
i 

GESCHIEDENIS 

B O © r S f t M I I D ] E I 

IN 

FRIESLAND. 



") 1) E E 

Mt/ üor,fnpo7^/retyÂ& ffaÆAen, en ecÄ^e^ öe?Y<j'ff/t/ û/jtXem-cMKÏ 

XMSCOAWOVU ö-e/ %)ocv)Acu-3jiA/\A)&m t e 'XOMMZCÜWU, 0,%, 

c^ c-Semw&t&m,^ 

1 8 S 9 

Sîeatd z> CSyetn&ffrux 



V O © » B Æ » I « - l \ 

Het is de belangrijkheid der zaak, die mij tot het zamenstellen en 
uitgeven dezer Geschiedenis heeft bewogen. Gelijk mij toch tot op 
heden geene doelmatige Geschiedenis van het Genootschap der Doops
gezinden in het algemeen bezitten, zoo zijn ook derzelver lotgevallen 
en verrigtingen in bijzondere gewesten nog door niemand ooit in aan
eengeschakelde orde op het papier gebragt. Onder deze gewesten be
kleedt Friesland , in betrekhing tot het genoemde Genootschap , een' 
zeer voornamen rang; wegens verschillende redenen, mier gewigt 
aan mijne geachte Lezers bij het naslaan van dit merk duidelijk 
genoeg zal blijken. Termijl daarenboven mijn vroegere werkkring 
binnen die provincie gelegen was, heb ik gemeend, de geschiktste 
aanleiding en gelegenheid tot het schrijven van zulk eene Geschiede
nis , als deze, te bezitten, en aan alle, die belang in dat Genoot
schap stellen, hierdoor eene wezenlijke dienst te hunnen bewijzen. 
Niets kondigde aan, dat het gebrek aan zoodanige werken spoedig 
zou verholpen worden; en ook deze omstandigheid, welke bij de ge
breken en zwakheden van mijn werk, eenigzins tot mijne veront
schuldiging moge strekken, heeft mij inzonderheid bewogen, mijne 
onderneming , in weerwil van allerlei moeijelijkheden, niet te laten 
varen, maar in dezelve te volkarden. 

Echter is het denkbaar , dat sommigen eenige zwarigheden vinden 
in mijn plan zelve, hetwelk zich toch hoofdzakelijk tot Friesland 
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bepaalt. Men zou hunnen vragen, of zulk eene Geschiedenis niet 
zeer onvolledig blijven moet, daar de Doopsgezinden nergens , en zoo 
evenmin in die provincie , geheel op zich zelve hebben gestaan, maar 
altijd in de naauwste betrekking met hunne Geloofsgenooten van 
andere gewesten waren verbonden ? Of de Doopsgezinden in Neder» 
land, Oost-Friesland en aangrenzende Duitsche Mijken niet altijd 
één gesloten geheel uitmaakten en wederkeerig invloed op elkander 
uitoefenden? Of men dus niet beter zou doen, eene G eschiedenis 
der Doopsgezinden in het algemeen, althans van 
geheel Nederland } te bewerken ? Met spreekt van zelf, dat de laat
ste vraag toestemmend moet beantwoord worden. Maar ik moet 
openhartig bekennen, en niemand zal mij dit ten kwade duiden, 
dat zoo iets te leveren, mijne krachten te boven gaat. Ik laat dit over 
aan iemand t die der sake beter kundig is, en help mijne Leeers 
wenschen, dat wij welhaast zulk eene Geschiedenis mogten zien. 
Wat het andere betreft, noch eene naauwe betrekking tusschen de 
overal verspreide Doopsgezinden, noch hun wederkeerige invloed 
vaU te ontkennen ; deze worden in tegendeel ook zelfs door dit werk 
bevestigd. En evenwel geloof ik, een zeker gesloten geheel te hebben 
geleverd. Want het is met deze betrekking der verschillende Doops
gezinden bijkans op de zelfde wijze gelegen , als met de staatkundige 
betrekking der onderscheidene provinciën van ons vorig Gemeenebest. 
Gelijk deze provinciën wel êén geheel uitmaakten , maar toch in de 
meeste gevallen zeer oppermagtig en onafhankelijk hare eigene huis
houding bestuurden , zoo is het ook met de Doopsgezinde Gemeenten, 
elke voor zich in het bijzonder. Wat meer is : die staatkundige on
afhankelijkheid der provinciën heeft aan de Doopsgezinden in on
derscheidene Nederlandsche gewesten eene zeer onderscheidene lots-
bedeeling geschonken. Wel is dat Genootschap langen tijd meest 
overal als eene Ecclesia pressa of altkans als eene naauwelijhs hij 
oogluiking gedulde secte beschouwd en behandeld; Tnaar dikwijls 
werden aan hetzelve hier vrijheden gegund of geweigerd, wanneer 
in eene andere provincie juist hei tegenovergestelde plaats vond. Die 
betrekking tot den Staat en tot eene heerschende Kerk, had veelzijdi-
gen invloed , niet alleen op de lotgevallen , maar ooh op het inwendig 
leven, op den geest en op het geheele bestaan van de Doopsgezinden. 
Men merke slechts in deze Geschiedenis de jaren 1581 en 1672 , be
nevens dereelver gevolgen op, en men zal erkennen t hoezeer de 
Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland zich in het bijzonder 
laat behandelen en zich werkelijk van andere gewesten afscheidt; 
terwijl de vestiging der Friesche Sociëteit, in 1695 , alsmede het 
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Formulier van onderteekening, in 1722, en de daarop volgende 
zaak van J . STINSTRA enz. , weer eene eigenaardige rigting aan 
de Geschiedenis van de Gemeenten dier provincie geven. Men kan 
dus even zoowel eene bijzondere Kerkelijke Geschiedenis van Fries
land , ook ten opzlgte van de Doopsgezinden, schrijven, als eene 
Wereldlijke. Wat WINSEMITTS , EMMIUS , SCHOTANUS , F . SJOERDS 

en anderen in het algemeen voor die provincie hebben geleverd, dat 
heb ik alzoo betrekkelijk de Doopsgezinden pogen te doen; zonder dat 
ik mijn werk in eenig geval met dat van gemelde mannen wensch 
vergeleken, te hebben. Dit alles neemt echter niet weg, dat men 
tevens de betrekking tot de overige gewesten in het oog dient te hou
den ; en zulks heb ik ook, waar die betrekking van merkbaren 
invloed was, trachten aan te wijzen. 

