert Voget zich op Lampe. Zoals Lampe de
verborgenheid van het genadeverbond allegorisch ziet weerspiegeld in de orde
van het heil, ontleent Voget de inhoud van het geestelijke leven aan de figuur
van Job.
Voget verwijst in zijn beschrijving van de geloofszekerheid voor een
verdere uitwerking naar Lampe.162 Het gaat Voget daarbij evenals Lampe om
een scherp beeld van de gemeenschap met God als een “hebbelykheit der zielvermogens”, waaruit een gezette, volstandige, dikwijls herhaalde werkzaamheid
der ziel omtrent God voortkomt.163 Bestaat de verborgenheid van het
genadeverbond in gemeenschap met God, geloof en bekering zijn de
voorwaarden tot het ingaan in het verbond.164 Hiermee gaat gepaard: afstand van
de zonde, aanvechtingen en onzekerheid, angst en gevoel van onmacht.165 Maar
gerichtheid op het Woord heft angst en onmacht op en stuurt aan op vertrouwen
op het verbond, kennis van God, heilige meditatie, voortgang van strijd tussen
vlees en geest en distantie van de wereld.166 Voget schetst vervolgens het effect
dat de gemeenschap met God heeft op het geestelijke en zedelijke leven en de
doorwerking in de diverse verbanden van het sociale leven. De orde van het heil
omvat dus een innerlijke en uiterlijke levensheiliging.167 De heilshistorisch-
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heilsordelijke structuur van het schema van de heilsorde fungeert evenals bij
Lampe als een toetssteen bij het pastoraat.168
Kulenkamp hanteert in zijn catechisatiemethode de klassieke volgorde
van roeping, wedergeboorte, geloof, bekering, rechtvaardigmaking,
heiligmaking, verzegeling.169 Evenals Coccejus en Lampe maakt Kulenkamp
onderscheid tussen tweeërlei rechtvaardiging onder het Oude en het Nieuwe
Testament.170 Hij brengt in zijn verklaring van Psalm 51 de heilsorde ter sprake
als onderdeel van de zaligmakende gaven van de Geest.171 Daarbij plaatst
Kulenkamp het geloof primair in de ratio, secundair in de emotie, waardoor de
heilsbeleving van meet af aan instaat tussen het werken in eigen krachten en een
werkeloos lijdelijk bestaan.172 Als in vs. 12 het hart wordt genoemd, heeft dat
naar Kulenkamps uitleg de volgende betekenis:
[...] de redelyke Ziele, doch niet het wezen der ziele zelfs, aangemerkt als ene
geestelyke zelfstandigheit, in denken werkzaam zynde, en het edelste deel des
menschen, zonder onderscheit van bekeerde of onbekeerde, uitmakende.173

De betekenis van God als “auteur” bij aan- en voortgang van het geestelijke
leven wordt volgens Kulenkamp niet in mindering gebracht op de menselijke
factor in de heilsorde.174 Omdat volgens Kulenkamp de ratio voorrang heeft op
de wil en het gevoel, bestrijdt hij de vrije wil in de heilsbeleving.175 Het is al met
al duidelijk dat de suprematie van de rede doorwerkt in Kulenkamps kritiek op
de hernhutters als hij hen begripsverwarring over wedergeboorte,
rechtvaardiging en heiliging verwijt.176
Peiffers begeeft zich bij het beantwoorden van vragen over de
heilservaring in het spoor van zijn leermeester Lampe. Zijn gepubliceerde
reactie op misverstanden tijdens de hernhutteraffaire krijgt een vervolg in zijn
commentaar op de sacramentsleer, de rechtvaardigingsleer en de leer van het
aanbod van genade.177 Peiffers vermeldt in een reactie op actuele discussies over
de rechtvaardigingsleer dat hij als student de klassieke heilsorde heeft geleerd:

168

Voget beschrijft de heilsorde door de Bijbeltekst te vergeestelijken. Vgl. Voget, Luyster,
dl. 1a, 238-239.
169
Kulenkamp, Eerste beginselen, 257-383.
170
Ibid., 249-250, 252.
171
Hij spreekt van: wedergeboorte, geloof, heiligmaking enz. Vgl. Kulenkamp, Ware
boetvaardigheit, 355, 392-393.
172
Ibid., 327-328.
173
Ibid., 313-314.
174
Ibid., 328.
175
Ibid., 326-327.
176
Kulenkamp, Naakt ontdekte enthusiastery, 93, 253.
177
Peiffers, Geloofs-vastigheit, 788, 826; Sodoms ongerechtigheit, 95-106. Peiffers en Kessler
kwamen in de Amsterdamse gemeente op voor een lampeaanse invulling van de
classificatiemethode in samenhang met een zuivere avondmaalspraktijk. Daartoe spoorden zij

28
184
[…] alle myne Leermeesters, en alle Systemata, die ik in myne jonkheit meest
gebruikt hebbe, als die van de Heren Coccejus, Burman, Turretin, Gurtler, Mark,
Mastricht, Heidegger, Vitringa, van Til, Melchior en andere, verhandelen de
hoofdstukken van de Roepinge, de Bekeringe en het Gelove, voor het hoofdstuk van
de Rechtvaardigmakinge […]178

Peiffers brengt de heilsordeleer in zijn Geloofs-vastigheit ter sprake nadat hij
heeft geconstateerd dat de broedergeschillen over de verschillende bedelingen
praktisch zijn bijgelegd.179 Anders dan zijn collega Kulenkamp laat Peiffers
mogelijk uit loyaliteit de tweeërlei rechtvaardiging rusten. Peiffers hanteert de
heilsorde in de klassieke volgorde van wedergeboorte uit de geestelijke
doodstaat, geloofswerkzaamheden met gebruik van het redelijk vermogen,
rechtvaardiging, heiliging en opname tot Christus.180 Peiffers beoogt met een
evenwichtige benadering van de goddelijke en de menselijke factor in de
heilsorde een compromis tussen quiëtisme en arminianisme. Volgens Peiffers
transformeert de Heilige Geest het geestelijk leven op beslissende wijze in de
wedergeboorte. Hij brengt vervolgens de menselijke factor van het geloof in
verband met het rationele en wilselement.181 Het rationele element in het geloof
en de gerichtheid op het wilsvermogen laten zich verklaren door een combinatie
van de invloed van Doddridge en Lampe. Terecht merkt C. Graafland op dat
Peiffers zich op sommige momenten langs de rand van de gereformeerde
orthodoxie begeeft, met name als hij de vrije wil van de mens beklemtoont, wat
hij wel moet doen, omdat hij deze verbindt met de rede van de mens.182
7.6 Verhouding kerk-overheid
De verhouding van kerk en overheid werd in Bremen geregeld volgens een
consistoriaal of territoriaal systeem. Dit kwam neer op een begrenzing van de
zelfstandigheid van het ministerie van predikanten ten opzichte van de
wetgevende en uitvoerende macht van de Stadsraad.183 De beperkte bevoegdheid
aan tot zelfonderzoek volgens de lampeaanse kenmerkenleer. Vgl. Ypeij, Dermout,
Geschiedenis, dl. 3, 270-272.
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van het zogenoemde ‘Ministerium Venerandum’ werd bij Coccejus
weerspiegeld in het ontbreken van een theocratische visie, hetgeen hij
motiveerde met de Bijbelse notie dat in de kerk van het Nieuwe Testament alle
oppervoogdijschap en heersende macht is afgeschaft.184
In de Republiek veroorzaakten landsheerlijke rechten en
sociaaleconomische verhoudingen regionale verschillen in de betrekkingen
tussen kerk en overheid.185 Anders dan bij de traditioneel gereformeerden, die
aan het presbyteriaal kerkelijk systeem vast hielden, vormde bij Coccejus de
kerkelijke tucht geen kenmerk van de ware kerk. Deze staatsgezinde zienswijze
van Coccejus getuigt van invloed uit Bremen. Toen in de tweede helft van de
zeventiende eeuw de samenleving werd verdeeld door geschillen tussen
voetianen en coccejanen, hielden de volgelingen van Voetius de hand aan een
onderscheid tussen het jus circa sacra van de overheid en het jus intra sacra van
de kerk. De coccejanen stonden doorgaans toegeeflijker tegenover politieke
bemoeienis in kerkelijke zaken. Deze gematigde opvatting van Coccejus over de
verhouding tussen kerk en overheid kon rekenen op de sympathie van veel
regenten.
Sinds in Bremen het appel van Undereyck op voortgaande reformatie de
gemoederen in beweging bracht, kwam de verhouding tussen kerk en overheid
in een ander daglicht te staan. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat tegen het
einde van de zeventiende eeuw door Undereyck en zijn collega Cornelius de
Hase bij de Stadsraad van Bremen als voorwaarde van de tuchtoefening rond de
sacramenten van Doop en Avondmaal nadrukkelijk op een presbyteriaal systeem
werd aangedrongen.186 Dit aandringen bij de overheid op erkenning van de
autonomie van de kerk is tekenend voor het theocratisch besef van de
piëtistische beweging. Ook al stemde de Stadsraad vervolgens in met het
kerkelijk reformatieplan van Undereyck en De Hase,187 hield dit toch niet lang
stand en was er in de achttiende eeuw zelfs sprake van het mijden van
wederzijds contact tussen de Stadsraad en het geestelijk ministerie.188 Anderzijds
bevorderde de Stadsraad in diezelfde tijd de verkiezing van piëtistische
theologen op invloedrijke predikantsplaatsen. De veronderstelling ligt daarom
voor de hand dat juist de selectiecriteria van te beroepen predikanten een
indicatie bevatten voor de invloed van Undereyck op de verhouding tussen kerk
en overheid.189
Vgl. Van Asselt, ‘Johannes Coccejus’.
Zie: Roorda, Partij. Vgl. ook: Van Lieburg, Profeten, 235-237.
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Vgl. Van de Kamp, Auff bitte, 89-90.
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Als geestverwant van Undereyck maakte Lampe in Bremen en Utrecht
school met een piëtistische predikantentraditie. In de onderlinge verhouding
tussen consistorie en raadzaal benutte Lampe in Bremen de omgang met leden
van de Stadsraad, die hij voor het vroomheidsideaal probeerde te winnen.
Gerhard Drage maakt bijvoorbeeld melding van de vriendschap van Lampe met
de burgemeesters Heinrich Meier en Daniel van Büren, die op het bestuur van
kerk en school grote invloed uitoefenden. Dit kan worden bevestigd door enkele
boekopdrachten van Lampe aan deze vooraanstaande bestuurders.190 Een
duidelijke aanwijzing voor het vertrouwen van de Stadsraad in Lampe is de
opdracht om zijn pen op te nemen ter bestrijding van het religieus fanatisme in
Bremen. Lampe confronteerde de Raad in zijn bestrijding van de opruiende
prediking van C.A. Römeling met de betekenis van de kerkelijke tucht. Een van
de mogelijke gevolgen hiervan was de beroeping van getrouwe predikanten die
de handhaving van de tucht beoogden. Lampe gaf in dit kader zijn voorkeur aan
voor de zienswijze van Coccejus door de tucht niet tot het wezen van de kerk
maar tot haar welwezen te rekenen.191 In zijn leerboek over de ethiek stelt
Lampe overigens de hoogste overheid niet ontvankelijk voor tuchtoefening.192
Daartegenover weidt vervolgens hij uit over de plicht van diezelfde overheid tot
bewaring van wet en orde.193 De nadruk die Lampe in de bovengenoemde
historische context op de tucht legde, maakt aannemelijk dat de beweging van
Undereyck een grotere pastorale invloed op hem uitoefende dan Coccejus.
Het aanhoudend streven van Lampe naar samenwerking tussen kerk en
overheid bleef niet onbeantwoord. Uit een uitvoerige correspondentie van
Lampe met de regentes Maria Louise van Hessen-Kassel blijkt bijvoorbeeld dat
haar invloed werd aangewend bij de vervulling van predikantsvacatures door
geestverwanten van Lampe. In Utrecht werd Lampe als hoogleraar door de
senaat, de burgemeesters en de vroedschap beschermd tegen smaad en kwade
bejegening. Nadat Lampe was teruggekeerd in Bremen, bleek uit zijn
medewerking aan het afschaffen van de ‘Beichtpfennig’ dat de kerkelijke tucht
hem levenslang bezighield.194 Ook in de preken die Lampe hield naar aanleiding
van een epidemie, komt de oproep aan de overheid terug.195

geestverwanten van Undereyck worden toegeschreven dat de predikantsbenoemingen in het
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Ewald is in zijn intreepreek te Bremerlehe de overheid erkentelijk voor
het op hem uitgebrachte beroep196 en plaatst als leerling van Lampe in zijn
preken de verhouding kerk-overheid doorgaans in profetisch perspectief. Ewald
had door zijn huwelijk toegang tot het regentenmilieu van Bremen197 en brengt
de verhouding kerk-overheid tot uitdrukking in zijn boekopdrachten aan de
Bremense burgemeesters Heinrich Meier198 en Daniel van Büren,199 zijn oom,
raadsheer Johann ter Hellen200 en Johan Pieter van Raesfeldt, heer van Borculo,
erfbaanderheer van Gelre en Zutphen en kanselier van Kleef en Marken voor de
koning van Pruisen.201 De voorbeeldfunctie van de overheid bij de handhaving
van normen en waarden laat Ewald zwaar wegen.202 De toonzetting van Ewalds
opdrachten suggereert dat de gezagspositie van de burgerlijke overheid in de
kerk door hem werd erkend, in navolging van Lampe.
Klugkist brengt de verhouding kerk-overheid tot uitdrukking in de
opdracht aan zijn broer Henricus Klugkist als predikant te Weener en zijn
zwager Hindrik Hofsnijder als regent van de stad Groningen in de prekenbundel
Godts beloften, Hem tot heerlykheit door ons. Zoals in hoofdstuk 3 is
beschreven, liet de herkomst van Klugkist uit een Bremens regentengeslacht
sporen na in zijn werk als predikant. Klugkist ontpopte zich als een leidersfiguur
door de belangen van de classis Oldambt onder de aandacht te brengen van de
drossaard van de stad Groningen. Via Klugkist werden de bevoegdheden van de
drossaerd benut om het moreel verval terug te dringen. Daartoe werkte hij in het
Oldambt samen met geestverwanten, zoals zijn vriend Wilhelmus Schortinghuis,
die evenals Klugkist probeerde met inschakeling van de burgerlijke overheid de
196