De moeijelijkheden, welke aan het bewerken van eene algemeene 
Geschiedenis der Doopsgezinden eigenaardig verbonden zijn, heb ook 
ik in dit stuk wel ondervonden. Een zeker gemis aan éénheid in dit 
Genootschap , niet voor het geringste deel veroorzaakt door de overi
gens zoo prijzenswaardige zucht naar vrijheid en onafhankelijkheid, 
welke men bij de Gemeenten , alle eeuwen door , ontdekken kan, 
maakt dat bewerken moeijeüjker dan bij eenige andere Kerkgemeen
schap. Daarenboven, ofschoon ik niet met genoegzame zekerheid 
zeggen kan, hoe het in andere provinciën met sommige bronnen, 
b. v. oude papieren en handschriften , gesteld zij , zoo heeft nu ech
ter de ondervinding mij geleerd , dat de oude Friezen al zeer weinig 
de pen op het papier hebben gebragt. Reeds SCHWARTZENBERG mogt 
te regt daarover klagen , in zijne Voorrede van het Vriesch Charter-
boek (2de deel, bl. 65). Hierbij komt nog, ten opzigte van de 
Doopsgezinden in het bijzonder, dat zij vroeger, bij zeer vele Ge
meenten meestal eenvoudige landlieden, weinig aan het schrijven 
dachten. Zij hadden ook eerst tegen kunne woedende vijanden , later 
weleens tegen magtige benijders moeite genoeg om te blijven bestaan 
en vonden geen tijd, om veel te schrijven ; en wat zij schreven , dat 
liep dan ook nog meer over het onderrigt in de waarheden der Chris
telijke Godsdienst, dan dat zij zich beijverden , om geschiedkundige 
bijdragen daar te stellen, Fr zullen ook wel sommige geschriften 
verloren geraakt zijn: want zelfs nog in deze eeuw zijn er bij deze 
en gene Gemeente stapels papieren als ballast ten vure verwezen, 
aangaande welke ik twijfel, of zij voor de Geschiedenis wel allen als 
ballast beschouwd mogten worden. En wat nog bij de Doopsgezinden 
openlijk in druk verschenen is, daarvan handelt een groot gedeelte 
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alleen over twisten en over betwistbare punten in de Godgeleerd
heid. 

Bij voorkeur héb ik mij echter , zoo veel ik vermogt, bediend van 
die stukken, welke geschreven of gedrukt zijn in den tijd, toen de 
verhaalde gebeurtenissen voorvielen. Voorts zijn ook sommige echte 
Staats-stukken mij van veel nut geweest, en heb ik de geachtsfe Ker
kelijke en Wereldlijke Geschiedenissen van Friesland, alsmede Le
vensbeschrijvingen , Brieven en Statistieke Opgaven, die tot de zaak 
in betrekking staan, geraadpleegd. Æanuscripten, schriftelijke oor
konden en soortgelijke bronnen zijn er bij de papieren der Gemeenten 
of bijzondere personen weinige voorhanden; zoodat men soms alles, 
wat men putten kan, vinden moet in oude rekeningen , koopbrieven 
en dergelijke, of in de overleveringen en mondelinge verhalen van 
geloofwaardige personen. Wat ik alzoo gevonden mogt hebben, is 
door mij, naar mijn vermogen met het oordeel des onderscheid», 
gebezigd; terwijl de bronnen meest overal aan den voet der bladzijden 
aangewezen worden. Veel gebruik heb ik kunnen maken van sommige 
Manuscripten, door de Meeren J . v. HESSELIJÏK te Groningen, 
v. D. FONTEIN te Harlmgen, w. EEKHOPF te Leeuwarden en eenige 
anderen, aan mij verschaft; van de Notulen en Mesolutie-boeken 
der Doopsgezinde Friesche Sociëteit, mij door den Meer D. ZEPER 
te Leeuwarden ter inzage toegestaan, en van goede wenken, mij 
door den Hoogleeraar s. MULLER te Amsterdam, den Moogleeraar 
w. MUUKLING te Franeker , den Eerw. s. H. HALBERTSMA te De
venter en anderen gegeven. 

Ah iemand, om ontdekkingen te doen , een pad bewandelen moet, 
lietwelk nog door geen' anderen is betreden, en als hij op dit pad 
niet altijd door het licht wordt beschenen, maar ook de duisternis 
hem hier of daar overvalt, dan staat hij gemakkelijk bloot aan 
dwalen. Maar zulks kan ons dan ook niet verreonderen. Wij be
rispen zijne dwaling niet, maar zijn verheugd, wanneer wij hem 
slechts weer te regt zien komen. Mag ik, geachte Lezers! mijn' 
toestand bij het opstellen dezer Geschiedenis eenigzins bij dien van 
zulk een' reiziger vergelijken ? Ik heb somwijlen een ongébakend, 
slecht betreden pad ingeslagen; ik behoef wel niet te betuigen, dat 
ik weleens in de duisternis rondtasten moest. Daar ik eene eerste 
proeve van dezen aard geleverd heb, zoo zal dezelve zeker gebrek
kig genoeg wezen. Maar ik hoop op uwe toegevendheid: want ook 
RITES heeft reeds , en dat bijkans eene eeuw vóór onzen leeftijd, toen 
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de oude schriftelijke stukken toch overvloediger dan thans aanwezig 
maren, verklaard: „dat het bijna ondoenlijk is, iets volkomens 
in dezen mede te deden." (Tegenwoordige Staet der Doopsgezinden, 
Amst . , 1745, Voorrede, bl. VI . ) 

Men zal ook in dit -merk weleens eene reeks van jaren kunnen 
aantreffen, waarover weinig of niets gezegd wordt, en wederom 
andere, over welke verscheidene blsidzijden worden gevuld. Want 
ik heb mij geene moeite willen geven , om alle jaren of ook tijdperken 
volgens de zelfde ruimte af te meten, ten einde eene denkbeeldige 
regelmatigheid van aaneenschakeling te onderhouden ; om het even , 
of die tijd allerbelangrijkst was of niets merkwaardigs opleverde. 
Om bij het boven gebezigde beeld te blijven: als een reiziger van zijnen 
togt te huis gekomen is, dan vindt hij niet van alle plaatsen even 
veel belangwekkends te verhalen. Ook over dit belangwekkende zelf 
kan het oordeel weleens verschillend zijn. Men zal echter wel in het 
oog willen houden, dat sommige mededeelingen, voor het algemeen 
minder belangrijk schijnende, zulks nogtans wel zijn, in hei gevoe
len van die bijzondere Gemeenten, over welke alsdan gesproken 
wordt. Zoo veel mij mogelijk was, heb ik gepoogd, voor de bij~ 
zondere Gemeenten niet te algemeen te schrijven en voor het algemeen 
niet te zeer tot bijzonderheden af te dalen. 

Of het werk zonder voor- of tegen-ingenomenkeid is opgesteld ? 

moge de Lezer beoordeelen, daarbij in het oog houdende, dat een 
Geschiedschrijver de daadzaken volgens de strikte waarheid moet 
vermelden , en dat hij alleen in de beoordeeling dier daadzaken wel
eens te gunstig of te ongunstig gestemd kan zijn; zoodat hij dus 
met behoedzaamheid zoowel op het eene als op het andere dient te 
letten. 

De Bijlagen behelzen stukken, die deels nog in Manuscript wa
ren en derhalve bij het publiek onbekend zijn; deels wel in het licht 
zijn verschenen, maar wegens deraelver belangrijkheid of zeldzaam
heid eene plaats in dit werk schenen te verdienen; deels ook door 
mij zelven zijn opgesteld. De bijgevoegde Inhoud en het Meghter 
zullen mijne Lezers bij het opslaan en gebruiken dezer Geschiedenis 
zeer behulpzaam wezen; gelijk ook het Kaartje van Friesland, met 
aanwijzing der plaatsen, waar Doopsgezinde Gemeenten bestaan 
hebben of nog aanwezig zijn. 
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Mij blijft nog de aangename verpligting overig, om hier openlijk 
mijn' dank te betuigen , zoo aan de reeds gemelde Heeren, als aan 
velen mijner geachte Ambtgenooten en andere Vrienden, die mij 
omtrent de Gemeenten zoo veel hebben medegedeeld, als waartoe zij 
zich in staat bevonden. Als dit stuk eenige verdienste mag bezitten, 
dan hebben ook zij hun deel daaraan: want zij hebben door hunne 
opgaven en inlichtingen de volledigheid dezer Geschiedenis zeer be
vorderd. Dezelve moge door mijne vorige Akkriimmer Gemeente , 
die mij natuurlijk dierbaar blijven zal, en door de vele vriendschap
pelijke betrekkingen, welke ih in Friesland heb aangeknoopt , mor
den beschouwd als een gedachtenis-stuk, 't welk ik hun achterlaat; 
ofschoon ik tevens den wensch niet onderdrukken kan, dat ik nog 
duurzamer en inniger gedachtenis moge vinden in hunne harten, 
gelijk zij in het mijne bestendig zullen behouden. 

Overigens is mijne hartelijke bede, dat dit werk niet slechts moge 
zijn eene bijdrage tot de wetenschap der Geschiedenis, maar dat het 
ook bij alle Protestantsche Medebroeders, die hetzelve lezen, de 
dankbare herinnering aan de heilrijke Hervorming moge opwekken 
en de achting moge verlevendigen voor een Genootschap, hetwelk 
toen, bij alle hevige aanvallen en vervolgingen, zoo in ons Vader
land als elders, aan de spits moest staan; en dat het inzonderheid 
strekke, om bij de Leden zelve van dit Genootschap die gezindheid 
te bevorderen, waartoe bij het besluit des werks wordt aangemaand. 
Hiertoe beveel ik mijnen arbeid aan den Koning Zijner Kerke ! 

ZAANDAM 

September 1839. 
S. BLATTPOT TEN CATE. 



I WH O U D . 

iCERSTE H O O F D S T U K . 

Over het ontstaan der Doopsgezinden in Friesland, 

vóór Menno Simons. 
M. 

Be Roomsche Kerk ondervindt , vóór en ten tijde der Hervorming, 
van vele zijden tegenstand. Van de Vorsten , Geleerden , Kerkver
gaderingen en zoogenaamde Ketters ; van de Doopsgezinden . . . 1. 

Oorsprong der Doopsgezinden in Friesland. Vier gevoelens daar
omtrent . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 

Het eerste gevoelen, dat hen voorstelt als afkomstig van M e n n o 
S i m o n s , verworpen, omdat er vóór dezen Doopsgezinden in Fries
land zijn geweest. Zij zijn evenmin afkomstig van O b b e en B i r k 
P h i l i p s 3. 

Het tweede gevoelen , als afkomstig van de Waldenzen. Gronden 
vóór en tegen hetzelve. Geene ligchauielijke afstamming is bewijsbaar: 
want men weet wei van Waldenzen in Vlaanderen, maar niet in Fries
land. De Doopsgezinden zelve , die in de XVIe eeuw in Friesland heb
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onzeker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 

Het derde gevoelen , als afkomstig van de Wederdoopers te Munster , 
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er Doopsgezinden in Friesland waren vóór de Munsterschen en zelfs \ôór 
M. Hof ma on en de gezanten van J. M a t t b y s z , indien al Hof
m a n a hier geweest i s , wat eenigzins duister blijft. Eeaige betrek
king met de Munsterschen moet erkend worden , echter niet van alle 
maar van sommige Doopsgezinden, en alleen vóór Me o o o. Ook deze 
betrekking hield op , zoodra de eigenlijke bedoeling der Munsleischen 
bekend werd, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 

Zij zijn dus niet van de Munsterschen afkomstig. Ook Men n o's 
bekeering en eigene getuigenis , alsmede die van D i r k P h i l i p s , strijdt 
legen dit gevoelen, terwijl liet gezag van O b b o P h i l i p s twijfel
achtig is. Drie soorten van toenmalige Doopsgezinden in Fiiesland, wat 
hunne betrekking lot de Munsterschen betreft. Betwiste plaats bij 
Menno uitgelegd. De Doopsgezinden zijn evenmin ai komstig van 
M. Hoi man n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. 
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Het vierde gevoelen , ais hun oorsprong te danken hebbende aan 
het eigen onderzoek der H. Schrift, waartoe zij door de omstandighe-
dea en den geest dier tijden worden aangespoord. Voorstelling van 
die tijden , zoowel in het burgerlijke als kerkelijke, sedert het begin 
der XVIe eeuw. In Friesland zware burgeroorlogen , verwoestingen, 
enz. j gepaard met het gemis van staatkundige vrijheid. Vele natuur
lijke rampen, als: watervloeden , hongersnood, pest en andere ziekten. 
Berzelver invloed op de Godsdienstige denkwijze . . . . . . . 33. 

Tot welke Godsdienst men zich moest wenden. Toestand van de 
bedienaars der Godsdienst. Ter regter tijd worden de B. Schrift en 
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katen bij herhaling , maar vruchteloos verboden. Ervarenheid der 
Doopsgezinden in de H. Schrift. Groot gezag aan dezelve door hen 
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Waarom de Doopsgezinden zich jui&t toen in Friesland zoo sterk ver
spreidden. — Dit vierde gevoelen tot groote waarschijnlijkheid ge-
bragt en waarom hetzelve niet volstrekt bewezen worden kan . . . 38. 

TWEEDE HOOFBSTUK, 
Wan Menno Simons en Dirk Philips tot de vernie

tiging der Spaansch-Roomsche heerschappij in Fries
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Het Doopsgezind geloof begint zich, in weerwil der vervolging, 
steeds meer in Friesland uit te breiden. Oost-Frieslanden Vlaanderen 
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Zijae Doop-lijst. Gevolgtrekkingen daaruit ten opzigte van de Gemeenten 
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Bijzondere berigten omtrent het Bildt, Bolsicard , Dechum , Frane-
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Verbond der vier sleden. Ordonnantie van S g b e r i K u i p e r . . .95» 
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Het geloof en leven der Doopsgezinden , vooral in Friesland. Zij 
gingen uit van het Protestanisch beginsel. Zij poogden hun geloof te 
beleven , zelfs volgens getuigenrs hunner vijanden. Zij waren nog als 
buiten de wereld . . 97. 

Scheuringen. Schedemakers , Hoogduitschen , Franekers en Water
landers. Grootere scheuring, na den dood van M e n n o , tusschcn de 
Friezen en Vlamingen. Derzelver ontstaan te Franeker en Harhnaen, 
en verder beloop. Aan de zijde der Vlamingen eerst vooral J. T i n n e 
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HOOFDSTUK i. 

Over het ontstaan, der Doopsgezinden in Friesland, 

vóór Menno Simons. 

ÆSén is uw Weester, namelijk Christus; en gij zijt alle broeders! 
Het ligt in den geest der Euangelie-leer, dat deze woorden van 
onzen Heiland (Matth. XXIII, vs. 8) het beginsel der Christelijke 
Kerk hadden moeten blijven. En zij bleven het ook, zoolang 
de herinnering bij de Christenen levendig was , dat zij eeniglijk 
op het fundament der Apostelen en Profeten waren gebouwd , 
waarvan C h r i s t u s is de uiterste hoeksteen. In die eerste 
tijden des Ghristendoms was de Kerk eene verzameling van 
Broeders en Zusters; totdat de Herders of Bisschoppen van 
Rome zich boven hunne medebroeders in aanzien en gezag ver
hieven en zieh zoowel eene geestelijke als eene wereldlijke 
heerschappij toeeigenden. Vooral G r e g o r i u s "VII of H i l d e -
b r a n d had met een' stouten en sehranderen geest die heer
schappij , ten koste van het geluk der lagere Geestelijkheid en 
van de grootheid der Vorolen , bevestigd. Een gevolg daarvan 
was, dat de zuivere leer des< Euangelies verbasterd werd door 
veranderingen en bijvoegselen van menschen, die dezelve tot 
de bereiking van hun aardseh belang wilden doen strekken. 
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Als sledehouders op den stoel van P e t r u s , durfden zij zich 
, zelfs beroemen, de sleutelen van hemel en hel te bezitten; 
, terwijl zij den eenen deden varen naar het Paradijs hier boven 

en den anderen slingerden naar de plaats der verdoemenis. Met 
een' looden schepter begonnen de Pausen te heerschen over de 
gewetens hunner natuurgenooten. 