Ewald, Väterliche Treue, 1735, 82-83.
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naleving van normen en waarden in het Oldambt te bevorderen.203 Klugkist
vertaalde tegen het eind van zijn leven een opdracht van de Bremense piëtist
Ludwig Georg Treviranus aan de Raad van Bremen bij wijze van spiegel voor
de Nederlandse overheden.204
Voget gaat reeds bij de aanvaarding van zijn ambt als academieprediker te
Groningen in op de verhouding tussen kerk en overheid. Hij buigt onder het
toezicht van de edelmogende Gedeputeerde Staten als Aäron onder Mozes en
wenst de overheden bij het bestuur wijsheid toe.205 De intreerede vormt een
afspiegeling van de superieure positie van de overheid ten opzichte van de kerk.
Voget was door zijn huwelijk bovendien verbonden met een vooraanstaand
Middelburgs regentengeslacht.206 Hij liep echter in de omgang met
vertegenwoordigers van het regentenmilieu een negatief imago op, omdat dit
werd geassocieerd met het nastreven van eigenbelang.207 Evenals de voorgaande
theologen heeft Voget niettemin een actieve rol gespeeld in de verhouding kerkoverheid. Net als Lampe rekent hij de kerkelijke tucht niet tot het wezen, maar
tot het welwezen van de Kerk.208
Zoals in hoofdstuk 5 is gebleken, kwam bij Kulenkamp een loyale
opstelling ten opzichte van de overheid naar voren in een omstreden
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Met het oog op de levensheiliging bezocht hij Johan Hora, raadsheer van de stad
Groningen en lid van Gedeputeerde Staten.
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koninkryke, troost en bescherming van allen die de waarheit in Jezus lief hebben, en
inzonderheit van getrouwe Leraars, bevonden te worden.”
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belooft ook zijn inzet voor het behoud van de kwaliteit van het academisch onderwijs in
Groningen. Vgl. ibid., 164-165.
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Voget geeft aan zijn affiniteit met de burgerlijke overheid uiting in een boekopdracht aan
de Middelburgse burgemeester Willem van Citters, die hij kent als neef van zijn vrouw. Vgl.
Voget, Schriftmaatige verhandelingen, dl. 1, Opdracht.
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dienstbetrekking als gasthuispredikant van Delft.209 Kulenkamp doet zijn
Bremense zelfbewustzijn eer aan door het profileren van zijn prestigieuze
familierelaties. Evenals bij de voorgaande theologen speelt het familiebesef van
Kulenkamp een rol in de verhouding tussen kerk en overheid. Tekenend is het
grote aantal al dan niet aangetrouwde familiebetrekkingen met prominente
bestuurders, aan wie hij zijn boeken opdraagt.210 De familierelatie van
Kulenkamp met de Amsterdamse burgemeester Lieve Geelvinck (1676-1743)
was van invloed op het overheidsbeleid ten aanzien van de hernhutters.
Reageerden de burgemeesters van Amsterdam op de Herderlyke en Vaderlyke
Brief aanvankelijk terughoudend, de diplomatieke tact van Geelvinck
bewerkstelligde dat zij alsnog overstag gingen voor de publicatie van het
herderlijk schrijven.211 Zijn loyaliteit met de superioriteit van de overheid
spreekt tevens uit zijn erkentelijkheid jegens de Raad van Bremen om hem als
hoogleraar aan het Gymnasium Illustre te benoemen.212 Evenals Lampe rekent
Kulenkamp de kerkelijke tucht niet tot het wezen, maar tot het welwezen van de
kerk.213
In hoofdstuk 5 kwam reeds aan de orde hoe Peiffers, evenals Kulenkamp,
als blijk van zijn loyaliteit aan de positie van de overheid zonder enige schroom
een arbeidscontract met de burgerlijke overheid van Delft accepteerde. De
verhouding kerk-overheid wordt door Peiffers in retrospectief toegespitst op de
geschillen tussen voetianen en coccejanen. Daarbij vermeldt hij hoe de
“magistraat en het Ministerie” van Amsterdam te midden van de onenigheden
kerk en samenleving in vrede en eendracht voorgingen.214 In een breed
uitgewerkte boetepreek naar aanleiding van de Zevenjarige Oorlog (1756-1763)
typeert Peiffers de verhouding tussen kerk en overheid als een harmonieuze
coöperatie onder God. Zo beschouwt hij vanuit het gezichtspunt van God als
opperste oorzaak, de alliantie van drie Europese grootmachten als voorbeeld van
een vreedzame samenleving in kerk en staat:
209
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Welgelukzalige die Overheden, dien het van Godt gegeven is de werktuigen van ons
vrede te zyn! dat hunne perzonen en geslagten gezegent zyn tot in euwigheit! maar dat
we hoger zien; dat we zien op Hem, die hoger is dan de hoge, die boven den kloot der
aarde gezeten is en voor wien de inwoonders der wereld zyn als sprinkhanen […]215

7.7 Verhouding tot de cultuur
Cultuur in de betekenis van het geheel van gebruiken en gewoonten,
wetenschap, kunst en religie werd in de Vrije Hanzestad Bremen sterk bepaald
door de koophandel in combinatie met het academisch onderwijs.216 Zoals het
onderzoek van W. Janse heeft laten zien, zaten in de Stadsraad kooplieden die
niet alleen met handelsrelaties contact onderhielden, maar ook in een
ingewikkeld sociaal netwerk met academici participeerden.217 Piëtistische
theologen die erin slaagden om door een huwelijk hogerop te komen en zich zo
toegang verwierven tot het regentenmilieu, oefenden daardoor niet zelden
invloed uit op de vervulling van opengevallen predikantsplaatsen. De
welwillende houding van de Raad van Bremen ten opzichte van Undereyck en
Cornelius de Hase resulteerde ook in de indiening van een plan tot nadere
reformatie door deze prominente predikanten.218 Overigens stelt W.J. op ’t Hof
in dit verband in zijn onderzoek naar het culturele gehalte van de Nadere
Reformatie in de zeventiende-eeuwse Republiek met recht de vraag of de hoge
sociale status van de representanten van deze richting niet impliceert dat een
aculturele, laat staan anticulturele visie en houding bij voorbaat uitgesloten
zijn.219
De familiegeschiedenis van Lampe telde predikanten en kooplieden, wat
een vrij representatief beeld geeft van de verwevenheid van koophandel en
academie in Bremen. Van directe betekenis voor Lampe in de overdracht van
culturele factoren waren het onderwijs en de pers. De indruk die het onderwijs
van Lampe op zijn leerlingen maakte, resulteerde bijvoorbeeld in kopieergedrag
met symbolen als een ‘lampeaanse pruik’, een ‘lampeaanse bef’ en een
lampeaanse woordenschat, bekend als ‘tale Kanaäns’.220 Volgens de
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omschrijving van G. Drage was de persoonlijke stimulans die van Lampe
uitging op zijn leerlingen, significant.221
Een nader voorbeeld van Lampes houding ten opzichte van de cultuur
bevat zijn supplement op D’Outreins verklaring van de Heidelbergse
Catechismus.222 Lampe waarschuwt namelijk bij zijn aantekeningen over het
tweede gebod voor het insluipen van een ”subtyle Beeldendienst”. De
consequentie die hij vervolgens uit het verbod van beeldendienst trekt, is dat
men een zuiver denkbeeld dient te hebben van Gods deugden in de
“verheerlijking van de zaligmaking van de arme zondaar”.223 Dat Lampe de
beeldcultuur met zijn uitleg versmalt tot het innerlijk, is inherent aan zijn
piëtistische neiging tot vergeestelijken. Openheid naar de cultuur mag naar zijn
visie niet in strijd zijn met de innerlijke dienst aan God. In de senaatszaal van de
Universiteit Utrecht hangt als stille getuige een portretschilderij van Lampe uit
1721 door Johan George Colasius.224 Het portret geeft bij aanblik de indruk van
een geleerd heer in een toga met weelderige zachtbruine pruik en brede bef,
maar als het ware met een oproep tot inkeer op de lippen.225 Vastgesteld kan
tevens worden dat Lampe met zijn bijdrage aan de piëtistische dichtkunst en
zangcultuur en met de oprichting van het wetenschappelijk contactorgaan
Bibliotheca Bremensis bij de publieke opinie de relatie tussen vroomheid en
wetenschap heeft bevorderd.226
221
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Ewald heeft zijn culturele invloed onder andere doen gelden met de
publicatie van zijn poëzie. Enkele gedichten van zijn hand bieden een blik in het
innerlijk van de beoogde lezer. Ewald spitst hierin de verbondsbetrekking in het
sacrament toe op de innerlijke gemeenschap van Christus als bruidegom en de
gelovige ziel als bruid.227 Met de versmalling van de verbondsbetrekking tot de
innerlijke ervaring raakt hij het lampeaanse piëtisme in de kern. Ten behoeve
van de Schriftuitleg presenteert Ewald in zijn Emblemata Sacra opstellen over
de zinnebeeldige godgeleerdheid, de Griekse mythologie en de klassieke
oudheid. Het doel is om met elementen uit de klassieke en Bijbelse geschiedenis
de verstaanbaarheid van de Bijbel te vergroten en zo de Bijbelse boodschap toe
te passen op het geleefd geloof.228 De frontispice van het tweede deel laat in dit
verband eveneens zien dat klassieke en Bijbelse elementen worden geïntegreerd.
Het vertoont namelijk twee mythologische figuren aan weerszijden van het
gouden reukofferaltaar met daarop het verzoendeksel en ernaast de hogepriester
met het zoenoffer die, gehoor gevend aan Leviticus 16:2, opkijkt naar een
hemelse uitlegger.229 Ten behoeve van de toegankelijkheid verschenen enkele
hoofdstukken uit de Emblemata Sacra in het Nederlands.230
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227
Ewald, Waardige en welbereide disgenoot, *4-[*6].
228
Tot verbazing van een recensent is Ewald van mening dat de koppeling van zijn
behandeling van de emblemata aan stichtelijke bedenkingen en zedelessen zijn werk zou
onderscheiden van andere exponenten van het genre: “Ondertusschen denkt de Heer Ewald,
dat ‘er vele dit soort van schryven benyden en hunne tanden op knerssen zullen; voornamelyk,
om dat ‘er tot noch toe weinige Heilige Zinnebeelden, volgens zyn Ed. leerwyze, aldus
uitgewrocht, gevonden worden […].” Vgl. Boekzaal 1733, 678.
229
Ewald, Emblemata, dl. 2, frontispice: Leviticus 16:2: “De HEERE dan zeide tot Mozes:
Spreek tot uw broeder Aäron, dat hij niet te allen tijde ga in het heilige, binnen den voorhang,
voor het verzoendeksel, dat op de ark is, opdat hij niet sterve; want Ik verschijn in een wolk
op het verzoendeksel.”
230
Ewald, ‘Het zien van Gods aangezichte’; ‘De zinnebeeldige regenboog’, in: Godgeleerde,
historische, philosophische, natuur- genees- en aerdryks-kundige, poëtische en regtsgeleerde
vermakelykheden, 1-28; 591-610. Ewald geeft overigens aandacht aan de joods-christelijke
traditie, als hij de emblematische godgeleerdheid evenals D’Outrein motiveert met een citaat
van Maimonides (1135-1204). Voorts noemt Ewald de lutherse theoloog Matthias Flacius
Illyricus (1520-1575), Johannes Binchius (1586-1671), Bouman en de Nederlandse
coccejanen Martinus Koning, Johannes d’Outrein, Henricus Groenewegen, Antonius Driessen
en Arnold Ruimig. Vgl. Ewald, Emblemata, dl. 1, XXv; De Jong, Johannes d’Outrein, 105.
Ewald verwijst ook naar D’Outreins Heilige Sinnebeelden. Vgl. Ewald, Emblemata, dl. 3,
488. H. de Jong heeft in zijn onderzoek naar D’Outreins emblematische Schriftuitleg
aangetoond dat de hoge vlucht die het genre van de emblematiek in de Nederlanden nam, bij
D’Outrein leidde tot zijn aanduiding als “emblematisch godgeleerde”. Vgl. De Jong,
Johannes d’Outrein, 73-89, hier: 87-89. Meerdere werken van D’Outrein zijn voorzien van
een frontispice met een allegorische afbeelding. D’Outrein wist volgens De Jong zo zijn
cartesiaanse inzichten te combineren met zijn piëtistische geloofspraktijk. Vgl. ibid., 304. De

37
193

Klugkist heeft, zoals in hoofdstuk 3 werd beschreven, onder auspiciën van
Voget en ten behoeve van de uitleg van de Bijbel, meegewerkt aan een
vertaalproject over de Olympische Spelen.231 Ook zijn bundel Godts beloften is
ter ondersteuning van de exegese doorspekt met voetnoten en citaten uit de
klassieke oudheid. Daarmee deed Klugkist een serieuze poging om de
gecompliceerde relatie tussen de Griekse en Romeinse beschaving en de Bijbel
voor het grote publiek te verhelderen. Klugkist gaf voorts samen met zijn
zwager Henricus Hofijzer in het circuit van de letterkundige-predikant Gerard
Outhof vaster vorm aan zijn culturele belangstelling.232 Zo was hij als ingewijde
in de kring rond Outhof een lezer van de Bibliotheca Bremensis.
Voget heeft aan zijn culturele participatie op verschillende manieren
vormgegeven. Als gevolg van zijn drie huwelijksverbintenissen participeerde
Voget in een uitgebreid familienetwerk, hetgeen hem toegang verschafte tot de
cultuur van het regentenpatriciaat in zowel Zeeland als Utrecht. Veelzeggend is
dat ook hij bij zijn culturele interesse zijn afkomst uit Bremen betrok. In zijn
voorwoord bij Antonides’ nagelaten werk over de Olympische Spelen verwijst
Voget namelijk naar onderzoek van de Bremense hooglereraar Theodor de Hase
en het uittreksel dat Lampe in de Bibliotheca Bremensis publiceerde over de
betekenis van de steen waarop Mozes volgens Exodus 17 met zijn staf sloeg
zodat er water uit vloeide.233
Voget leverde verder een opzienbarende bijdrage aan een vertaling van
Eusebius’ Kerkelyke geschiedenissen (1749) die werd verzorgd door de
remonstrantse predikant Abraham Arent van der Meersch (1710-1792). Voget
voorzag deze klassieke bron van een voorwoord, waarmee hij confessionele
verschillen ondergeschikt maakte aan de Bijbeluitleg. Gezegd kan worden dat
Voget zo in het kader van de volkseducatie een bijdrage leverde aan het slechten
van de cultuurbarricade, die mede door confessionele drempels werd
veroorzaakt. Vogets relativeringszin herinnert aan de sociaal-culturele
achtergrond van Bremen als centrum van ireniek.
Omstreeks 1751 is Voget als hoogleraar vereeuwigd door de
portretschilder Jan Maurits Quinkhard. Bij vergelijking met het portret van
Lampe valt de overeenkomst op met diens pruik en brede bef als symbolen van
de lampeaanse cultuur bij de eerste generatie geestverwanten.
climax van de emblematische godgeleerdheid wordt doorgaans gevormd door het
vernieuwende werk van de Heilige Geest.
231
Antonides, ΟΛΥΜΠΙΑ. Volgens Voget waren de theologische annotaties en de registers het
werk van Klugkist. Vgl. ibid., Voorrede, [******3v].
232
Daaruit blijkt dat Klugkist actief betrokken was bij een culturele letterkundige kring voor
er sprake was van letterkundige genootschappen. Vgl. Mijnhart, Tot Heil, 99-106.
233
“[…] myn doorgeleerde Lands-Man en oude Vrind, de Heer THEODORUS HASAEUS, in
het voorig jaar, helaas te vroeg! der Kerk en geleerde weerelt onttrokken. Een uittrekzel van
dit werk, opgesteld van den zeer voortreffelyken Heer LAMPE, vindt de weetgierige Lezer in
Biblioth. Brem. Class. 1. fasc IV, p. 560-571 […]”. Vgl. Voget, Voorrede, in: Antonides,
ΟΛΥΜΠΙΑ, **v.-**2v., ****v.-****2r.
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Bij de culturele interesse van Kulenkamp valt een specifieke
belangstelling op voor de joods-christelijke wortels van de Nederlandse
beschaving. Dat deze open houding van joodse zijde werd geapprecieerd, bleek
uit een reactie van de Amsterdamse rabbijn Eleasar Soesman. Soesman plaatste
in de door hem vertaalde Kandelaar des ligts (1756) van Isaac Aboab (16051693) een opdracht die hij richtte aan Kulenkamp, twee vooraanstaande
Amsterdamse medeburgers alsmede de Utrechtse hoogleraar David Mill.234
Kulenkamp liet zich niet onbetuigd en manifesteerde in zijn omvangrijke uitleg
van Deuteronomium 32:1-43 een filosemitische gezindheid. In Jehovah, Israëls
rotssteen bood hij een uitleg van de toekomstverwachting van de joden in het
perspectief van een heilstaat, die hij beschreef in contrast met de pogroms.235
Daaruit blijkt dat de joods-christelijke wortels van de Nederlandse cultuur in het
profetisch bewustzijn van de Bremer vrucht droegen. Aangenomen mag worden
dat Kulenkamp instemde met een aanbeveling van de rabbijn aan christenen om
de Kandelaar des ligts te lezen.236 Kulenkamp constateert als een
onderscheidend kenmerk van de Nederlandse Republiek dat de verschillende
bevolkingsgroepen inclusief de Joodse gemeenschap vreedzaam naast en met
elkaar leven.237
Evenals Voget heeft de Bremer Kulenkamp zich door de portretschilder
Jan Maurits Quinkhard laten vereeuwigen met lampeaanse pruik en brede bef.
De portretgravure die J. Houbraken (1698-1780) naar dit schilderij
vervaardigde, werd in 1740 gepubliceerd door Hendrik Vieroot te Amsterdam
en is voorzien van een lofdicht van de Bremer Cornelius de Cuyper.238
De houding van Peiffers tot de cultuur is door hem tot uitdrukking
gebracht in zijn Geloofs-vastigheit van een waar, schoon ongeletterd christen,
waarin hij in het hoofdstuk: “Geloofsvastigheid in den Natuurlyken
Godtsdienst” ingaat op de verworvenheden op het terrein van wetenschap en
kunst.239 Peiffers heeft grote waardering voor “onze Bacon, Des Cartes, Locke,
Newton, Leibnits, Boerhave […] en zelfs ook myn hoogstbeminde Boyle”.240
Naar aanleiding van Descartes’ stelregel “cogito ergo sum” analyseert Peiffers
234