Zij kwamen echter niet tot hun doel, zonder geduchten te-
«»• genstand. Zij ondervonden dien van de zijde der borsten; en 

het geheele geslacht der H o h e n s t a u f fen ' s onder anderen 
scheen daartoe geboren te zijn, om tegen de magt van Rome 
te worstelen. Zij ondervonden dien van de zijde der Geleerden, 
toen het licht der wetenschappen, in Italië zelf ontstoken, 
zich over geheel Europa verspreidde, om de duisternis der 
middeleeuwen te verdrijven. Zij ondervonden dien van de zijde 
der Kerkvergaderingen, vooral op het Concilie van Constanz, 
waar een groot aantal Kardinalen, Aartsbisschoppen , Bisschop
pen , 1800 Doctoren in de Godgeleerdheid en Priesters, de Kei
zer , Keurvorsten, Hertogen en Afgezanten zich in 1418 hadden 
vereenigd met het doel om de Kerk te hervormen, en Paus 
M a r t i n u s V dit slechts daardoor keerenkon , dat hij tegen zijn' 
eed de vergadering plotseling sloot. Zij ondervonden dien niet 
het minst van de zijde eener menigte van zoogenaamde Ketters, 
die zich aan het gezag van Rome onttrokken, en dikwijls, 
zelfs ten koste van hun bloed, het woord des Euangelies en 
God zelven meer gehoorzaamden dan de menschen. Niet al 
deze Ketters gingen van de zelfde zuivere en ware begrippen 
u i t , en er waren er , die evenzeer dwaalden als de Roomsche 
Kerk, welke zij verlaten hadden. Haar elk bood op zijne wijze 
den Paus tegenstand, totdat eindelijk de tijd genoegzaam voor
bereid was , om dien tegenstand in eene meer algemeene Kerk
hervorming te doen overgaan. 

Hoe meer nu het Christendom door de Kerk van Rome ver
basterd werd , des te veelvuldiger hooren wij gewagen van 
mannen , die het tegen de Kerk in onderscheidene begrippen 
en leerstukken eens zijn geweest met de zoogenaamde Doopsge
zinden. Dit verschijnsel openbaarde zich vooral in de XVI0 

eeuw, ten tijde der gezegende Hervorming. Van dezen tijd af, 
zien wij het getal dier Doopsgezinden aanmerkelijk toenemen, 
inzonderheid in ons Vaderland ; en ofschoon alierwege met den 
naam vaa Wederdoopers begroet, ofschoon fel gehaat en bloedig 
vervolgd, hebben zij den grondslag gelegd van dat Kerkgenoot
schap , hetwelk thans , onder den naam van het Doopsgezinde, 
in de achting van aîle weidenkenden deelen mag. 
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Die eene geschiedenis van dit Genootschap schrijven wi l , zul 
rijn werk niet de behandeling van een moeijelijk vraagstuk 
moeten beginnen ; ook dan , als hij zijnen blik niet verder uit
strekt dan tot één gewest en zich b. v. bij Friesland in het bij
zonder bepaalt. Dit vraagstuk betreft den oorsprong der Doops
gezinden; waarover wij dus , aangaande deze Provincie, terstond 
onze gedachten zullen mededeelen. 

Het is genoeg bekend, dat er over dien oorsprong verschil van 
gevoelens bestaat. En geen wonder , omdat de zaak niet weinig 
in het duister l igt ; terwijl het daarenboven zeer wel mogelijk 
î s , dat sommigen door partijdigheid tegen de Doopsgezinden, 
anderen door vooringenomenheid, het spoor der waarheid eenig-
zins bijster zijn geraakt. Sommigen is het ook bij het opsporen 
daarvan gegaan , zoo als wel meer geschiedt: dat de een den 
ander afschrijft , zonder behoorlijk gezag en genoegzamen grond. 
Van daar , dat er nu nog vier verschillende gevoelens omtrent 
den oorsprong der Doopsgezinden in Friesland eenige aanmerking 
verdienen. Deze zijn, dat zij hun ontstaan hebben te danken 
of aan M e n n o S i m o n s , of aan de Waldenzen , of aan de 
Munsiersche Wederdoopers, of aan het eigen onderzoek van de H. 
Schrift, waartoe zij door de omstandigheden en, den geest dier 
tijden werden aangespoord. 

Wat het eerste gevoelen betreft, dat zij hunnen oorsprong 
aan ffleano S i m o n s zonden verschuldigd wezen, dit is het 
gevoelen derzulken , die der zake geheel onkundig zijn. Deze 
dwaling komt misschien van het groote gezag , dat aan dezen, 
inderdaad allerverdienstelijksten man door velen van zijne vol
gelingen , inzonderheid door de zoogenaamde Vlamingers, werd 
toegekend ; en van den naam Mennonieten , die door andersden
kenden dikwijls aan de Doopsgezinden werd gegeven , maar 
waarmede de Waterlanders en Friezen juist niet gaarne werden 
bestempeld. Wij behoeven over de ongegrondheid van dit ge
voelen niet meer te zeggen, dan dat er vóór M e n n o S i m o n s 
andere Friesche Doopsgezinden zijn geweest, zoo als uit het 
vervolg dezer geschiedenis blijken zal. 

Weinig anders is het gelegen met het gevoelen van den Hoog
leeraar Ype i j , die de Doopsgezinden van O b b e en D i r k P h i l i p s 
afleidt, zeggende: » O b b e en D i r k P h i l i p s waren eigenlijk 
de stichters van de secte der Mennoniten, waarom zij ook soms 
Ubboïsteti (Ypeij mogt er bijgevoegd hebben Dirkisten) genoemd 
zijn; maar M e n n o was de man , die dezelve aan liet blocijen 
hielp, eene veel betere godsdienstleer invoerde, zoodat de leden 
van zijne uitgebreide Gemeente weinig verschilden van de hu-

1 * 
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therschen en Hervormden " (1). Want ofschoon gemelde broeders 
vóór fflenno de Doopsgezinde gevoelens werden toegedaan, zijn 
er ook vóór hen. nog andere Doopsgezinden in ons land en zelfs 
ook in Friesland geweest. De naam van Ijbhoïst is nooit door 
alle .Doopsgezinden gedragen en beteek ent ook niet den oorsprong, 
maar al leen, dat zi j , die denzelven aannamen, de gevoelens 
van dien man waren toegedaan; gelijk men in het laatst van 
deze XVIe en in de XVIIe eeuw wel vijftien of meer secte-namen 
onder de Doopsgezinden vinden kan. 

Het tweede gevoelen, dat zij hun ontstaan zouden te danken 
hebben aan de Waldenzen, is zeer eervol voor ons Genootschap. 
Wiet alleen vele uit ons eigen midden, maar ook mannen als 
L i m b o r e h , M o s h e i m , V e n o m a , S t a r c k , Ypeij en Der-
m o u t hebben hetzelve omhelsd en verdedigd. Op welke gron
den echter dit beweerd mag worden , zullen wij nader moeten 
onderzoeken. 

Wanneer men spreekt over den oorsprong van ons Genootschap 
en dien wil afleiden van de Waldenzen, of andere vroeger 
bestaan hebbende secten, dan moet men wel onderscheiden, 
wat men bedoelt , de ligchamelijke afkomst, of enkel de over
neming van leer-begrippen: want het laatste is ook zonder het 
eerste bestaanbaar. Wij zullen zien, wat er vóór en tegen beide 
valt te zeggen. 

Die onzen oorsprong van de Waldenzen afleiden, beroepen 
zich vooreerst op de overeenkomst in gevoelens tusschen de Wal-
denzen en de Doopsgezinden. Ook de Eerw. C. S. van G-euns, 
in zijne verhandeling over den oorsprong der Doopsgezinden van 
de oude Waldenzen (2), voert dit aan als een voornaam bewijs. 
En inderdaad, sommige Waldenzen, ofschoon niet alle, maar 
vooral de Alhigenzen en Petro-Brussianen, verwierpen den Kin
derdoop en verdedigden dien der Bejaarden; onthielden zich. 
van den eed, hadden in kerkelijke tucht en in zeden zeer veel 
overeenkomst met de Doopsgezinden/ en , wat mede wel in 
aanmerking verdient te komen, zij verwierpen het gezag van 
den Paus en stelden daarvoor in plaats de uitspraken der H. 
Schrift. Maar juist hierom houd ik deze reden niet voor vol-

(I) Ypeij, Geschiedenis der Systemat. Godgeleerdheid, 3« dl. , hl. 127. Slaan 

wij lief oog op andere Landen of zelfs ook op andere Gewesten van Nederland, 

b. v. Holland en Vlaanderen, dan wordt het nog veel duidelijker, dat de 

Doopsgezinden hun ' oorsprong aan geerren Tan deze mannen, noch aan M e u n o 

S i m o n s , verschuldigd zijn; dewijl daar reeds vóór 1530 verscheidene ïan onze 

Gezindte zijn ter dood gebragt. 

(3) Geplaatst in het Mengehcerlt der Letteroefeningen, 1 8 3 9 , n°. 14 en 15. 
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doende. Wanneer toch twee secten of personen hun geloof 
bouwen op den zelfden grondslag, dan kan het zeer wel gebeu
r e n , dat zij de zelfde gevoelens worden toegedaan, ook zonder 
elkander te kennen. De Doopsgezinden konden derhalve hunne 
begrippen uit de H. Schrift hebben geput, ook buiten toedoen 
der tValdensen. 

Men beroept zich veider op het verblijf der Waldenzen in 
Braband en Vlaanderen en op de vervolging , die zij daar hebben 
moeten ondergaan. Men kan er bijvoegen: hunne Bijbelvertaling. 
In de XIIe eeuw greep er in zuidelijk Frankrijk, ten gevolge 
van eene kerkvergadering te Tours, door Paus A l e x a n d e r I I I 
bijeengeroepen, eene verschrikkelijke ver-volging tegen de Wal
denzen plaats. Velen hunner namen daarop de wijk naar Braband 
en Vlaanderen, waar men hen in de volkstaal: Turhipijns en 
Piphles noemde(3). Een hunner hoofden, P e t r u s W a l d u s 
van Lyon, kwam ook zelf, gedurende eenigen tijd derwaarts (4). 
Maar ook in Vlaanderen werden zij gedurig vervolgd , zoo als 
in 1132, 1206, 1208, 1236—1238, en , na geruime tusschen-
poozing, van 1460—1475(5). Het zou dus niet vreemd geweest 
zijn, dat verscheidene fValdenzen die vervolging in de noorde
lijke Provinciën van Nederland waren ontweken en ook hier 
hunne begrippen hadden overgebragt. Daarenboven vertaalden 
zij de H. Schrift »in Neèrduiisch r i jm, volgens de gewoonte van 
die tijden " (6). En zeker werd deze vertaling het meest gelezen 
door de zoodanigen, die naderhand afvielen van het Pausdom; 
waarschijnlijk door geene meer dan door d ie , welke naderhand 
de denkwijze der Doopsgezinden werden toegedaan. 

Wij mogen niet ontkennen, dat dit gevoelen zeer aannemelijk 
is. Maar het volstrekt bewijs ontbreekt. Het is wel geboekt, 
dat er zich ïValdenzische vlugtelingen uit Vlaanderen naar 
Duitschland, bij voorbeeld naar Keulen, hebben begeven (7); 
ik vind evenwel geen spoor van eenig' JValdens in Friesland. 

Men kan echter hiertegen inbrengen , dat zij, misschien in 

(3) G. Brandt, Historie der Keformatie , 1« dl. , bl. 19 ; van Gevni , ter 
aangeii. plaats, bl. 630. 

(4) J. A. Thuanî , Histor. sui temporis , Lib. YI , enz. 

(5) T. J- van Braght, Martelaers-Spiegel, Ie dl. , bl. 3 6 3 ; II. Schijn, 
Geschiedenis der Mennoniten . l e dl. , bl. 195 ; Brandt , t. a. pi. , l e dl. , bl. 
31 ; ra/i Geuns , t. a. pi . , bl. 633 . 

(6) Brandt, t. a. pi. , bl, 3 1 . Deze vertaling was ten tijde van Boæhorn 
nog niet vreemd. 

(7) Brandt, t. a. pi , bl. 19. 
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Friesland hunne afkomst verborgen hielden, wegens de zware 
vervolgingen, waarmede de Roomsche Kerk hen bedreigde. 
Bit verborgen houden ging nogtans 100 gemakkelijk niet: want 
dewijl toen alles Roomsch was, zouden zij of cle Roomsche leer 
hebben moeten veinzen, of zoo zij terugbleven van de mis en 
biecht en hunne kinderen niet lieten doopen, was het gevaar 
van ontdekt te worden niet gering. En het is toch ook onwaar
schijnlijk, dat niemand van die afkomst iets zou geweten heb
ben • of dat die Doopsgezinden in Friesland, waarvan wij het 
eerst melding vinden gemaakt, als van hoofden en verdedigers 
dier gevoelens, hunne betrekking tot de Waldenzen zouden 
hebben vergeten, zoo die betrekking weikelijk bestond. En 
zoowel de eerste Doopsgezinden in deze Provincie, a!s de anders
denkenden weten of zeggen niets daarvan; ook daar niet, waar 
deze vermelding hun veeleer tot roem dan tot schande zou 
hebben verstrekt. Wij kunnen dit door onderscheidene voor
beelden staven. 

D i r k P h i l i p s , die vóór M e n n o Doopsgezind werd , spreekt 
in zijn Enchiridion, oft Handboescken van de Christelijke Leere 
over de Waldenzen. Echter niet zóó , dat onze oorsprong* van de
zelve daaruit blijken zou , maar veeleer het tegendeel: want hij 
maakt melding van zoodanige Waldenzen , die den Kinderdoop 
voorstaan. » Item , hij ( L u t h e r ) bekijft die Waldenses, die 
haar kinderen doopen, en toch niet en gelooven dat sy een 
eygen gheloof hebben, en aisoo G-odts Naem ydel noemen en 
voeren "(8) . Verder heb ik bij he /n , een' Leeuwarder van ge
boorte , geene melding van de Waldenzen gevonden. 