Roedelsheim alias Eleasar Soesman ben Isaac, Hebreeuws taalkundige en rabbijn, was
vermoedelijk van Duitse afkomst. Vgl. Zwarts in: NNBW 7 (1927), 1059-1060. De opdracht
was ook gericht aan de jurist H.W. van Marselis als vertrouwenspersoon van de Joodse
burgers en de pastoor Joachim Bervelingh, die omstreeks 1756 als rooms priester overstapte
naar de jansenisten en gold als hebraïcus. De aanhef met “Geëerde begunstigers en dierbaare
vrienden” suggereert meer dan een beleefdheidsvorm. Vgl. Soesman, Opdracht, in: Aboab,
Kandelaar, dl. 1, *3.
235
Kulenkamp, Naam, dl. 1, 648-696.
236
Soesman, Opdracht, in: Aboab, Kandelaar, *5.
237
Kulenkamp, Naam, dl. 1, 695-696.
238
Cornelius de Cuyper aanvaardde in 1744 een beroep naar zijn vaderstad Bremen. Vgl.
Rotermund, Lexikon, dl. 1, 97.
239
Peiffers, Geloofs-vastigheit, 81-246.
240
Ibid., 121.
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het functioneren van het eigen lichaam241 en heeft diens theorie over de
biologische diversiteit en overeenkomsten tussen mens en dier zijn
belangstelling.242 In het licht van de algemene genade waardeert Peiffers de
beroemde natuurkundige William Harvey,243 de klokkenmakerskunst,
scheepsbouw en huizenbouw en “het paleis van Versailles of de Kerk van S.
Pieter te Rome”.244 Ook verheugt hij zich dat hij met “de grootste Filosofen en
Wiskunstenaren, die, in de kennisse der lichamen, veel voor uit hadden boven
een’ gemeen mensch”, zijn eigen fysiek functioneren kan onderzoeken,245 en
over “onze brave Nieuwentyt”, die als wiskundige “in zyn heerlyk boek genaamt
gronden van zekerheit” de beginselen van Spinoza weerlegt.246 Peiffers heeft ten
aanzien van de cultuur open oog voor de verworvenheden van de Verlichting.247
Peiffers werd in 1751 geportretteerd door Jacob Houbraken, naar Jan
Maurits Quinkhard, met een lofdicht van Sara Maria van Zon (1692-1755).
7.8 Samenvatting
In dit hoofdstuk was het onderzoek naar de invloed van het piëtisme uit Bremen
in de Republiek gericht op een inhoudelijke plaatsbepaling van de onderzochte
theologen in hun achttiende-eeuwse context. Zo betoonde Lampe zich wat
betreft de verhouding tussen filosofie en theologie, als bewonderaar van zowel
Coccejus als Undereyck, een synthetisch denker, die evenals laatstgenoemde
centrale ideeën van Cartesius overnam en de mens en zijn eigen subjectiviteit
een royale plaats buiten de Bijbelse theologie gaf. In geschriften, onderwijs en
apologetiek van Ewald, Klugkist, Voget en Kulenkamp kwam in variërende
mate een vertrouwen in het gezag van de rede naar voren, terwijl in het werk van
Ewald en Peiffers bepaalde passages zelfs naar het empirisme tendeerden.
Samenvattend kan worden gesteld dat de onderzochte theologen openstonden
voor de gematigde Verlichting.
Zoals bij Undereyck in het kader van de tolerantiegedachte van de
Verlichting cartesiaanse sympathieën samengingen met zijn inzet voor een
reformatie van de zeden, wist ook Lampe zijn verlichte ideeën in te kaderen
binnen de Drie Formulieren van Enigheid. Terwijl Ewald bij zijn bestrijding van
leerafwijkingen
nauwelijks
uitdrukkelijk
argumenten
aan
de
belijdenisgeschriften ontleende, stonden Klugkist en Kulenkamp met wisselende
scherpte het behoud van de zuivere leer voor. Bij Voget kwam in de oproep tot
kerkelijke verdraagzaamheid daarentegen een tendens naar leertolerantie naar
voren en Peiffers relativeerde in dat verband zelfs het risico van beïnvloeding
241
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Vgl. Graafland, ‘Verlichting’, 84.
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met arminiaanse tendenzen. Het voorbeeld van Voget, die ondanks zijn
rechtzinnigheid onder verdenking kwam van medebetrokkenheid bij
leerafwijkingen, toont echter de kwetsbaarheid van een moderate opstelling.
De leer der verbonden zoals door Coccejus gemodificeerd en door
Undereyck nagevolgd is door Lampe uitgewerkt in een eigen verbondsconcept,
waarbij de heilshistorie onder beslag van de heilsorde kwam en de voortgang
van Gods handelen in de geschiedenis (ordo temporum van de heilseconomie)
tot biografie werd van de afzonderlijke gelovige. Het resultaat was zijn
Verborgentheit van het Genaade-Verbondt, een boek over de verborgen
betekenis van de huishouding van het genadeverbond, waarin de theologie van
Coccejus op de foederalistische structuur doorwerkte en de puriteinse invloed
van Undereyck op de heilsordeleer. Ewald volgde Lampe vervolgens na met een
vrijwel identieke accentuering van de innerlijke beleving en ook Klugkist, Voget
en Kulenkamp versmalden in verschillende mate de heilshistorische strekking
van het genadeverbond tot de individuele relatie van de gelovige met God. De
oplossing die Peiffers ten slotte bood voor schijnbare tegenstellingen omtrent de
Schotse verbondsleer, was een praktisch geloofsleven met behoud van ieders
eigenheid.
De combinatie van coccejaanse foederaaltheologie met puriteins piëtisme
verklaart dat door Undereyck het accent werd gelegd op de heiliging van het
hele leven inclusief de zondag. Op grond van aan de abrogatieleer van Coccejus
ontleende argumenten werd door de besproken theologen de moraliteit van het
vierde gebod afgewezen, terwijl ze de praktijk van de rustdag eerbiedigden. Ook
ten aanzien van het vierde gebod namen ze zo het standpunt van Lampe
grotendeels over.
Onder invloed van de foederaalmethode van Coccejus en Undereycks
synthese van coccejanisme en puritanisme beschouwt Lampe de heilsorde (ordo
salutis) in het Nieuwe Testament als een projectie van de heilsgeschiedenis
(ordo temporum) van het Oude Testament, waarbij de “Israëlietische of
Joodsche natie” een afschaduwing vormt van de weg waarlangs de toepassing
van het heil bij de uitverkorenen van het Nieuwe Testament plaatsvindt. Deze in
hoge mate door het foederalistisch piëtisme beïnvloede visie op de ordo salutis
resulteert bij Lampe in een uitvoerig schema van bekering en wordt in zijn
voetspoor ook door de andere besproken theologen uitgedragen in
heilshistorisch-heilsordelijke profielschetsen als allegorie van het geestelijk
leven en in vertalingen uit het Duits en Engels. Terwijl in Lampes visie op het
wezen van het zaligmakend geloof als een toevluchtnemend vertrouwen tevens
de invloed van Baxter en andere puriteinen aantoonbaar is, sluit ook Peiffers met
zijn introductie van de evangelicale theoloog Philip Doddridge hierbij aan.
Wat betreft de opvatting van de onderzochte theologen over de
verhouding tussen de kerk en het politieke bestuur was eveneens de invloed uit
Bremen bepalend, waar in kerkelijke zaken het primaat van de overheid gold.
Evenals in Bremen werd de kerkelijke tucht door Lampe, Voget en Kulenkamp

41
197

in navolging van Coccejus tot het welwezen van de kerk gerekend. De
lampeaanse school streefde in haar aandacht voor heiliging van het
maatschappelijke en individuele leven naar samenwerking met de overheid en
vormde met een irenische en onpartijdige opstelling een samenbindende factor
tussen kerk en overheid.
Naar het voorbeeld van Bremen, waar de maatschappelijke elite de gang
van zaken in de kerk bepaalde en piëtistische theologen ook bij haar cultuur
aansluiting zochten, komt bij de hier onderzochte theologen in boekopdrachten
aan politici en maatschappelijke vertegenwoordigers naast standsbesef eveneens
waardering voor hun culturele verworvenheden naar voren. Openheid naar de
cultuur blijkt verder niet alleen uit de portretten waarmee lampeanen zich op
artistieke wijze lieten vereeuwigen, maar vooral uit hun actieve bijdragen aan
taal- en oudheidkunde en hun betrokkenheid bij het cultureel-wetenschappelijk
tijdschrift Bibliotheca Bremensis.
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8 Slotbeschouwing
W.J. van Asselt heeft in zijn onderzoek naar de structuur van de theologie van
Johannes Coccejus lijnen getrokken van de zeventiende naar de twintigste eeuw,
waarbij hij vaststelt dat het heilshistorische van de oeconomia foederum op de
achtergrond raakt en getransponeerd wordt naar het heilsordelijke van de
geloofsgeschiedenis.1 Het onderhavige onderzoek naar de invloed van het
foederalistisch piëtisme van Bremen preciseert de door Van Asselt bedoelde
overzetting door zich te richten op de geestverwanten van Friedrich Adolph
Lampe in de Republiek. Als stimulans voor vervolgonderzoek worden in deze
slotbeschouwing allereerst historische lijnen uitgezet naar de Nederlandse
situatie sinds Lampe, de postume invloed van de lampeaanse vroomheid op de
opwekkingsbeweging in de Duitstalige gebieden en het Koninkrijk der
Nederlanden en de receptiegeschiedenis in Nederland gedurende de negentiende
en twintigste eeuw.
De Nederlandse situatie na Lampe
Lampe overleed midden in de pennenstrijd over zijn rechtzinnigheid als
gereformeerd theoloog. Beoogde Lampe met een theologische synthese de
overbrugging van tegenstellingen in de gereformeerde kerk, dan wekt het
nauwelijks bevreemding dat opponenten als Jacobus Fruytier tot de eersten
behoorden om zijn volgelingen te etiketteren als geestverwanten en een
herkenbare groep, “Partye”.2 De invloed van Lampes beschrijving van het
vrome leven werd door sympathisanten en critici verschillend beoordeeld. In de
context van de controverse over Lampes rechtzinnigheid is de groepsidentiteit
van zijn volgelingen in de publieke opinie verdacht van zowel ultraorthodoxie
als liberalisme. Medio de achttiende eeuw was dat althans de teneur van een
zelfbenoemde ‘calviniaanse sociëteit’, die als hoeder van de gereformeerde
1

Van Asselt, Amicitia Dei, 142-159.
Fruytier vernam in 1728 van Lampe dat “de meeste en beste Godgeleerden van de gantsche
Gereformeerde Kerk” in Nederland, de Duitstalige gebieden, Zwitserland, Hongarije en
Engeland “hunne toehoorders my toezenden en aanbeveelen.” Vgl. Lampe, Redenen, 6.
Lampe zegt “in Vrindschap en briefwisseling” met deze theologen verbonden te zijn. In een
vroegere levensfase van Fruytier bezielde hem hetzelfde ideaal als Lampe om strijd tussen
partijen te overbruggen. Leek de tijd voor Fruytier om in deze opzet te slagen nog niet rijp,
het succes van Lampe stond hem tegen. Werd de theologische kwetsbaarheid van Lampe door
Fruytier wellicht uitvergroot uit vrees voor de invloed van Bremen in de Republiek? Lampe
modificeerde immers de foederaalmethode van Coccejus. In het sterfjaar van Lampe
interpreteert Fruytier diens uitspraak over de aantrekkingkracht van zijn onderwijs: “Volgens
zijn eige woorden blijkt immers daar uit, dat de Heer Lampe het Hooft is van een zekere
Partye in de Kerke.” Vgl. Fruytier, Aanmerkingen, 108-109. In hetzelfde verband schrijft
Fruytier: “Het verwondert my dat de Heer Lampe hier zelve zegt, dat ‘er, ook binnen
Amsterdam, Leeraars zijn van de Partie van de Heer Lampe.” De oppositie van figuren als
Fruytier tegen Lampe en diens cartesiaanse sympathieën vertoont trekken van zowel een
leergeschil als een rivaliteitconflict.
2
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orthodoxie een fictief Examen van ‘t Ontwerp van Tolerantie in het licht gaf.3
Lampeanen stonden om hun irenische opstelling met open oog voor eigentijds
theologisch denken bekend als “toleranten”. Tegenkracht was het geharnaste
duo Nicolaus Holtius, predikant te Koudekerk, en Alexander Comrie, predikant
te Woubrugge. Theologie en vroomheid gingen in het werk van Lampes
volgelingen samen. J. van den Berg beschouwt bijvoorbeeld de invloedrijke
predikanten Johannes Verschuir te Zeerijp en Wilhelmus Schortinghuis te
Midwolda als prominente lampeanen, die blijkens de herdrukken van hun
vroomheidslectuur relatief veel lezers bereikten. De actie radius van deze
auteurs reikte tot over de grenzen van het eigen Groningerland, ja tot in OostFriesland en Zwitserland. Accentverschillen onder de geestverwanten van
Lampe wijzen op een regionaal verschillende verwerking van zijn
vroomheidsleer, wellicht als het gevolg van een natuurlijk proces van
godsdienstige filtering.4
Kritisch commentaar werd, behalve van een orthodoxe polemist als
Holtius, ook geleverd van minder behoudende zijde. Annaeus Ypeij schreef in
de periode 1797-1815 als observator gedocumenteerde analyses van de
lampeaanse school, de prediking en de receptiegeschiedenis. Ypeijs
beschrijvingen lieten aan wetenschappelijke objectiviteit weliswaar veel te
Zie: Van den Berg, ‘Calviniaanse Sociëteit’. Holtius confronteerde de lezers van dit Examen
van ‘t Ontwerp van Tolerantie met een door de lampeanen opgezet uitgaveproject bestaande
uit bijdragen van meerdere auteurs, getiteld Bundel van godgeleerde, oudheid, geschied, en
letterkundige oeffeningen. Omdat deze auteurs in Zuid-Holland woonden en de gebundelde
bijdragen niet alleen een betrekkelijk grote verscheidenheid vertoonden, maar tevens uit alle
delen van de Republiek waren ontvangen, werd de vergelijking van het Examen van ‘t
Ontwerp van Tolerantie met de bovengenoemde Bundel door een anonymus betwijfeld: “[…]
de Bundels bestaan uyt Onderscheide Verhandelingen van verscheide Personen, zommigen
worden met Namen genoemt, en ressorteren onder verscheide Classen, en wonen in
verscheide Provintien, eenige stukjes zyn ‘er ook, die gevisiteert zyn by de Respective
Classen.” Als voorbeeld van de genoemde visitatie wordt een bijdrage van ds. Meinardus
Ruysch uit ’t Woud genoemd, beoordeeld door Sebald Godfried Manger, Bernardus
Hullesheim en Wilhelmus Noothoven, predikanten in de classis Delft en Delfland. Vgl.
Examen van het ontwerp van tolerantie, verzonnen door N. Holtius, en anderen […], z.p. z.j.,
49.
4
Schortinghuis volgde in de systematische opzet van het geloofsleven de mystieke lijn van
Lampe, Verschuir in zijn beschrijving de rationele lijn. Vgl. Ypeij, Geschiedenis, dl. 8, 344345. Hoewel Ypeij en Dermout in 1824 de invloed van Lampe op Verschuir relativeerden,
bracht voortgezet onderzoek in Verschuirs geschriften verwijzingen naar en citaten uit het
werk van Lampe aan het licht, waaruit zijn oriëntatie op diens vroomheidsgeschriften wel
degelijk blijkt. Vgl. Ypeij, Dermout, Geschiedenis, dl. 3, Aantekeningen, 150; Verschuir,
Zegepralende waarheid, 296-298. Voor de geloofspraktijk refereert Verschuir aan Lampes
Verborgentheit van het Genaade-Verbondt. Vgl. Verschuir, Zegepralende waarheid, 107,
174, 209. Voor een verwijzing naar Lampes kenmerkenleer bij de avondmaalspraktijk vgl.:
Verschuir, Waarheit, 454. De piëtistische verbondsleer van Verschuir vertoont eveneens
overeenkomsten met die van Lampe. Vgl. ibid., 388-424, hier: 395-404. Vgl. ook: Van
Genderen, ‘Johan Verschuir’, 217-218.
3
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wensen over, maar vormen wel een waardevolle uitdrukking van de manier
waarop het Nederlandse protestantisme zichzelf begreep.5 Volgens de
waarneming van Ypeij beïnvloedde het gedachtegoed van Lampe gedurende
tientallen jaren de prediking in de gereformeerde kerk, met als hoogtepunt de
periode 1720-1760. Het door Lampe uitgewerkte bekeringsmodel zou door “het
gros der eenvoudige vroomen” zijn ontvangen als leidraad bij hun geestelijk
leven.6 Ypeij neemt kritisch distantie van de aanspraak die de lampeanen
zouden maken op het “evangelisch” gehalte van hun pastorale arbeid. Volgens
Ypeij is de normerende uitwerking van de vroomheidsleer van Lampe hiermee
juist in tegenspraak. Ypeij beschouwt het lampeaanse vroomheidsmodel dan ook
allerminst als een vooruitgang.7
Toen van de hand van Ypeij in samenwerking met de hofpredikant Isaäk
Johannes Dermout Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk verscheen,
bleef daarin het dubieuze beeld van de lampeaanse vroomheid vrijwel
gehandhaafd.8 Lampeanen zouden in het gebruik van de formuliergebeden
inconsequent zijn, verstoorden in prediking en gebed met hun separatie tussen
bekeerden en onbekeerden het besef van kerkelijke saamhorigheid, en
hanteerden een casuïstiek van kenmerken om de luisterende gemeente met een
zekere willekeur te classificeren. Hierom werden door hen de lampeaanse
voorgangers afwisselend als half-voetiaanse talmers en temers, dan wel
coccejaanse mystieken aangeduid. Dat de kerkhistorici een stigmatiserend effect
op de lampeaanse prediking zagen, is enerzijds gezien hun eigen scepticisme en
anderzijds wegens de onderlinge beïnvloeding en relaties waardoor de
lampeanen zich in praat, gewaad en daad onderscheidden, nauwelijks
opzienbarend. Het classificatiesysteem van Lampe werd door hen bestempeld
als een mislukte coccejaanse versie van de voetiaanse vroomheidsleer van
Wilhelmus à Brakel. Het resultaat werd door de commentatoren
gediskwalificeerd als een individualistische en legalistische overaccentuering
van geestelijke bevindingen.9 Om het opiniërend effect te illustreren, volgt
5