Met ijver heb ik de werken van M e n n o S i m o n s doorge
zocht, of ik bij dezen pilaar van ons geloof ook iets ten opzigte 
van de betrekking der Doopsgezinden tot de Waldenzen mogt 
kunnen opsporen. Hij toeh was met D i r k P h i l i p s een der 
kundigsten onzer Leeraren en beiden waren in de gelegenheid, 
om de opkomst der Doopsgezinden in Friesland van nabij gade 
te slaan. Maar ik houd het met G r a m e r (9) daarvoor, dat hij 
van een vroeger bestaan van geîoofsgenooten niet geweten heeft. 
Behalve op de door C r a m e r aangehaalde plaats (10), mag men 

(8) Enchiridion , enz. , bl . 2 3 . Ik heb cle «îlgave vau 16S7. De eerste 

schijnt geweest Ie zijn van 1S64. Vergelijk Protocol van Leeuwarden , hl. 141 . 

(S) A. M. Cramer , het leven en de verrïgtingeR van Menno Simons. Amst, 
1837 , hl. IS . 

(10) M. Simons' Weihen , 4 4 3 — 4 4 4 , in de uitgave vau 1681 , die de laat

ste en tevuis de volledigste is, 
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te dezen opzigte ook wijzen op Men n o's Mare Beantwoordinge 
over een schrift van G e i l i u s F a b e r , waarin hij zegt: » het 
luidde mij zeer wonderlyk in myne ooren, dat men (bij de 
onthoofding van S. S n i j d e r ) Tan een anderen Doop sprak ," 
enz. ; en vervolgens : » middclaertyd begaf het hem , dat Tast 
ettelyke met den Doope inbraeken , inaer yan waer die eerste 
aanvang ers quanten , of te hays behoorden, en wie sy eygent-
lyk waren , is niy noch tot op deser uren onbek ent geweest, 
heb se oock myu leefdage niet gesien " (11). De plaats, die 
door S c h i j n wordt aangehaald, om te bevestigen, dat M en n o 
zich bij de Waldenzen heeft gevoegd, bewijst alleen , dat hij 
niet was van de Munstersche, noch van eenige andere oproerige 
secte; maar dat hij zich bij dezulken had aangesloten, » die voor 
C h r i s t u s en zijn Woord bereid stonden, een boetvaardig le
ven in de vreeze hunnes Gods leidden, hunne naasten in de 
liefde dienden, het kruis droegen, aller menschen welvaart en 
heil zochten , de geregtigheid en waarheid lief hadden, voor 
de ongeregligheid en boosheid schrikten , enz. " (12) Met even 
veel regt als S c h ij n dit toepast op de (Valdenzen , kan een 
ander dit laten' slaan op Friesche Doopsgezinden TÓór Me n u o ; 
zoodat het onze afkomst van de eerstgemelden in geenen deele 
bewijst. 

Wij laten hierop volgen de getuigenissen van twee Doopsge
zinden , in Friesland wegens hun geloof gemarteld en ter dood 
gebragt. De eerste is J a q u e s d ' A u c h y , aan wien (in 1558) 
door een' geregtelijken Commissaris gevraagd werd: » waarvan 
komen zoo veel secten en ketteryen ? waaruit spruiten zoo veel 
oproeren en m u i t e r r e n ? " Nu beweert d ' A u c h y w e l , dat zij, 
Doopsgezinden, geene gemeenschap hebben met de oproerigen 
van Munster en Amsterdam; maar hij gewaagt van eene meer 
zuivere afkomst, b. v. van de Waldennen, niets (13). Be ander 
is R e i t se A y s e s z , van Oldeboorn, dien in 1573(14) dooreen' 

(11) M. Simons, bl. S57. Ik heb ergens de gissing gelezen, dat zij , vol
gens B r a n d t (Ie dl. , bl. 111) , misschien zendelingen van J a n M a 11 h ij s z 
geweest zijn; maar B r a n d t meldt dit n i e t , en ik heb niet kunnen vinden, 
dat hij het daarvoor houdt. Ook onderscheidt M e n n o 2e duidelijk van de 
daarop volgende Munsterschen , en wij hebben geen gezag , om ze willekeurig 
met elkander te verwarren. Over de zendelingen van J. M a t t h i j s z spreken 
wij nader. 

(13) De zelfde , bl. S58 ; Schijn , Gesch. der Mennon. , Ie dl. , bl. S I S . 

(13) T. J. vanBraght, Martelaers-Spiegel, Se dl. , bl. 314. 

(14) Cramer zegt (bl. 13) in 1576. Dit zal wel eene drukfout /ïjn. 
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Monnik werd voorgeworpen: » dat de heilige kerk nu 1500 ja
ren had gestaan en dat hunne secle , door M e n n o S i m o n s 
eerst ingevoerd, pas 50 jaren had geduurd." R e i t s e antwoordt 
in het algemeen, dat er van het begin der wereld altijd twee 
soorten van volk zijn geweest, een volk Gods en een volk des 
Duivels ; dat het eerste door het laatste steeds is onderdrukt , 
omdat het volk Gods van de wereld niet i s ; dat daarom ook 
de wereld dit volk niet ken t , en meent , dat hetzelve nu eerst 
opgerezen is. Maar van de Waldenzen of eene andere bepaalde 
seete spreekt R e i t s e n ie t ; ook nie t , als de Monnik het nog 
eens herhaal t : » gij zijt afgegaan van de heilige Kerk, die over 
1500 jaren gestaan heeft" (15). Dus uitgedaagd, zou de ver
melding der Waldenzen hem toch niet tot oneer of meer gevaar 
hebben verstrekt; en wij mogen uit dit zwijgen derhalve beslui
ten , dat aan dezen van zulk eene afkomst of betrekking niets 
is bekend geweest. 

Ook C a r e l v a n G e n t , nog al een geschiedkundig Doopsge
zinde in deze eeuw, meest in Friesland woonachtig, meldt van 
de Waldenzen of Albigenzen niets , zelfs daar hij van vroegere 
Geloofsgenooten spreekt. Hij wijst slechts terug op de Zwitsers , 
C o e n r a a d G r e b e l , F e l i x H a n t z en J u r i a a n B î a u r o c k , 
die in 1522 en volgende jaren het eerst in Zwitserland als 
Doopsgezinden bekend werden en wier leer tot M i c h a é l Sa t t -
! e r en anderen zou gekomen zijn. Hij heeft dit geput ui teen ' 
brief, door een' Zwitser&ch' Doopsgezinde aan zijne geloofsbroe
ders bij Keulen geschreven. Maar hij spreekt niet van de be
trekking dezer mannen tot de Waldenzen, noch tot de Friescke 
Doopsgezinden of zelfs tot de Wederlandsche in het algemeen. 
Hij springt wel over op M e l c h i o r H o f m a a n , alsof deze onge
veer 1531 zijne discipelen naar Nederland zou hebben gezonden, 
op een' tijd, dat hier de Doop nog niet aan Bejaarden werd toege
diend ; maar in dit laatste dwaalt h i j , gelijk wij*vervolgens 
zullen zien (16). 

Wij zullen dit onderzoek eindigen met P i e t e r v a n G e u l e n , 
d ie , tot twee malen t oe , te Embden in 1578 en te Leeuwarden 
in 1596, met zooveel scherpzinnigheid als tegenwoordigheid 
van geest, de leer der Doopsgezinden in openlijke en plegtig 
verordende Disputen verdedigde. In de 74e zitting , te Embden, 

(15) T. J. van Sraght, t. a. pi. , Se dl. , bl. 679 eu 680. 