Terecht merkt Peter van Rooden op dat men het werk van Ypeij en Dermout kan
beschouwen als een uitdrukking van de manier waarop het Nederlandse protestantisme
zichzelf begreep. In die zin is hun kerkgeschiedschrijving van belang. Vgl. Van Rooden,
Religieuze regimes, 147.
6
Ypeij, Geschiedenis, dl. 8, 344.
7
Ypeij verwijst met name naar vroomheidsgeschriften uit de zeventiende eeuw. De
geloofszekerheid is, naar het commentaar van Ypeij, volgens het “Lampeaanse stelsel” te
afhankelijk van een kenmerkenleer. In vergelijking met het stelsel van de “zogenaamde echte
oude Voetianen” zoals Joh. en W. Teellinck, Van Lodensteyn en de beide Brakels, die het
syllogismus hanteerden, beschouwt Ypeij het op het innerlijk gerichte systeemdenken van
Lampe als een achteruitgang voor de vroomheidsbeoefening. Vgl. ibid., 345-346.
8
Ypeij, Dermout, Geschiedenis, dl. 3, 290-291.
9
Ibid., 316-322. J. van Genderen wijst op de centrale plaats die de voetiaan W. à Brakel gaf
aan het heilsordelijke moment van de toegang tot en de omgang in het verbond der genade.
Vgl. Van Genderen, ‘Wilhelmus à Brakel’, 167.
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hieronder een passage waarin de observatie van het lampeaanse vroomheidstype
door de intellectuele kerkhistorici wordt gerapporteerd:
Hij moet in zijn binnenste veel bevinden, dat anderen geheel vreemd is; hij moet vele
gestalten doorworstelen, waarvan sommige zeer benaauwend, sommige zeer
verruimend zijn, gestalten, echter, waarin hij, wegens gebrek aan zedelijke krachten,
zich zelf niet plaatsen kan, maar die door den heiligen Geest moeten gewrocht worden.
Vooreerst moet de wet hem als eenen zondaar verdoemen. Angstwekkende
bestrijdingen moet hij gevoelen, waarmede hij over vallen wordt niet alleen door zijn
beschuldigend geweten, maar ook door den listigen satan. Beide moeten hem, volgens
de orde des heils, zoeken in den waan te brengen, dat er voor zulk eenen zondaar niets
anders te wachten is, dan verdoemenis en hel. In zulk eene gestalte van radeloosheid
moet de mensch eenigen tijd allerlei angsten uitstaan. Hij zucht nogtans en kermt om
hulp en redding, maar al het schepsel roept als uit éénen mond hem toe, bij mij is zij
niet!” Ten laatste wordt hem het Evangelie geopend, en de dierbare Heiland komt hem
onder het oog, die magtig is om hem te verlossen. Dit doet hem eene blijdschap
bevinden, welke boven alle blijdschap is, evenwel slechts voor weinige wijlen. Er
ontstaat eene nieuwe, zware, bekommering, deze namelijk, of de Heiland hem, eenen
zoo grooten zondaar, wel zoude willen zaligen? ook wel bij dezen of genen eens de
bekommering, of de Heiland hem zoude kunnen zaligen, wijl hij misschien de zonde
tegen den heiligen Geest bedreven heeft, waarvoor geene vergeving is? Dan ondanks
zulk een nieuwen strijd, die bij den eenen langer, bij den anderen korter duurt, waagt
hij het, als een hongerende en dorstende tot den Heiland zijne toevlugt te nemen met
die gedachte, kom ik om, zoo kom ik om!” Hij waagt het, als een ellendig zondaar, als
een misdadige, die om pardon vraagt, zich neder te werpen aan 's Heilands voeten, en
omarmt Hem geheel als zijnen Redder, Middelaar en Borg. Nu geraakt het hart van
den geloovenden in eene heel andere gestalte of gesteldheid, dan het voorheen was.
Hij ontdoet zich van alle eigene steunselen; hij wordt gespeend aan de wereld, en heeft
een afkeer van alle wereldsche vermakelijkheden en gezelschappen. En nu eerst is het
verstand verlicht, het oordeel gezuiverd, de wil gereinigd, geheiligd. De
wedergeborene zoekt geheel voor den Heere te leven, in de gemeenschap van al de
vromen, welke hij hartelijk lief heeft. Hij bevindt wel dikwerf traagheid en
laauwmoedigheid tot het werk der heiligmaking. Maar in dezen ziekelijken staat
begeeft hij zich telkens tot den hemelschen geneesmeester, eene openhartige belijdenis
doende van zijne verkeerdheden, smeekende om vergeving van dezelve, en om kracht
tot godzaligheid. Hij bedient zich voorts van de beste middelen, welke hem worden
voorgeschreven. Deze zijn, zich veel in het verborgene voor den Heere af te zonderen,
meer gebruik van 's Heeren woord te maken in het lezen en onderzoeken, op het
voorbeeld van alle heiligen het oog te vesten, godvruchtigen, hetzij leeraars, hetzij
gemeenen, die de breuk niet ligtelijk heelen, maar getrouw handelen, raad te plegen,
en zich gestadig te herinneren hetgene God voorheen aan zijne ziel gedaan heeft. Deze
middelen hebben eene goede uitwerking. De bekeerde mensch wordt gesterkt, en
bekomt allengs meer troost, rust en kalmte van geest. Langs zulken weg moet hij zalig
worden en wordt het.10

Verderop in deze slotbeschouwing zal de opiniërende betekenis van Ypeij en
Dermout in de negentiende eeuw opnieuw ter sprake komen.
10

Ypeij, Dermout, Geschiedenis, dl. 3, 316-319.
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De waardering van het lampeaanse erfgoed gaf aanleiding tot instemming
bij bepaalde lagen van het vrome kerkvolk en tegenspraak onder de intellectuele
elite. Welke tred hield de verwerking met de opinievorming onder de
lampeaanse predikanten? Niet alle leerlingen van Lampe kopieerden hun
leermeester immers even fanatiek. Het gevolg was dat selectieve receptie van
Lampes onderwijs bij de lampeaanse prediking in variabelen en constanten
resulteerde.11 Johan Pieter Brands (1701-1743), predikant te Hanau, stelde
bijvoorbeeld als leerling van Lampe een handboek samen waarin hij diens
homiletiek combineerde met de homiletische beginselen van H.S. van Alphen.12
Brands vermeldt als bron collegedictaat van Lampe te hebben gebruikt over de
predikkunde: “F.A. Lampe Ratio conc. Methodica M.S.”13 De synthetische
opzet van deze lampeaanse homiletiek, waarbij zowel de inbreng van Lampe als
van Van Alphen is verdisconteerd, veronderstelt een selectieve verwerking bij
Brands, mogelijk in combinatie met een door hem als “Idea Theologia
paracletica MS” omschreven collegedictaat van Van Alphen.14 De analytische
beginselen van Van Alphen werden vooral in het uitlegkundig onderdeel
verwerkt. De homiletische voorschriften van Lampe lagen vooral op het
toepasselijke vlak. In aanvulling op het collegedictaat maakt Brands tevens
melding van eigen literatuurstudie.15
De Duitse uitgave van deze lampeaanse inleiding in de predikkunde zag
het licht in 1740 en werd reeds in 1742 vertaald in het Nederlands. In het
notenapparaat wordt door Brands veelvuldig naar de schriftelijke nalatenschap
van Lampe en diens geestverwanten alsmede naar lutherse homileten
verwezen.16 Vergelijking met de homiletiek van Lampe leert dat Brands deze is
gevolgd in een uitvoerige classificatie in wedergeborenen of onwedergeborenen,
gelovigen of ongelovigen en bekeerden of onbekeerden.17 Tevens komen
uiteenlopende richtlijnen aan de orde om de gelovigen en bekeerden op
gedifferentieerde wijze pastoraal te begeleiden, de sociaal-psychologische
11

Gerdes en Ewald waren uitzonderingen. Vgl. voor Gerdes: Ypeij, Geschiedenis, dl. 8, 170171.
12
Brands, Einleitung zur Erkäntnüß und Gebrauch des heut zu Tag in einem grossen Theil
der Evangelisich-Reformirten Kirche gebräuchlichen Methodi Concionandi welche auf eine
leichte und deutliche Art vornemlich nach Herrn Dr. van Alphens und Lampens Anleitung in
Frag und Antwort so eingerichtet ist, daß ein jeder vernünftiger Nazireer GOttes dieselbe fast
ohne Lehrmeister erlernen kan (1740).
13
Brands, Inleidinge, *4, 352.
14
Ibid., 345. Brands verwijst naar diens Oeconomia Catechesis Palatinae. Vgl. Brands,
Inleidinge, 116.
15
Hij schrijft in aansluiting op zijn verantwoording van gebruikte literatuur daardoor ook
zonder bronvermelding in de tekst gevrijwaard te zijn van plagiaat. Vgl. ibid., *4.
16
Zoals Johann Jacob Rambach, die met zijn piëtistische Bijbeluitleg de lampeanen mogelijk
benaderde. Vgl. Brands, Inleidinge, *4, 2, 6, 15, 21, 325, 328. Vgl. ook: Rambach, Buddeus,
Institutiones, 112, 114, 299, 304, 421, 503, 802, 804. Zie: Liscka, Johann Jacob Rambach.
17
Vgl. Lampe, Institutionum homileticarum breviarium, 37-61; Brands, Inleidinge, 275-349.
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verschillen te herkennen die tot onbekeerlijk gedrag leiden, de zelfbeproeving te
laten verlopen aan de hand van kenmerken, de spiegelfunctie van de kenmerken
te hanteren tot overtuiging van onbekeerden alsook om allerlei gemoedsgevallen
en menstypen pastoraal te begeleiden.18 In 1742 plaatste de Boekzaal der
geleerde wereld een zeer lovende recensie om “[...] de overgrote waarde dezes
Werks […] ’t welk wy aan allen, inzonderheid aan wie zich tot den H.
Predikdienst afzonderen, met alle ruimte en vrymoedigheit aanpryzen.”19
De betekenis van Lampe voor de nadruk op het vroomheidsaspect bleek
opnieuw korte tijd later, toen in 1742 de Duitse theoloog en hellenist Balthasar
Ludwig Eskuche (1710-1755), hoogleraar klassieke talen aan de academie van
Rinteln, Lampes Institutiones homileticae liet verschijnen.20 Van belang is dat
de publicatie van dit collegedictaat inzicht geeft in een synthese van homiletiek
en psychologie.21 Een herziene editie verscheen in 1747 te Groningen onder
redactie van Daniel Gerdes, waarbij deze melding maakt van de verdienstelijke
arbeid van Eskuche als redacteur van Lampes dictaat,22 waarvoor Brands de
aanzet had gegeven met de verwerking van collegedictaten in een toegankelijke
lampeaanse homiletiek.
In de tweede helft van de achttiende eeuw werd door de predikant en
Bijbelvertaler Willem Antony van Vloten (1740-1809) een selectieve
verwerking van de lampeaanse prediking geopperd. Van Vloten liet zich bij zijn
ambities inspireren door het voorbeeld van de vader van de Nadere Reformatie
Willem Teellinck.23 Als resultaat verscheen er onder de titel De bescheide kerkhervormer een kerkkritische periodiek waarin Van Vloten voortzetting van de
beginselen der reformatie bepleitte. De gereformeerde kerk diende naar zijn
inzicht volgens het voorbeeld van Teellinck van binnenuit te worden vernieuwd.
Daarbij laat Van Vloten de liturgische verworvenheden van de eigen tijd niet
buiten beschouwing. Hij wijst bijvoorbeeld op een mogelijke vernieuwing van
de liedcultuur tijdens de eredienst en attendeert daarbij op het Neues Bremisches
Psalm- und Gesangbuch uit 1767 als een eventuele correctie op de kort tevoren
18