(16) / . II. V. P. Ar. of Carel van Gent, Ycrbaal van 't begin der Scheu

ringen , onder de Doopsgezinden , in liet Hoogd. vertaald door J. C. Jehring , 

nÏÈgeg. door J, F. Bvâdeus. Jens , 1820, 
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zegt h i j : «dat M e n s o (spreker van de zijde der Hervormden) 
zegt, dat wij onze Gemeente niet met eenige Historiën vertoo-
nen of aanwijzen kunnen ; dat willen wij hem laten zeggen. 
Want wij de Historiën niet veel of gansch weinig gelezen heb
ben. En wij zijn ook liever van de Historiën en van M e n s o-
geoordeeld, dan van het woord des Heeren , dat ons van der 
Historiën en van M e n s o's oordeel wel vrij ma ten za l" (17). 
Ook laat hij in de 113° zitting M e n s o zeggen, zonder dat er 
naderhand eenige aanmerking op valt : » ook is onze îeer met 
Z w i n g l i u s niet allereerst begonnen, ffiaar de mannen willen 
onze leer hunlieder leer gaarne gelijk maken , dewelke , of zij 
wel voormaals in sommige stukken van verscheidene Ketteren 
gedreven is (ten tijde der Kerkvaders n .L , waarover zij gespro
ken hadden) , zoo is zij toch in deze laatste tijden door Broo-
mers weder voortgebragt, anno 1521 en 1522. En daarna te 
Munster in sommige pnnten bevestigd" (18). Mu ontkent v a n 
Ce u i e n telkens wel hunne afkomst van de Munsterseken, maar 
hij maakt van de Waidenzen geene melding. 

Te Leeuwarden wordt hij niet minder scherp door A c r o n i u s 
aangetast. Deze leidt, in de 12" zitting, alle Doopsgezinden , 
zoowel in Friesland als in andere Provinciën, regeîregt af van 
T h o m a s ffiunzer en de Munsterschen , » als uit eeu' vrucht
baren boom des duivels en der do1iopren, niettegenstaande zij \ 
naderhand in verscheidene seeten en rotteiijen verdeeld zijn ; 

die elkander voor een deel gebannen , weder gedoopt en den 
duivel overgeleverd hebben" (19). Dit wordt in de 13" zitting 
door v a n C e u l e n weerlegd, en venolgens wijst hij daarop ? 

dat de Doopsgezinden » door het levendige woord Gods lot kin
deren des Allerhoogsten uit genade wedergeboren zijn; door 
welke kracht huns geloofs zij voormaals een groot deel goed en 
bloed hier te Leeuivarden, wel bekend, gelijk ook in andere 
menigte van plaatsen , in den dood overgegeven hebben " (20). 
Maar hij rept van de f'Faldenzen niet, evenmin, als waar Â e r o-
n i u s , in de 145e zitting, uitroept: » zoo de ware Gemeente 
Gods onder de Wederdooperen te vinden is , zoo is er nu langer 
dan over de duizend jaren geene zigtbare ware Gemeente Gods 

(17) Piotocol, dat i s , alle handelinge des Gespreks tot Emlàen met deïî 
Wederdooperen gehouden. Embden , 1579 , bl. S26». 

(18) Het zelfde , bl. 3336. 

(18) Protocol, dat i s , de gansene handeling des Gesprex gehouden te Leeu-

waidon^ tussehen R. Acronius en Pieter van Centen Franeker, 1597 , bl. 36* 

(80) Het 7-eIfde , bl. 39 . 
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geweest" (21). Op de zelfde wijze had ook D a t h e n u s , in het 
Gesprek te Frankenthal gehouden, gezegd : » Zou uwe leer van 
Doop regt zijn, zoo moest daaruit volgen, dat C h r i s t u s van 
der Apostelen tijd aan tot op het jaar 1522 zonder Kerk geweest is 
en dezelve ganseh verlaten hebben zoude. Want het is open
baar uit de Historiën, dat wel sommigen gemeend hebben, dat 
die , welke van Ketteren gedoopt waren , wederom gedoopt zou
den worden. Maar dat iemand den Kinderdoop eigenlijk aan
gevochten hebbe , totdat Ni c o l a a s S t o r c h in 't jaar 1522 met 
zijne leere voorgekomen i s , kan uit de Historiën niet bewezen 
worden" (22). Baar men hem hier niet op antwoordt, blijkt 
daaruit , dat ook zijne Doopsgezinde partij niet van Waldenzen 
enz. geweien heeft. 

Gaan wij dus onze eigene sprekers en schrijvers uit de XVI" 
eeuw met aandacht na , dan moet ons de afkomst der Doopsge
zinden van de Waldenzen, althans in Friesland, meer onwaar
schijnlijk worden; daar wij zelfs van hunne onderlinge betrek
king nergens duidelijke melding zien gemaakt. 

C r a m e r heeft eenig verband tusschen de Waldenzen en 
Doopsgezinden aangewezen in de vier mannen, H a n s K o c h , 
L e o n h a r d M e i s t e r , M i c h a ë l S a t t l e r en L e o n h a r d Kei-
s e r , bekend staande als Waldenzen of van dezelve afkomstig, 
en tevens geroemd onder de eerste en uitstekendste Doopsge
zinde Martelaren in JDuitschland (23). Het kan zijn dat M e i c h i o r 
H o f m a n n deze mannen gehoord of gesproken heeft. En Hof
maan i s , van /Straatsburg komende, in Holstein geweest, nadat 
er slechts tien jaren waren verstreken, dat zich aldaar Wal
denzen hadden vertoond , en is van Kiel, in Holstein , te Emh-
den gekomen (24). Ook te Hamburg, Altona en zelfs te Emb-
den zijn Waldenzen geweest, volgens K o m . v a n Hu ij z e n , 
die vele Doopsgezinden van beide eerstgenoemde plaatsen van 
hen afleidt (25). Gemelde H o f m a n n n u , is misschien ook in 
Friesland geweest, zoo als ons later blijken zal. Hij verscheen 
hier dan kort vóór of in 1533; dus vóór dat M e n n o begon 

(SI) Het zelfde , -bl. 464. 

(32) Protocol, dat i s , de gansene handelinge des Gespreks te Frankenthal, 

in de Paltz , met de Wederdoopers den 28 Mei begonnen en den 19 Junij de-

Zes 1571 jaars voleynditht , bi. 606. 

(33) Cramer , Menno Simons, bl. 17—33. 

(34) T.J. van Braght, t . a. p. , Ie dl. , bl. 3 9 5 ; Cramer, t. a. p . , bl. 37 . 

(35) K.' van Huijzen , Hist. Verhandeling van de opkomst en voortgang der 

Doopsgez. Christenen, 1" bladz, van de opdragt. 
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te îeeren. Of ten minste, als hij zelf niet in Friesland geweest 
i s , blijft het toch alîerwaarschijnlijkst, dat hij van zijne leer
lingen herwaarts heeft gezonden. Zoo zou derhalve, wel niet 
de ligchamelijke afkomst, maar de overneming van begrippen 
der fValdenzen, bij de Friesche Doopsgezinden, eenige waar
schijnlijkheid krijgen; indien slechts niet de leervan I l o f m a n n , 
een' grooten dweeper, zoo oneindig veel van die der fValdenzen 
en ook der Doopsgezinden verschilde , en indien er geene Doops
gezinden vóór H o f m a n n in Nederland , zelfs Nederlandsche Doops
gezinden vóór hem in Oost-Friesland waren geweest, zoo aïs wij 
later zullen zien. Men bespeurt, dat langs dezen w e g , eenige 
betrekking tot de fValdenzen mogelijk kan geweest zijn, maar 
dat de stelling niet op de sterkste gronden steunt. 