Zo wordt er uitvoerig ingegaan op de theorie en de praktijk van de applicatie, de uitwerking
van een op de christelijke praktijk gerichte hoofdstelling, het zelfonderzoek, de pastorale
vermaning tot overtuiging van onbekeerden en ongelovigen, het beschamende karakter van de
zonde en de aantasting van normen en waarden, de vermaning der onbekeerden en de
toepassing op de gelovigen en bekeerden. De presentatie in dialoogvorm ondersteunt de
didactische opzet waarmee Brands de collegestof toegankelijk maakt. Vgl. ibid., 305-313,
313-326, 326-.349.
19
Boekzaal 1742, 405-420, hier: 420.
20
Vgl. over hem: Meusel, Lexikon, 185-187.
21
Vgl. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 31, 80-81.
22
Gerdes in: Lampe, Institutiones, Voorrede, *2r,v.
23
Van Vloten, Bescheide kerk-hervormer, Voorbericht, no. 2-no. 20. Het voorbericht is te
beschouwen als no. 1. Vgl. voor toeschrijving aan W.A. van Vloten: Ypeij, Geschiedenis, dl.
8, 355, 624-625. Opmerkelijk is dat Teellinck ook voor Lampe als voorbeeld gold. Vgl. Op ’t
Hof, Willem Teellinck, 509-510.
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ingevoerde Nederlandse Psalmberijming uit 1773.24 Achteraf kan zijn initiatief
wellicht onder invloed van verlichte sympathieën worden beschouwd als een
vroege aanzet tot de Evangelische Gezangenbundel, die kort na de
eeuwwisseling in de Nederlandse Hervormde Kerk zou worden ingevoerd.25
Van Vloten hield bij de opbouw van het gemeenteleven overigens tevens
uitdrukkelijk rekening met een correctie op de lampeaanse preekmethode,
waarin naar zijn oordeel een onevenwichtige aandacht voor het subject zou
leiden tot versmalling van maatschappelijke betrokkenheid. De concrete
correctie die Van Vloten voorstelt, is een zedenreformatie naar het voorbeeld
van Willem Teellinck, maar inclusief de synthese die Lampe tot stand bracht
tussen homiletiek en psychologie.26 Op beeldende wijze reconstrueert hij in dit
verband een homiletische filter als uitnodiging voor de lampeaanse pastores om
het midden te houden tussen een onevenredige aandacht voor het geestelijk
leven van de bekeerden ten opzichte van de onbekeerden en een oppervlakkige
zedenpreek.27 De visie van Van Vloten impliceert daarmee op verrassende wijze
24

Van Vloten, Bescheide kerk-hervormer, 147. Daarbij wijst Van Vloten op de liturgische
norm die het ministerie van Bremen aanlegde om een selectie van de psalmen af te wisselen
met een groot aantal evangelische liederen. De bescheide kerk-hervormer heeft zo een
signaleringsfunctie ten aanzien van de liturgische vernieuwing in Bremen als leermodel voor
de kerkelijke situatie in de Republiek. Vgl. ibid., 149-152. Van Vloten verwijst naar: Redenen
waerom’t Gereformeerde Ministerium te Bremen niet alle 150 Psalmen behouden heeft,
uitgegeven door Vieroot en Le Mair. Het betreft een onbekende vertaling van: Gründe,
warum das Reformirte Ministerium in Bremen, bey der Ausgabe eines neuen Psalm- und
Gesangbuches, nicht die sämmtlichen hundert und fünfzig Psalmen beybehalten hat (1766).
Vgl. Froriep, Rudloff, Bibliographhie, 27.
25
Ds. Hendrik Putman (1725-1797) volgde in 1784 als predikant van de Hollandse gemeente
te Londen de hymnes van Isaac Watts met belangstelling in het kader van de vernieuwing van
het kerklied. Hij attendeerde ook op Genève en Bremen, die in de liturgie een gezangboek
gebruikten. Vgl. Bosch, En nooit meer, 77.
26
Zie: Van Vloten, Bescheide kerk-hervormer. De titel is ontleend aan W. Teellinck, die
vooral om zijn Noodwendig Vertoog zeer wordt geprezen (II) en die hij uit zijn as wil laten
herrijzen. Het gaat hier om “de hervorming in de zeeden” (VII). Om de 14 dagen zal
overigens een blaadje worden afgeleverd.
27
Van Vloten laat in zijn betoog twee tegenpolige figuren, Practicus en Prudentius, over
dezelfde waarden en normen preken. Met de mededeelzaamheid als voorbeeld wacht de
bevindelijke Practicus met het aandringen op de deugd tot na de tekstuitleg, de
geloofstoerusting en een uitvoerige separatie tussen wie wel of niet aan de juiste predispositie
beantwoorden. Practicus richt zich achtereenvolgens tot de “onbegenadigden” om hen van
hun verkeerde beweegredenen te overtuigen, vervolgens te waarschuwen voor werkheiligheid
en te vermanen tot het geloof als wortel van de liefde tot de deugd. De begenadigden worden
door Practicus bemoedigd, omdat zij Gods barmhartigheid hebben ondervonden; hun
plichtsverzuim wordt gezien in contrast met hun verhouding tot God en ten slotte worden zij
uitvoerig aangespoord tot navolging van Jezus. Van Vloten signaleert een scheve verhouding
in het pastoraat waar kinderen van God in vergelijking met degenen die daar niet voor worden
aangezien, mild worden bejegend. De moralistische Prudentius daarentegen slaat de
uitvoerige separatie over en spoort de gemeente juist als geheel aan tot beoefening van de
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een selectieve vernieuwing van de prediking door het foederalistisch
bekeringssysteem van Lampe te verbinden met de programmatische structuur
van de door Teellinck beoogde reformatie der zeden. Het is duidelijk dat
selectief gebruik van Lampes geestelijke erfenis in de tweede helft van de
achttiende eeuw tot onderzoek motiveerde naar een positief (correlationeel)
verband tussen de variabelen en constanten in de lampeaanse traditie en
verworvenheden uit een vroegere episode van de Nederlandse kerkgeschiedenis.
Rond de overgang naar de negentiende eeuw verrast de Dordtse predikant
Ewaldus Kist (1762-1822) in zijn Beöeffeningsleer (1804-1809) de lezer met een
vergelijking tussen het bekeringsmodel uit de eerste helft van de achttiende
eeuw met dat van onder anderen Willem Teellinck.28 De bedoeling van Kist om
de vroomheidsleer taalkundig en exegetisch te herzien en systematisch te
herordenen komt deels neer op een correctie van de lampeaanse heilshistorischheilsordelijke methode.29 Kist neemt evenals Van Vloten afstand van het
allegoriseren en vergeestelijken.30 Daarbij keert hij zich, zonder Lampe te
noemen, tegen een bekeringssysteem waarbij toetsing aan de kenmerkenleer als
voorwaarde voor de heilstoe-eigening wordt gehanteerd.31 De positieve insteek
van Kist gaat gepaard met verwijzingen naar eigentijdse theologen uit het Duitse
taalgebied en naar evangelicale theologen als Baxter, Doddridge en Watts en
ook Peiffers, die voor de invloed op dan wel de doorwerking van de lampeaanse
geloofsbeleving van betekenis waren.32 In de beoefeningsleer van Kist werkt het
foederalistisch piëtisme vrijwel onherkenbaar door onder de oppervlakte van een
nieuw vroomheidssysteem.
Anders dan Van Vloten en Kist staat Ypeij principieel sceptisch tegenover
de lampeaanse prediking. Ypeij constateert dat de latere praktijkschrijvers “vrij
algemeen” in hun navolging van Lampe een programma van de bekeringsweg
overnamen en daarmee huns ondanks de eenheid in het gemeenteleven negatief
hebben beïnvloed. Predikanten die zich daartegen verzetten moesten tegen een
deugd van mededeelzaamheid. Vgl. Van Vloten, Bescheide kerk-hervormer, 89-95, hier: 9091.
28
Zie: Graafland, ‘Ewaldus Kist’.
29
Vgl. ibid., 24-25. Kist hanteert bijvoorbeeld een uitvoerige classificatiemethode. Vgl. ibid.,
46-47.
30
Vgl. ibid., 78. Kist neemt tevens afstand van wat hij onder de achttiende-eeuwse piëtisten
aan bevindelijk geloof aantrof. Vgl. ibid., 73; Op ’t Hof, Willem Teellinck, 492-493. Volgens
Graafland manifesteert Kist zich als één van de laatste representanten van de achttiendeeeuwse generatie theologen van het midden zoals J. van den Honert. Vgl. Graafland,
‘Ewaldus Kist’, 84.
31
Graafland denkt aan Th. van der Groe als het front waartegen Kist zich keert, maar gezien
de overeenkomst tussen het commentaar van Kist en dat van Van Vloten en Ypeij op de
lampeaanse prediking is dat niet aannemelijk. Vgl. ibid., 70-71. Geestverwantschap tussen
Van der Groe en Lampe is door T. Brienen aangetoond, die bij hun classificatiemethoden op
overeenkomsten wijst. Vgl. Brienen, Prediking, 160.
32
Vgl. Graafland, ‘Ewaldus Kist’, 30-32, 58. Kist staat afwijzend tegenover een niet direct uit
de Schrift opkomend orthodox-scholastiek leersysteem. Vgl. ibid. 34.
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stroom van vooroordelen oproeien. Naar Ypeij’s overtuiging heeft Van Vloten
met zijn tactische benaderingswijze een verdienstelijke poging tot herziening
ondernomen.33
Uit het bovenstaande kwam een omstreden waardering van het
foederalistische piëtisme van Lampe naar voren, waaruit blijkt dat zijn invloed
nauwlettend werd gevolgd.34 Desondanks werd zowel de kwantitatieve als
kwalitatieve expansie van de lampeanen erkend met leerstoelen aan Nederlandse
universiteiten, hetgeen hun positie mogelijk tot in de volgende eeuw
legaliseerde.35 In 1868 schreef Otto Thelemann in zijn monografie over Lampe
dat de formalisering van lampeaanse leerstoelen vanaf de achttiende eeuw
successievelijk steeds vaster vormen aannam, “erst Sitte und dann Satzung”.36
Voortgaand onderzoek naar een mogelijke lampeaanse opvolging in de
universiteitsgeschiedenis zou kunnen aanknopen bij het sociale netwerk van
Voget als hoogleraar te Groningen, zijn opvolger Daniel Gerdes en diens beide
schoonzoons Ewald Hollebeek (1719-1796) en Samuel Hendrik Manger.
Hollebeek vertrok als hoogleraar van Groningen naar Leiden en Manger, hoewel
Gerdes op een benoeming in de vacature van de eerstgenoemde aandrong, was
werkzaam als hoogleraar aan de Franeker academie.37
Ook het sociale netwerk van Voget in Utrecht, waar de lampeaanse school
werd gevormd, bevat aanknopingspunten voor verder onderzoek naar een
lampeaanse onderwijstraditie. In Utrecht werd Lampe, nadat zijn geestverwant
Conrad Iken als beoogd opvolger had bedankt, na een intermezzo met Joan van
33

Ypeij, Geschiedenis, dl. 8, 355. Ypeij beschouwde de lampeaanse vroomheid hierom als
wettisisme.
34
De Amsterdamse cultuurhistoricus Nicolaas Godfried van Kampen (1776-1839)
kenschetste de betekenis van de theologie van Friedrich Adolph Lampe voor geloofsbeleving
en saamhorigheid in termen als “beoefeningsleer of Ascetica van het Christendom”. Sinds
Lampe een nieuwe richting had geïntroduceerd, werden zijn volgelingen ook volgens Van
Kampen ‘Ernstigen’ genoemd. Vgl. Van Kampen, Beknopte geschiedenis, dl. 2, 294. Van
Kampen verwijst naar Ypeij, Geschiedenis, dl. 7, 142-144, 229-266, 371-376, 453, dl. 8, 345353.
35
Lampes invloed werd tot in het tweede kwart van de negentiende eeuw geformaliseerd,
omdat van de drie theologische hoogleraren aan elke Nederlandse universiteit er altijd één een
voetiaan (dogmaticus), de volgende een coccejaan (exegeet) en de derde een lampeaan
(praktisch theoloog) moest zijn. Vgl. Mai, Niederdeutsche Reformbewegung, 294-295. R.A.
Naborn betwijfelt de juistheid van deze academische status van de lampeanen op grond van
zijn constatering dat de aanduiding ‘coccejanen’ ook op lampeanen werd toegepast. Vgl.
Naborn, Memoirs, 106-107. Naborn weerlegt Mai echter niet.
36
Thelemann, Friedrich Adolf Lampe, 89.
37
In Leiden kwam in plaats van Joannes Alberti de schoonzoon van Daniel Gerdes Ewald
Hollebeek, die naar L. Knappert vermoedt door de dames Wolff en Deken met “professor
Maatig” werd vereenzelvigd. Vgl. Knappert, Geschiedenis, dl. 2, 154; Witteveen, Daniel
Gerdes, 61. Gerdes beoogde tevergeefs zijn tweede schoonzoon, de lampeaan S.H. Manger uit
Franeker, in plaats van Hollebeek te Groningen te beroepen. Vgl. Witteveen, Daniel Gerdes,
61. Zie ook: Witteveen, ‘S.H. Manger’.
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den Honert door Voget opgevolgd, terwijl in zijn plaats later zijn leerling Jacob
Albert Vos kwam. Vergelijkbaar onderzoek zou zich moeten uitbreiden naar de
universiteitsgeschiedenis van Franeker, Harderwijk, Leiden, Maastricht en
Middelburg.
De lampeaanse beweging in de Duitstalige gebieden en vertalingen in het
Nederlands
De hierboven aangegeven ontwikkeling sluit chronologisch aan bij de
invloedstroom vanuit het Duitse taalgebied na de dood van Lampe. Reeds werd
vastgesteld dat de door Brands geïntroduceerde homiletiek het resultaat van een
lampeaanse synthese betrof. In de negentiende eeuw werd zelfs openlijk
beweerd dat Lampe het Duitse taalgebied in zijn volle breedte zou hebben
beïnvloed.38 Een factor van betekenis was gedurende de achttiende en
negentiende eeuw in elk geval het algemeen gebruik van Lampes Milch der
Wahrheit als catechisatieboekje.39 In het graafschap Bentheim hanteerden
bijvoorbeeld volgens Thelemann omstreeks 1870 de plaatselijke oefenaars de
catechisatiemethode van Lampe als leidraad, terwijl zij zich op hem en zijn
veelvuldig herdrukte “Lampenbuch” beriepen.40 Door dit pedagogisch
hulpmiddel werkte de invloed van Lampe in de Duitstalige gebieden door onder
de gereformeerden.
Rond de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw kwam in
Bremen onder leiding van de lampeaanse predikant Gottfried Menken (17681831) een Bijbels geïnspireerde opwekkingsbeweging op gang. Deze
nakomeling van Lampe oriënteerde zich op de Bijbelse geschiedenis, die hij
opvatte als een exemplarisch, collectief en individueel heilshistorisch systeem.41
Daarbij liet hij zich, weliswaar op selectieve wijze, door het voorbeeld van zijn
verre voorvader leiden.
Behalve in Bremen liet de vroomheid van Lampe zich vooral gelden
onder de predikanten in het Wuppertal, waar het oudere piëtisme zich
onderscheidde door een ononderbroken voortbestaan. De prediking van
bijvoorbeeld de uit Bremen afkomstige Dyonisius Eickel (1723-1788) en
Matthias Krall (1762-1832) trok niet alleen veel hoorders, maar werkte via de

38

Volgens Fr.W. Krummacher heeft Lampe het kerkelijk leven in volle breedte positief
beïnvloed. Vgl. Kommers, Ontwaakt, 88.
39
Zie voor de Nederlandse vertalingen: hoofdstuk 2. De volgende edities die in het Duits
verschenen, werden gedetermineerd: 7e ed., Saurmann, Bremen 1742; 9e ed., 1749; 12e ed.,
Jani, Meier, Bremen 1773; Diedrich Meyer, Bremen 1787; Hersfeldt, Frankfurt 1746;
Regelein, Berleburg 1747; Casp. Diedr. Schmitz, Krefeld 1756; Frankfurt [u.a.] 1760;
Heinrich Ludwig Brönner, Frankfurt 1789. De laatste uitgave, naar de 7e ed., verscheen in
2016 in Marburg.
40
Thelemann, Friedrich Adolf Lampe, VI.
41
Vgl. Benrath, ‘Erweckung‘, 249.
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drukpers breder door in de Duitstalige gebieden.42 Het voorbeeld van de
Elberfelder predikant Gottfried Daniel Krummacher (1774-1837) toont dat
beïnvloeding door Lampe in hoge mate werd bevorderd door het leesgedrag.43
Omdat Krummacher als student veel bevindelijke schrijvers las waaronder
Lampe, is het heel goed mogelijk dat het lampeaanse vroomheidstype vanuit
Elberfeld niet alleen in Krummachers prediking en pastoraat, maar ook in zijn
publicaties doorwerkte. Algemeen bekend was de prekenserie die in de periode
1828-1838 van zijn hand het licht zag onder de titel Die Wanderungen Israels
durch die Wüste nach Kanaan. De bundel werd vertaald in het Nederlands en
Engels. De Nederlandse vertaling verscheen onder de titel De wandelingen
Israels, uit Egypte, door de woestijn, naar Kanaan reeds in 1837-1839.
Het voorgaande betekent evenwel niet dat het lampeaanse
vroomheidstype in het Wuppertal onverdeeld positief werd gewaardeerd. Wie
als de Elberfelder predikant Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875)
bevriend raakte met Gottfried Daniel Krummacher en diens neef en
geestverwant Friedrich Wilhelm Krummacher (1796-1868), zag zich namelijk
geplaatst voor een piëtistisch dilemma. Kohlbrugges visie op de verhouding
tussen rechtvaardiging en heiliging harmonieerde immers niet in elk opzicht met
de lampeaanse visie van deze opwekkingspredikers, waarin de heiliging gold als
een aparte fase die op de rechtvaardiging volgde. In het Wuppertal stonden de
beide Krummachers en Kohlbrugge dan ook op verschillende wijze onder
piëtistische invloed.44 Kohlbrugge onderging daarbij de invloed van Luther, die
leerde dat de wedergeborene niet uit zijn wedergeboorte leeft, maar uit het
genadewoord dat de Geest schenkt.45 Een verschil met de visie van de
Krummachers lag met name in Kohlbrugges ontdekking uit 1833 van de komma
in Rom.7:14, waaruit hij afleidde dat de wedergeboren mens in zichzelf niets is.
De ontdekking van dit inzicht voelde voor Kohlbrugge zelfs als een tweede
bekering.46
Kohlbrugge is in zijn preken gericht op vragen rond de toe-eigening van
het heil. W. van Vlastuin merkt terecht op dat uitspraken van Kohlbrugge die
mogelijk tenderen naar onderwaardering van de heiliging, ook teleologisch
uitgelegd kunnen worden, waarmee recht wordt gedaan aan de diepe notie in
zijn theologie “dat het God gaat om vervulling van Gods wet, verwerkelijkt door
de Geest in ons hart en leven.”47 Verder onderzoek zou moeten uitwijzen in
42

Zie: Eickel, Sammlung einiger Predigten (1788); Krall, Sammlung von christlichen
Predigten (1828-1829). Krall was in 1783 gereformeerd predikant in Viersen, in 1784 in
Wülfrath en van 1792-1825 in Barmen-Gemarke. Eickel en Krall hadden familie in Bremen.
43
Vgl. Kommers, Ontwaakt, 139; Benrath, ‘Erweckung’, 186.
44
Vgl. Kommers, Ontwaakt, 443; Benrath, ‘Erweckung’, 186-188. Volgens A. de Reuver
staat Kohlbrugge ver af van het optimistische gevoelen van Lampe over de natuurlijke
Godskennis. Vgl. De Reuver, Bedelen, 58.
45
Vgl. Van Vlastuin, Word vernieuwd, 231-233; Kommers, Ontwaakt, 443.
46
Vgl. Van Vlastuin, Word vernieuwd, 194.
47
Ibid., 257.
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hoeverre de vroomheid uit het Wuppertal van invloed is geweest op andere
piëtistische kringen in het Duitstalige gebied en in Nederland en wat de
lampeaanse factor daarbij is geweest.
De negentiende en twintigste eeuw in Nederland
Het foederalistisch piëtisme van Lampe, dat in de negentiende eeuw werd
ingebed in de Duitstalige opwekkingsbeweging, vond in die periode in
Nederland opnieuw ingang door vertalingen van onder meer preken van de
Krummachers. Het is daarom misschien niet zozeer de vraag óf, maar op welke
wijze het piëtistische gehalte van de lampeaanse beginselen de tijdgrenzen
oversteeg. De nawerking van het piëtisme van Lampe lijkt namelijk gedurende
de negentiende en ook twintigste eeuw op verschillende wijzen gestalte te
hebben gekregen in het kerkelijk leven, waarbij de afscheidingen van de
Nederlandse Hervormde Kerk een uitkristallisering van de invloed van Lampe
onder allerlei religieuze groepen en groepjes vergemakkelijkten. De
conventikelkringen voorzagen daarbij in het gebrek aan spirituele prediking
binnen de officiële Kerk.48
Zowel bij de Groninger godgeleerden als bij de Afgescheidenen werden
de werken van Lampe in positieve zin vermeld.49 Zo noemde Petrus Hofstede de
Groot (1802-1886), de voorman van de Groninger richting, hem in één adem
met Coccejus en Vitringa, omdat in Nederland het Bijbelse beginsel in de
theologie zich bij Lampe openbaarde.50 Voorts bevatte de bibliotheek van
Hendrik de Cock (1801-1842), vader van de Afscheiding, onder andere piëtistica
ook werk van Lampe.51
Thelemann vermeldt in 1868 over Lampes toenmalige invloed dat „[...]
wir doch auch heute noch in dem christlichen Leben des Rheinlandes,
Ostfrieslands und der Niederlande, ja selbst Nordamerika’s, zum Theil
Nachwirkungen des Segens sehen, welchen der Herr den reformirten Gemeinden
durch Lampe seiner Zeit zugeführt hat.“52 Als voorbeeld van Lampes invloed
omstreeks 1860 in het graafschap Bentheim citeert Thelemann een brief van een
collega-predikant, die hem schreef bij zijn bevestiging te zijn toegezongen door
de dorpspoëet met lampeaanse liederen in het Nederlands, zonder dat deze wist
dat ze van Lampe waren. Hij had ze uit de traditie! Ook de kenmerkende
preekwijze van Lampe was in Bentheim nog in gebruik.53
De vraag naar een verbindingslijn van de lampeaanse vroomheid naar de
kerkelijke versplintering in de negentiende eeuw ligt voor de hand. De
dogmahistoricus C. Graafland ziet bij de negentiende-eeuwse bevindelijke
48

Vgl. ook: Haitjema, Prediking, 10.
Vgl. Vree, Groninger godgeleerden, 287; Keizer, Afscheiding, 171.
50
Vgl. Vree, Groninger godgeleerden, 287.
51
Vgl. Keizer, Afscheiding, 171.
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Thelemann, Friedrich Adolf Lampe, V-VI.
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Ibid., VI.
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onderstroom terecht verwantschap met het achttiende-eeuwse gereformeerde
piëtisme. Hij wijst op de persoonlijke, piëtistisch gekleurde biografieën, waarin
de geloofskernen van de gereformeerde traditie zijn terug te vinden. Deze zijn
ingekaderd in een persoonlijke, innerlijke geloofsgestalte, waarbij in
vergelijking met de oorspronkelijke, reformatorische lijn sprake is van een
versmalling en vergeestelijking van het heil.54 De visie van Graafland ligt
overigens min of meer in het verlengde van zijn specifieke belangstelling voor
Lampe en diens leerling Peiffers.55 Een exponent van de door Graafland
bedoelde vergeestelijking van de heilsgeschiedenis verscheen in 1855 in een
prekenserie Het boek Ruth van de hand van de vooraanstaande kruisdominee
Cornelis van den Oever (1802-1877), waarin deze de heilsgeschiedenis
heilsordelijk interpreteerde.
Voortgaand onderzoek naar de bevindelijk gereformeerde boekcultuur in
de negentiende eeuw zal naar verwachting meerdere sporen van het lampeaanse
gedachtegoed opleveren. De hervormde predikant Dirk Adrianus Detmar (17741844) verdient in dit verband te worden vermeld om de invloed die zijn
uitgegeven preken uitoefenden onder het behoudende kerkvolk. Detmar was van
vaderszijde afkomstig uit het Duitse Gotsburen en op piëtistische wijze tot
bekering gekomen. Hij werd door een leidersfiguur van de Afgescheidenen als
Simon van Velzen (1809-1896) gerekend tot de geestverwanten van de
ledeboerianen, die in de marge van de Nederlandse Hervormde Kerk het
binnenkerkelijk alternatief verkozen boven afscheiding.56 Detmar onderscheidde
zich met zijn prediking en publicaties als geestverwant van het gereformeerde
piëtisme.57 Hij publiceerde in dit verband enkele reeksen spirituele biografieën
van Bijbelheiligen uit het Oude en Nieuwe Testament, waarin de
heilsgeschiedenis evenals door Lampe wordt versmald tot heilsorde. Een
mogelijke overeenkomst in exegese met geestverwanten uit het Duitse
taalgebied als Krummacher behoeft in het kader van de lampeaanse leescultuur
nader onderzoek.58
Graafland, ‘Theologie’, 64-65. Graafland wijst op de heilshistorisch en heilsordelijke
beschrijving van belofte en vervulling. Vgl. ibid., 54-56. De aandacht voor het geestelijke
overheerst. In onderscheid van het gereformeerde piëtisme van de zeventiende en achttiende
eeuw ontbreekt in de toekomstverwachting van het conventikel nagenoeg de aandacht voor
Israel. Vgl. ibid., 63.
55
Zie: Graafland, ‘Friedrich Adolph Lampe’; 'Verlichting’.
56
Vgl. Florijn, Ledeboerianen, 2e ed., 74.
57
J.H. van de Bank suggereert dat de tegenwerking die Detmar als predikant ondervond,
mogelijk kan worden beschouwd als reactie op zijn prediking in de geest van Voetius, streng
gereformeerd en met een bevindelijke inslag in de sfeer van de Nadere Reformatie. Hierbij
houdt Van de Bank echter geen rekening met lampeaanse invloeden. Vgl. Van de Bank,
Kudde, 98.
58
Zie: Detmar, De beproefde godsvrucht van eenige bijbelheiligen des Ouden- en Nieuwen
Testaments, 2e ed. (1844). Voor een prekenserie over het Bijbelboek Esther is vermoedelijk
door Detmar gebruikgemaakt van eenzelfde prekenserie van Petrus Brouwer, volgeling van
54
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De receptiegeschiedenis van Lampe in de negentiende eeuw kan door
vervolgonderzoek grosso modo worden nagegaan aan de hand van preken,
brieven en egodocumenten alsmede van gedrukte bronnen waarin vanuit
kerkhistorisch oogpunt een waardeoordeel wordt gegeven. Een willekeurige
rondgang langs enkele representatieve kerkhistorici levert het volgende resultaat
op:
Ypeij en Dermout gaan terloops in op de piëtistische groepscultuur van de
vrome gezelschappen der lampeanen. Hun waardering betreft piëtistische
stromingen binnen de Nederlandse kerk vanwege hun streven het volk te
onderwijzen en moreel te vormen. Daarom laten zij zich sceptisch uit over
verinnerlijking.59 P. van Rooden merkt op dat Ypey en Dermout ware godsdienst
in feite definiëren als een innerlijkheid die betrokken is op de natie. Vroomheid
wordt door hen beoordeeld uit het oogpunt van het “religieus nationalisme”.60
In de onderlinge communicatie tussen vromen fungeerde de lampeaanse
woordenschat als een belangrijk voertuig van het gedachtegoed. Hiermee
zinspeelden de kerhistorici op de relevantie van mondelinge communicatie door
“lampeaansche, eenvoudige, vromen”. Deze vromen waren gewend om hun
bekeringsweg, bevindingen, gestalten en ongestalten onderling te
communiceren. Als het verhaal niet met het lampeaanse voorschrift strookte,
werden zij door hun gespreksgenoten gecorrigeerd. Het is vanwege het
imperatief karakter van de vroomheidsleer naar het inzicht van de kerkhistorici
een wettisch stelsel, hetgeen nog wordt versterkt door de vermenigvuldiging van
bevindingen in de bekering en de aanspraak van alleenzaligmakend te zijn.
Psychologische factoren in de godsdienstbeleving zouden bij deze visie op
vroomheid onderbelicht blijven, om welke reden verstandigen zich er wel voor
zouden hoeden. Op deze wijze bevatte de analyse van Geschiedenis der
Nederlandsche Hervormde Kerk een waarschuwing voor de eigentijdse lezers
om op hun hoede te zijn voor het lampeaanse vroomheidsmodel. Er werd een
uitzondering gemaakt voor Daniël Gerdes en Albertus Voget die naar Ypeij en
Dermout opmerken de “verbondsmethode” van Lampe “zeer verbeterd
hebben”.61
De invloed van Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk op het
leesgedrag werkte decennia lang door. De liberale Hervormde predikant
Wilhelm Broes (1766-1858) uit Leiden behoorde in 1823 tot de eerste
commentatoren toen hij in Een geschiedkundig onderzoek over de vereeniging
der protestanten in de Nederlanden als synoniemen voor de lampeaan “ernstige

Vitringa en afkomstig uit de kring rond A. Voget. Vgl. bijvoorbeeld: Detmar, Leerredenen,
185-196 met Brouwer, Leerredenen, 265-292. Een Duitse geestverwant van Detmar is G.D.
Krummacher.
59
Vgl. Van Rooden, Religieuze regimes, 155.
60
Ibid., 156.
61
Ypeij, Dermout, Geschiedenis, dl. 3, 361.
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of gezwenkte” bezigde en kritisch schreef dat Lampe begrippen als “een’ vasten
gang in het ontstaan en voortgaan der bekeering” stijfde.62
De theoloog en kerkhistoricus Barend Glasius ging als geestverwant van
Ypeij, Dermout en Broes in op de invloed van het schematische karakter van de
kenmerkenleer van Lampe en de lampeanen, “ook lieden van den ernst
genoemd”, en de onderverdeling van gemeenteleden in verschillende
godsdienstige typen: “Vele Leeraars volgden dit stelsel, en in hunne leerredenen
werden overeenkomstig hetzelve, en in de daaraan verbonden spreekwijzen, des
Christens werkzaamheden omtrent zijne dierbaarste belangen aangewezen,
ontwikkeld en aangedrongen.”63 In de tweede helft van de eeuw waardeerden de
kerkhistorici Bernardus ter Haar (1806-1880) en Willem Moll (1812-1879) de
lampeanen vanuit het oogpunt van de geestelijke volksgezondheid: “De
lampeaansche school, met hare bevindingen en gestalten, hare “tale Canaäns” en
naauwgezette schifting tusschen bekeerden en onbekeerden, verried een
ziekelijk ascetisme, een te zinnelijk streven.”64 Hun oudere tijdgenoot was de
confessionele voorman Gerrit Jacob Vos Az. (1836-1912). Deze illustreert aan
de hand van citaten de door hem positief gewaardeerde piëtistische
geestverwantschap van Lampe met Voetius en Jacobus Koelman (1632-1695) en
constateert dan: “Hare grondgedachte heeft hij [Lampe], zonder gebondenheid
aan een praedestinatiaansch scholasticisme, met klaarheid ontwikkeld: Wat de
gedoopten hebben in Christus, dat moet langs den weg der godzaligheid in hun
leven werkzaam worden: “de leere van het Genade verbondt is in zich zelfs niet
anders dan een geheele toeeygening”.65
Dat er in de negentiende eeuw ook buiten de gereformeerde kerken oog
was voor Lampe, leert de doopsgezinde homileet Jan Hartog (1829-1904), die
de inzet van Lampe prijst om bij de inkleding van zijn opvattingen de
Bijbeltekst recht te doen. Dat hij deze waardering niet zonder meer op één lijn
ziet met de doorwerking van Lampes gedachtegoed, kan worden opgemaakt uit
de distantie die hij neemt wegens “de schade die lijdelijk Christendom en
Allegorie in de handen zijner navolgers, die zijn geest niet altijd bezaten, aan de
goede zaak deden”.66
Riep in de tweede helft van de achttiende eeuw het accent op de
subjectieve vroomheid in de prediking van Lampe naast instemming ook
tegenspraak op, in de negentiende eeuw lijkt de scepsis te overheersen. Vanuit
de Duitse opwekkingsbeweging in het Wuppertal, de piëtistische onderstroom in
de Nederlandse Hervormde Kerk en de daaraan verwante afsplitsingen bleef het
door Lampe geïntroduceerde foederalistisch piëtisme aanwezig als een factor
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Broes, Geschiedkundig onderzoek, 211, 234.
Glasius, Geschiedenis, dl. 2, 208-212, hier: 210.
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Ter Haar, Moll (red.), Geschiedenis, dl. 2, 333.
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Vos Az., Geschiedenis, 2e ed., 273.
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van betekenis onder de theologische hoofdstroom, hoewel niet iedereen zich van
de herkomst van dit piëtistisch systeem rekenschap kon geven.
Recent
Als in de twintigste eeuw de bevindelijk gereformeerde predikant Willem de
Wit (1906-1954) de Bijbelse figuur Ruth, of zijn collega Gijsbertus van Reenen
(1864-1935) het Hooglied en de reizen van de Israëlieten volgens de
heilsordeleer uitleggen, raakt hun hermeneutiek aan de uitleg van de
Krummachers, Detmar en Van den Oever.67 Dat in gereformeerde kring niet
iedereen even enthousiast op een “charisma der bevindelijke prediking”
reageerde, kan worden opgemaakt uit een verbeterpunt dat door de hervormde
predikant Izaäc Kievit (1887-1954) werd aangevoerd: “Bevindingen van een
bepaalde soort, liggende op een zeer eng begrensd gebied, worden vaak
stereotyp, eenvormig, herhaald en maken de hoorders dof, zoodat ze
afstompen.”68
In het recente verleden is op de bevindelijke prediking verschillend
gereageerd. Vooral C. Graafland heeft zich verdiept in de invloed van Lampe op
de Nederlandse theologie.69 De kerkhistoricus T. Brienen wijst in 1989 op een
groot verschil tussen Calvijn en de door hem ruim opgevatte Nadere Reformatie:
“Calvijn weet niet van aangevochtenen, bekommerden, bevestigden,
verzekerden en verzegelden, die eens het station, de stand van hun strijd,
bekommering, overtuiging enzovoorts achter zich hebben gelaten om er nooit
meer terug te keren, waarbij de verzekering als eindstation van het geloof zou
moeten worden beschouwd.”70 De godsdienstpedagoog L. van Driel schrijft in
1990 over de bevindelijk gereformeerde zuil dat het benadrukken van bevinding
en bekering een “fundamentele kloof met de andere gereformeerden”
veroorzaakt.71 De dogmahistoricus C. Graafland wijst er in de context van het
eigene van de gereformeerde spiritualiteit op dat als de mens van vandaag iets
nodig heeft om uit de nood van zijn bestaan te worden geholpen, het juist deze
bevindelijke geloofsverkondiging en deze bevindelijke spiritualiteit is.72
67

De Wit, Het boek Ruth (1955); Van Reenen, Bart en Kees (1928, [1932]); Achtentwintig
samenspraken over het boek Ruth [1994].
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In een reactie op het proefschrift van J.H. van de Bank over Macarius uit 1978 noemt
Graafland de inbreng van Lampe in de Nederlandse theologie als object van zijn onderzoek.
Vgl. Graafland, ‘Macarius’.
70
Brienen, ’Charisma’, 52.
71
Van Driel, Gereformeerde gezindte, 56.
72
Graafland, Gereformeerden, 2e ed., 99, 179. De betrokkenheid van zijn geestverwanten bij
de heilsordeleer van Lampe intrigeerde ook C. Graafland. Toen deze herontdekker van de
piëtistische betekenis van Lampe als student de opdracht kreeg om een scriptie over het
wezen van de wedergeboorte te schrijven, bracht dat hem volgens eigen woorden in
verlegenheid. Hij plaatste vervolgens de wedergeboorte in haar diverse relaties met de
heilsorde, van geloof, rechtvaardiging, heiliging, verheerlijking. De reactie van A.A. van

17
214

Volgens Graafland dienen de gereformeerden het verwijt van H. Berkhof aan het
adres van de Gereformeerde Bondsprediking echter ter harte te nemen. Berkhof
laakt in de bevindelijke prediking een verkondiging van altijd dezelfde
geloofsweg, vaak nog met dezelfde woorden.73 Berkhof komt vanuit een ander
Schriftverstaan tot zijn bezwaar dat het in de Gereformeerde Bondsprediking
altijd over het zelfde gaat.74 Graafland memoreert uit zijn eigen leven een
schrijnende bevestiging van het waarheidselement in Berkhofs woorden als
waarschuwing voor het “harde wettische systeemdenken”.75
Na Graafland schreef in 1997 de bevindelijk gereformeerde civiel
ingenieur J. Blaauwendraad een “pleidooi voor gewoon gereformeerd”, waarin
hij het vermoeden oppert “[...] dat de opvatting dat de opwas in het genadeleven
via gestructureerde kruispunten verloopt van de laatste een à anderhalve eeuw
dateert.” Hij vermoedt dat “[...] het gezelschapsleven hieraan debet is.”76
Aangezien de bouwstenen voor een standenprediking met systematische
kruispunten reeds in 1719 in de Verborgentheit van het Genaade-Verbondt van
Lampe aanwezig is, valt de juistheid van de datering te betwijfelen.
Vervolgonderzoek zou zich moeten richten op de vraag of achter het uitvoerig
beroep op de habitus-actusleer van Comrie wellicht onbewust, mogelijk via de
gezelschapstheologie, de heilshistorische-heilsordelijke foederaaltheologie van
Lampe en zijn vele volgelingen schuil gaat.77 Aanleiding tot deze suggestie gaf
een opmerking van de dogmaticus en kerkhistoricus Th.L. Haitjema (18881972), waarin deze wijst op een verschuiving in de achttiende eeuw van het
Woord naar de bevinding der bijbelheiligen met gevolgen voor de
heilszekerheid.78 Hij attendeert op Kohlbrugge die de reformatorische leer der
rechtvaardiging "door geloof alleen” aanprees als het beste tegengif tegen het
“[...] vrome vlees, dat zich in de schemata van de bevindelijke Godskennis zo
gemakkelijk breed maken kon.”79 De weerstand die deze opstelling van
Kohlbrugge bij Afgescheidenen en piëtistische hervormden opriep, werkt
volgens Haitjema door in de twintigste eeuw. De echte geloofsmystiek
ontmaskert volgens Haitjema tegelijkertijd alle vleselijke gevoelsmystiek.80
Deze woorden sluiten aan bij de resultaten van dit onderzoek naar de invloed
Ruler als mentor was dat de eigenlijke vraag niet was behandeld: Wat is wedergeboorte?
Graafland realiseerde zich toen dat het onmogelijk is om op deze vraag een adequaat
antwoord te geven. Vgl. ibid., 161-162.
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In een vervolgstudie over “belofte en verbond in Woord en Reformatie” confronteert
Blaauwendraad de lezers met de uitvergroting van de habitus-actusconstructie in de
wedergeboorteleer van Alexander Comrie. Vgl. Blaauwendraad, Leer, 4e ed., 60-65.
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van het piëtisme uit Bremen in de Nederlandse Republiek als een omlijnd model
van vroomheid. In de loop van de twintigste eeuw lijkt de heilshistorischheilsordelijke exegese als spiegel voor de bekeringsweg nauwelijks minder
omstreden dan in de achttiende eeuw.
Samenvattend lijkt de gereformeerde opvatting van vroomheid, naast
invloedstromen uit het Angelsaksische puritanisme en de Nederlandse Nadere
Reformatie, te zijn beïnvloed door minstens twee hoofdlijnen vanuit het Duitse
taalgebied, met als hoofdvertegenwoordigers Lampe en Kohlbrugge. Verder
onderzoek zou de doorwerking van deze lijnen moeten blootleggen, die naast
overeenkomsten op het terrein van de heilsordeleer onderling ook afweken.
Volgens Lampes Bremense voorganger Coccejus vertelt de Bijbel de
geschiedenis van het verbond “ten diepste als de geschiedenis van Gods
vriendschap met mensen en ’s mensen vriendschap met God” (Van Asselt).81
Lampe heeft het vriendschapsmodel vervolgens doorvertaald naar een op het
individu gerichte heilsordeleer, waarvan het normatieve gezag enerzijds
aanvaarding opriep, maar anderzijds vooral in de loop van de negentiende eeuw
kritische distantie sorteerde bij de theologische hoofdstromen. Bij de
behoudende onderstroom kon het lampeaanse gedachtegoed op meer waardering
blijven rekenen.
Terecht signaleerde Kohlbrugge in de negentiende eeuw echter een
heilsordelijke distantie tussen de lampeaanse vroomheid in het Wuppertal en de
theologia crucis van Luther, mede door de nadruk die de reformator legde op de
existentiële betrokkenheid van de rechtvaardiging van de goddeloze op de
heiliging. Kohlbrugges ontdekking van de komma in Romeinen 7:14 (“wij
weten, dat de Wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde”)
betekende zelfs een doorbraak van de reformatorische component in zijn
piëtistische inzichten. Waar de existentiële betrokkenheid op de theologia crucis
van Luther doorwerkt, ontstaat, mede vanwege het gemeenschappelijke
pneumatologische grondpatroon, een kritische solidariteit met het lampeaanse
vroomheidsmodel als variant van het gereformeerde piëtisme.82
Het venster open naar de toekomst
De historische lijnen zijn haast even verschillend als de stromingen die Lampe
met het stempel van een eigen piëtistisch-mystieke tendens samenbracht. Het
twijfelachtige imago van Lampe resulteert bij de één in stilzwijgen en bij de
ander in bewondering. De SGP-voorman G.H. Kersten (1882-1948) zou zich in
afkeurende zin hebben uitgelaten: “Lampe was een grote lamp maar gaf weinig
licht.”83 C. Graafland vertelt daarentegen over zijn moeder, die op haar ziekbed
uit Lampes Verborgentheit van het Genaade-Verbondt troost putte.84 De vraag
81
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in hoeverre Lampe heden ten dage nog daadwerkelijk invloed heeft, zal verder
onderzoek naar de bevindelijk gereformeerde cultuur duidelijk moeten maken en
blijft vooralsnog onbeantwoord.
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Samenvatting
Het Bremense piëtisme bevorderde als een gereformeerde vroomheidsvariant sinds de tweede
helft van de zeventiende eeuw de heiliging van alle terreinen van het leven op eigentijdse
wijze en met alle beschikbare middelen van hoofd, hart en handen. De vernieuwende invloed
van de Bremense piëtist Theodor Undereyck werd gedragen door een samenstelling van
coccejaanse foederaaltheologie, voetiaanse praecisitas en cartesiaans denken en werkte in
Bremen aan het Gymnasium Illustre door in een theologie van de synthese. Hoe de Bremer
Friedrich Adolph Lampe het charismatische leiderschap en het synthetisch theologisch
denken van Undereyck vervolgens naar de Republiek bracht en hoe het Bremense piëtisme
hier gedurende de periode 1700-1750 is gerecipieerd, werd als centrale vraagstelling
onderzocht bij Lampe en vijf representatieve theologen aan de hand van hun familierelaties,
correspondentie, academische uitwisseling en publicaties. Als inhoudelijke plaatsbepaling in
de context van de Republiek is ten slotte de onderlinge samenhang in de opstelling van de
onderzochte theologen nagegaan.
In het eerste hoofdstuk werd beschreven dat Lampe in Bremen is gevormd door een
samenspel van zijn piëtistische opvoeding met een opleiding aan het Gymnasium Illustre in de
geest van Undereycks vroomheidsbeweging alsook aan de universiteit van Franeker, waar hij
met het cartesianisme van H.A. Roëll in aanraking kwam. De godsdienstige ontwikkeling van
Lampe werd tijdens zijn werkzaamheden als gereformeerd predikant beïnvloed door de
foederaalmethode van Coccejus, met wiens periodenleer hij in zijn Geheimniß des GnadenBunds een vertaalslag van de heilsgeschiedenis, die hij als geloofsgeschiedenis van het
individu interpreteerde, naar de heilsorde presenteerde. In de Republiek wist Lampe als
hoogleraar in Utrecht met zijn synthetische invulling van de foederaalmethode, die naast
coccejaanse ook cartesiaanse, voetiaanse en puriteinse trekken had gekregen, en zijn
zinnebeeldige Schriftuitleg een Bijbelse beschrijving van innerlijke vroomheid te geven die
velen overtuigde en onder een groot deel van zijn leerlingen een foederalistisch-piëtistische
eenheid teweegbracht. Bovendien speelde Lampe als bemiddelaar tussen de uitgevers
Saurmann in Bremen en Schoonenburg in Amsterdam een belangrijke rol bij de piëtistische
boekproductie en was hij betrokken bij het tijdschrift Bibliotheca Bremensis als
wetenschappelijk en cultureel contactorgaan.
Een van Lampes leerlingen was de in Isenburg-Büdingen geboren Wilhelm Ernest
Ewald, die evenals zijn leermeester afkomstig was uit een Duits piëtistisch milieu, dat hem
intellectueel en moreel had gevormd met een combinatie van piëtisme en Verlichting. In de
Republiek kwam zijn identiteit als geestelijke erfgenaam van Lampe onder meer tot
uitdrukking in de voltooiing van diens nagelaten werk en in het kopiëren van de door Lampe
via de foederaalmethode inclusief de zinnebeeldige Schriftuitleg gemaakte vertaalslag van
heilsgeschiedenis naar heilsorde met gebruikmaking van de classificering van gelovigen.
Conrad Klugkist stond als vertegenwoordiger van het Groninger piëtisme in contact
met vooraanstaande familieleden in Bremen. Ook hij groeide op in een piëtistische
gezinscultuur en werd intellectueel en moreel gevormd door een combinatie van vroomheid
en Verlichting, waarbij de invloed van de foederaaltheoloog Johannes Braunius hem als
student in Groningen in het denkklimaat van Lampe bracht. De eigenheid van Klugkist bleek
uit een door hem in het Nederlands vertaalde prekenserie volgens het pericopenstelsel, die de
lampeaanse piëtist L.G. Treviranus in Bremen had uitgegeven. De contacten met Treviranus
maakten Klugkist tot intermediair tussen Bremen en de Republiek op het gebied van
piëtistische boekproductie.
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Albertus Voget werd in Bremen door een piëtistische geloofsopvoeding gevormd
onder pastorale begeleiding van Lampe. Vogets academisch onderwijs in Bremen en Utrecht
stond daarna eveneens in het teken van piëtisme en Verlichting. Als predikant in de Republiek
was de doorwerking van het foederalistisch piëtisme bij hem herkenbaar in de schematisering
van het geestelijke leven en een omlijnde kenmerkenprediking. De irenische inslag die de
lampeanen kenmerkte, kwam bij Voget tot uiting bij het verder terugdringen van de
theologische verschillen tussen voetianen en coccejanen.
Gerardus Kulenkamp kwam als geboren Bremer al jong onder de indruk van Lampe en
diens bestrijding van religieus fanatisme. Aan het Gymnasium Illustre en later in Utrecht
verliep Kulenkamps intellectuele en morele vorming in een academische sfeer tussen
vroomheid en Verlichting. De voortrekkersrol die hij als predikant in de Republiek als criticus
van de hernhutters vervulde, was het logische gevolg van zijn jeugdervaring met Lampe.
Kulenkamps nadruk op het belang van catechese vertoonde eveneens raakvlakken met de
Bremense vroomheidsbeweging uit zijn jeugd.
Wilhelmus Peiffers verdedigde als leerling van Lampe diens classificatiemethode en
bestreed in samenwerking met Kulenkamp vanuit Amsterdam de invloed van het mysticisme
in de vroomheidsopvattingen van de hernhutters op de gereformeerde kerk. Het puriteinse
element in het gedachtegoed van Lampe bood aanknopingspunten voor Peiffers introductie in
de Republiek van evangelicale vroomheidslectuur uit Engeland. Peiffers bracht evenals
Kulenkamp zijn geestverwantschap met Undereyck en Lampe ook tot uitdrukking in het
aftasten van eigentijdse mogelijkheden om de levensheiliging op alle terreinen van het leven
te bevorderen.
Wat betreft een inhoudelijke plaatsbepaling van de onderzochte gereformeerde
theologen in de context van de Republiek stonden zij als lampeanen open voor de gematigde
Verlichting. De cartesiaanse invloed was bij Lampe en zijn volgelingen herkenbaar aan de
royale aandacht voor de mens en zijn eigen subjectiviteit los van de Bijbelse theologie, zoals
het Aristotelische denken sedert de middeleeuwen een stempel drukte op het intellectualisme
van de scholastieke methode. Hoewel het werk van de onderzochte theologen in het algemeen
was ingekaderd binnen de Drie Formulieren van Enigheid, hadden Lampe en Peiffers in de
lijn van Undereyck een duidelijke affiniteit met het Baxterianisme en namen zo een
middenpositie in tussen arminiaans en gereformeerd denken.
Openheid voor de gematigde Verlichting ging bij Lampe en zijn volgelingen gepaard
met verdraagzaamheid en bood ruimte voor het ontwerp van een modelbiografie van de
afzonderlijke gelovige, waarin de heilshistorische strekking van het genadeverbond werd
versmald tot de individuele relatie met God. De sabbatsheiliging werd ceremonieel en niet
moreel uitgelegd als heiliging van het hele leven inclusief de zondag.
Het foederalistisch piëtisme culmineerde bij Lampe in een schematisering van het
geestelijke leven, die door zijn volgelingen doorgaans werd overgenomen in de vorm van een
classificatiesysteem. Bij de nadruk die de lampeanen legden op de praktijk van het geloof,
paste dat zij, evenals Undereyck en Lampe in Bremen, ter effectuering van de tucht
samenwerking met de overheid nastreefden en haar gezag accepteerden. Ook uit de
waardering voor de heersende culturele verworvenheden op het gebied van kennis,
wetenschap en kunst kwam naar voren dat de gematigde Verlichting diepgaand op hun
intellectuele vorming inwerkte.
Conclusie:
De doorwerking van het foederalistisch piëtisme uit Bremen manifesteerde zich in de eerste
helft van de achttiende eeuw via een lampeaanse school op Nederlands grondgebied als een
piëtistische vroomheidsvariant in het voetspoor van Lampe, die weliswaar werd gedragen
door uit Duitse gebieden afkomstige theologen als Ewald, Voget en Kulenkamp, maar in
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minderheid ook door Nederlanders als Schortinghuis en de uitgever Schoonenburg. Het door
Lampe geïntroduceerde heilshistorisch-heilsordelijk bekeringsschema werd door de
lampeanen via academisch onderwijs, prediking, familierelaties en boekproductie
doorgegeven aan volgende generaties, waardoor het foederalistisch piëtisme nog tientallen
jaren na de dood van de grondlegger en inspirator zowel bijval als tegenspraak kon oogsten.
De communicatie tussen de piëtisten in Bremen en in de Republiek was intensief en
verliep via academische en kerkelijke contacten, die onder meer leidden tot wederzijdse
beroepingen, studentenvriendschappen en familierelaties. In de context van de Republiek
hadden de onderzochte lampeanen een positieve houding ten aanzien van de gematigde
Verlichting en stonden ze in het interkerkelijk landschap open voor overbrugging van de
verschillen. Als groep onderscheidden ze zich door het hanteren van de coccejaanse
foederaalmethode, het streven naar heiliging van het leven van alledag in het licht van het
vierde gebod, de centrale plaats van de ratio in het geloof en mede onder invloed van het
Engelse puritanisme een strakke heilsordeleer. Lampeanen accepteerden ten slotte
overheidsbemoeienis in de kerk en waardeerden culturele verworvenheden.
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Summary
As a variant of Reformed pietism since the second half of the seventeenth century, Bremen
pietism stimulated the sanctification of all areas of life in a contemporary way and with all
available means of head, heart, and hands. The innovative influence of the Bremen pietist
Theodor Undereyck was undergirded by a combination of Cocceian federalism, Voetian
praecisitas, and Cartesian thinking, and in Bremen it was influential at the Gymnasium
Illustre in the development of a theology of synthesis. The central questions of this study are:
How did the Bremen resident Friedrich Adolph Lampe then bring Undereyck’s charismatic
leadership and theology of synthesis to the Dutch Republic, and how was Bremen pietism
received in the Netherlands in the period 1700-1750? We explore these questions in Lampe
and five representative theologians by means of their family relations, correspondence,
academic exchanges, and publications. Finally, we look at the mutual coherence in the
configuration of these theologians as a positioning with respect to content in the context of the
Dutch Republic.
The first chapter describes how Lampe was formed in Bremen by an interplay between
his pietistic upbringing and his education at the Gymnasium Illustre in the spirit of
Undereyck’s pietistic movement as well as at the University of Franeker, where he came into
contact with the Cartesianism of H.A. Roëll. Lampe’s religious development was influenced
during his activities as a Reformed minister by Cocceius’ federalist method. He presented the
latter’s doctrine of periods in his Geheimniß des Gnaden-Bunds, translating the history of
salvation, which he interpreted as the faith history of the individual, into the order of
salvation. As a professor in Utrecht, Lampe managed, with his synthetic content of the federal
method, which had also Cartesian, Voetian, and Puritan traits as well as Cocceian, to give his
allegorical understanding of Scripture a biblical description of inner piety that convinced
many and brought about a federalist-pietistic unity among a large number of his students.
Moreover, Lampe played an important role as a mediator between the publishers Saurmann in
Bremen and Schoonenburg in Amsterdam in the production of pietistic literature and was
involved in the journal Bibliotheca Bremensis as an academic and cultural form of contact.
One of Lampe’s students was Wilhelm Ernest Ewald, born in Isenburg-Büdingen,
who, just like his teacher, came from a German pietistic milieu, which had formed him
intellectually and morally with a combination of pietism and Enlightenment thinking. His
identification as Lampe’s spiritual heir in the Dutch Republic became expressed in, among
other things, the completion of the latter’s unfinished work and in his taking up of Lampe’s
translation of the history of salvation into the order of salvation, including his allegorical
exegesis of Scripture, via the federal method and using the classification of believers.
As the representative of Groningen pietism, Conrad Klugkist was in contact with
prominent family members in Bremen. He also grew up in a pietistic family and was
intellectually and morally formed by a combination of piety and Enlightenment thinking. Here
the influence of the federal theologian Johannes Braunius brought him into the sphere of
Lampe’s views. Klugkist’s uniqueness became apparent in a series of sermons based on the
periscope system that the Lampean pietist L.G. Treviranus had published in Bremen and that
Klugkist translated into Dutch. The contacts with Treviranus made Klugkist an intermediary
between Bremen and the Dutch Republic in the production of pietistic literature.
Albertus Voget was formed in Bremen by a pietistic upbringing under Lampe’s
pastoral guidance. Pietism and Enlightenment thinking were also dominant in his academic
education in Bremen and Utrecht. As a minister in the Dutch Republic, the influence of
federal pietism in him could be seen in his schematisation of the spiritual life and a preaching
that focused on specific signs of one’s salvation. The irenic impact that characterised the
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Lampeans became expressed in Voget in that he further minimised the theological differences
between Voetians and Coccejans.
As a Bremen native, Gerardus Kulenkamp was impressed by Lampe and his
combatting of religious fanaticism already at a young age. At the Gymnasium Illustre and
later in Utrecht, Kulenkamp’s intellectual and moral formation occurred in an academic
atmosphere between piety and Enlightenment thinking. The pioneering role that he played as
a minister in the Dutch Republic as a critic of the Moravian Church (Herrnhutters) was the
logical consequence of his youthful experience with Lampe. Kulenkamp’s emphasis on the
importance of catechism also showed common ground with the Bremen pietistic movement of
his youth.
As Lampe’s student, Wilhelmus Peiffers defended the former’s classification method
and, in collaboration with Kulenkamp, combatted the influence of mysticism in the views of
piety espoused by the Moravian Church on the Reformed Church. The puritanical element in
Lampe’s thought offered points of contact for Peiffer to introduce literature on evangelical
piety from England to the Republic. Just like Kulenkamp, Peiffers expressed his spiritual
affinity with Undereyck and Lampe in exploring contemporary possibilities for stimulating
the sanctification of all areas of life.
As far as a historical determination of the positioning of the Reformed theologians we
have studied in the context of the Dutch Republic is concerned, as Lampeans, they were open
to moderate Enlightenment thinking. The Cartesian influence could be seen in Lampe and his
followers by their great focus on the human being and his/her own subjectivity apart from
biblical theology, just as Aristotelian thought had stamped the intellectualism of the scholastic
element since the Middle Ages. Although the work of the theologians here researched was
placed within the framework of the Three Forms of Unity, Lampe and Peiffers, following
Undereyck, had a clear affinity with Baxterianism and thus took a middle position between
Arminianism and Reformed thinking.
For Lampe and his followers, openness to moderate Enlightenment thinking was
accompanied by tolerance and offered room for drafting a model biography of the individual
believer in which the salvation-historical purport of the covenant of grace became narrowed to
the individual relation with God. The hallowing of the Sabbath was explained in a ceremonial
sense and not a moral one as the sanctification of all of life, including Sunday.
For Lampe, federal pietism culminated in a schematisation of spiritual life, which was
usually adopted by his followers in the form of a classification system. In the emphasis that
the Lampeans placed on the practice of faith, it was fitting that they, just like Undereyck and
Lampe in Bremen, strove for working with the government to make discipline effective and
accepted the government’s authority. From their appreciation for the reigning cultural
accomplishments in the area of knowledge, science, and art it also emerged that moderate
Enlightenment thinking had a deep influence on their intellectual formation.
Conclusion
The effect of Bremen federalist pietism manifested itself in the first half of the eighteenth
century via a Lampean school on Dutch soil as a variant of pietism following Lampe. The
latter was indeed brought to the Dutch Republic by theologians originally from Germany like
Ewald, Voget, and Kulenkamp, but in the minority also by Dutchmen like Schortinghuis and
the publisher Schoonenburg. The salvation history/salvation order conversion schema
introduced by Lampe was passed on by the Lampeans to the following generations via
academic education, preaching, family relations, and book production, whereby federal
pietism could invoke both support and opposition for decades after the death of its founder
and inspiration.
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The communication between the pietists in Bremen and in the Republic was intense
and occurred via academic and church contacts, which led to, among other things, mutual
appeals, student friendships, and family relationships. In the context of the Republic the
Lampeans here researched had a positive attitude towards moderate Enlightenment thinking
and were open to bridging differences in the interchurch landscape. As a group, they were
distinctive because of their use of Cocceius’ federal method, the striving for the sanctification
of everyday life in the light of the fourth commandment, the central place of reason in faith
and also under the influence of English Puritanism, a clear doctrine of the order of salvation.
Finally, Lampeans accepted interference by the government in the church and valued cultural
achievements.
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Kist, E., Beöeffeningsleer, of De kennis der middelen, om als een waar leerling van Jesus
Christus getroost en heilig te leven: waar in de ziekten van het menschelijk verstand
en hart, die de ware beoefening van het christendom in den weg zijn, met derzelver
oorzaken en geneesmiddelen worden voorgedragen, dl. 1-2, Dordrecht 1804-1809.
Kist, W., De ring van Gyges wedergevonden, of Verzameling van Nederlandsche karakters,
dl. 1-4, Haarlem 1805-1808.
Klugkist, A.C., ‘De Nadere Reformatie in Groningen en Oost-Friesland en de invloed hierop
van de familie Klugkist’, in: Engels, Bibliotheek, 464-488.
Klugkist, C., Geestelyck Hant-boecksken, ofte Memoriael: vervattende niet alleen 't geene de
schoolkinderen des Caspels Eexta (der Oldambten) ordinaris in haer schoole van
buiten leeren, maer oock andere stichtelycke dingen meer: bequaem om van de jeugt
geleert te worden, Amsterdam, wed. Van der Stork, 1687.
Klugkist, C., Godts beloften, Hem tot heerlykheit door ons, 1e ed., Groningen, Sipkes, 1736.
Klugkist, C. e.a. (red.), Neues Bremisches Psalm- und Gesangbuch zur öffentlichen und
besonderen Erbauung der Reformirten Stadt- und Landgemeinen, Bremen, wed. Jani
e.a., 1767.
Knappert, L., Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de 16e, 17e, 18e,
19e eeuw, dl. 1-2, Amsterdam 1911-1912.
Knappert, L., ‘Theodorus Adrianus Clarisse’, in: NNBW 3 (1914), 229-230.
Knevel, A.G. (red.), Bevindelijke prediking, Kampen 1989.
Knieriem, M. (red.), Presbyterialprotokolle der evangelisch-reformierten Gemeinde Weeze
von 1702 bis 1770, Weeze z.j.
Knipscheer, F.S., ‘Johannes Drage’: in: NNBW 8 (1930), 429.
Kommers, J., Ontwaakt, gij die slaapt! Het reformatorisch getuigenis van Gottfried Daniel
Krummacher, Hermann Friedrich Kohlbrugge en Paul Geyser tijdens de Erweckung

41
238
in het Wuppertal van de negentiende eeuw. Een bijdrage tot de preek- en
vroomheidsgeschiedenis van de negentiende eeuw, Heerenveen 2005.
König, V., Genealogische Adels-Historie Oder Geschlechts-Beschreibung, dl. 1-3, Leipzig,
Deer, 1727-1736.
Krall, M., Sammlung von christlichen Predigten, dl. 1-2, Keulen 1828-1829.
Krom, H.J., Lijkrede, op het overlijden van den hoog eerw. en hoog gel. heere Jacobus
Willemsen, hoogleeraar in de h. godgeleerdheid […] te Middelburg, voorgevallen den
31 van Lentemaand 1780. In het openbaar uitgesproken op den 17 van Bloeimaand
1780, Middelburg, Gillissen, 1780.
Kromsigt, J.C., Wilhelmus Schortinghuis: eene bladzijde uit de geschiedenis van het piëtisme
in de Gereformeerde Kerk van Nederland, Groningen 1904.
Krop, H.A. e.a., Zeer kundige professoren: beoefening van de filosofie in Groningen van 1614
tot 1996, Hilversum 1997.
Krummacher, G.D., De wandelingen Israels, uit Egypte, door de woestijn, naar Kanaan:
beschouwd in betrekking der uit- en inwendige, geestelijke leidingen der geloovigen,
toegelicht in opeenvolgende vroeg-predikatien, dl. 1-2, Amsterdam 1837-1839.
Krummacher, G.D., Die Wanderungen Israels durch die Wüste nach Kanaan, in Beziehung
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