Ik mag hier eene bijzonderheid, die mij eerst eenig licht 
scheen te geven en evenwel bij nader inzien in geene aanmer
king komt, niet voorbijgaan; omdat anderen soms in het zelfde 
geval van twijfeling zouden kunnen geraken. Men vindt onder 
de Friesche Martelaren twee malen een' naam van zuidelijken 
oorsprong , n.1. dien van J a (j u e s : bij den reeds gemelden 
J a q u e s d ' A u o h y en J a q u e s Do si e. Hier hebben wij mis
schien, dacht ik eerst, een' fValdenzischen oorsprong gevonden. 
Deze Martelaren zijn echter van ongeveer en na het jaar 1550 ; én 
van 1543—1550 vlugtten vele Doopsgezinden uit Vlaanderen en 
Braband naar Friesland, omdat zij in die zuidelijke Provinciën 
nog zwaarder werden vervolgd dan hier (26). Bus kunnen deze 
namen niets meer bewijzen, dan hun ' Vlaamschen oorsprong; 
gelijk ook van den eerstgemelden , niet alleen bij v a n B r a g h t , 
maar ook bij W i n s e m i u s en G a b b e m a geboekt staat, dat 
hij een Vlaming en van Antwerpen afkomstig was (27). 

Het is wel mogelijk , dat zich over de afkomst der Vlaamscïie 
Doopsgezinden van de fValdenzen veel laat zeggen ; althans vóór 
derzelver betrekking tot elkander. En daar er vele Vlamingen, 
in het midden der XVI0 eeuw, naar Friesland zijn gevlugt, is 
het evenzeer mogelijk, dat de Friesche Doopsgezinden verster
king hebben ontvangen door mannen, van de fValdenzen af
komstig. Maar deze vlugt of verhuizing is te laat geschied, 
dan dat zij voor onze afkomst van de fValdenzen iets zou be-

(£6) F. Sjoerds , Alg. beschrijving van oud en nieuw Friesland, S e d l . , 2e 

st. , bl. 809 ; Cramer, t. a. p i . , bl . 37. Zij vlugtten ook naar Oost-Friesland; 

Ottii , Aimales Anabaptist. Basel , 167S , pag. 1Ü0. 

(37) Winscmii , rerum Frisicarum , libr. 7 , pag. 19 ; S. d. Gabbema , Yer-

liaal van Leeuwaarden , bl. 387. 
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wijzen. Ik houd het er dus yoor, dat eene ligchamelijke af
komst zich niet bewijzen laat. Het kan zijn, dat menschen in 
Friesland, van de Waldenzen en andere zóó denkenden hebben 
gehoord ; dat zulke geruchten ook hen tot het onderzoeken van de 
waarheid en het lezen van de H. Schrift hebben aangespoord en zij 
op deze wijze tot Doopsgezinde gevoelens zijn gebragt. Men zou 
dit eenigzins uit de aangehaalde plaats van R e i t s e A y s e s z 
mogen opmaken. Zoo kunnen zij, wegens de vervolgingen, 
eerst in stilte hebben voortgeleefd. Ook deze stelling blijft ech
ter onzeker, en zal wel niet duidelijker bewezen kunnen wor
den. Een' genoegzamen grond vinden wij n ie t , om te kunnen 
zeggen, dat de Doopsgezinden in Friesland hun' oorsprong aan 
de Waldenzen hebben te danken. De vergelijking, door C r a -
m e r gemaakt, tussclien den oorsprong der Doopsgezinden en het 
meer van Genene , waar vele riviertjes, en ook de Rhône, der-
zelver in- en uitstroom hebben, kan schoon en waar worden 
genoemd. » Zoo vormde," zegt hij , » de Gezindte der Bejaard-
doopers, ten tijde der Hervorming-, in onderscheidene landen 
als ééne groote k o m , ontstaan uit onderscheidene beken, waar
van dè Waldenzen er eene waren. Een hoofdstroom kwam daar
uit weder te voorschijn, de weldenkende Doopsgezinden ; nevens 
derzelver andere, ten deele onreine beken, zoo als de David-
Jforisten. Op het midden van het meer (dat toen waarlijk vrij 
onstuimig was) zal het wel moeijelijk vallen , er onderscheidene 
stroomen en derzelver oorsprong te onderscheiden " (28). Dit is 
ook toepasselijk op het volgende, wat wij van de fflunster&chen 
zullen zeggen. Maar op het midden van het meer werden vele 
wateren door den adem Gods geperst tot dien hoofdstroom , die 
weder daaruit te voorschijn kwam. Die adem Gods was de H. 
Schrift, zoo als wij in liet vervolg zullen zien. 

Wat nu betreft het derde gevoelen aangaande dien oorsprong, 
dat dezelve zou moeten worden toegekend aan de ülunstersche 
Wederdoopcrs; dit verdient mede eene nadere ontwikkeling. 
Hunne afkomst van die oproermakers is den Doopsgezinden in 
het algemeen dikwijls ie laste gelegd ; dikwijls zijn zij ook ge
heel met elkander verward en voor de zelfden gehouden; zon
der dat er eenige , ook slechts schijnbaar voldoende , redenen 
voor bijgebragt werden. Vorsten en volken, kerkelijke en we
reldlijke geschiedschrijvers zijn elkander in deze dwaling gevolgd; 
niet alleen de zoodanigen, van wie men vooronderstellen mag, 
dat zij ons een kwaad hart toedroegen , maar ook velen, wier 

(88) Cramer , t. a. p]. , M, 204. 



IN FRIESLAND. 13 

onpartijdigheid niemand gaarne in twijfel trekken zou. Zelfs de 
beroemde R o b e r t s e n heeft zich laten verleiden , om te zeg
gen : » dat de Gezindheid der Munstersche Wederdoopers nog in 
Nederland aanwezig is , onder den naan* van Mennonisten; maar 
dat deze secte, in haar oorsprong zoo inuitzuchtig en bloed
dorstig , door eene zonderlinge omkeering , geheel en al onschul
dig en vredelievende is geworden " (29). Eerst later , toen men 
ons van de fValdenzen begon af te leiden, is men beleefder ge
worden en ons van deze zijde niet meer lastig gevallen. De 
zaak zelve is echter nog zoo duidelijk niet; inzonderheid, daar 
men van beide kanten meestal te ver ging en te veel wilde 
bewijzen. Wij zullen zien, wat er vóór en tegen deze aantij
ging te zeggen valt. 

Er zijn van den aanhang der Munstersche Wederdoopers in 
Friesland geweest (30). Dit valt niet te ontkennen. Dat Mel-
c h i o r H o f m a n n zich in deze Provineie opgehouden heeft, 
schijnt weinig bekend te zijn, maar kan waarschijnlijk gemaakt 
worden uit het Groot Placaat en Charter-boek van Vriesland, door 
S c h w a r t z e n b e r g . De drie eerste plakkaten tegen de Doops- ri 

gezinden in Friesland zijn uitgevaardigd in 1534. In het eerste «> 
plakkaat, van den 23 Februarij , leest men : » Alsoo ooek hier in 
den Lande, eenighe Verleyders oft Bedriegers omgaen, die de 
Luyden wederdopen, ende quade geinficeerde dwalingen ende 
secten leren, bij* namen Melchior Pelser, alias Hooftman," enz. 
Verder wordt verboden, hem en zijne medgezellen te eelen of 
te drinken te geven, op verbeurte van lijf en goed, en een 
iegelijk uitgenoodigd, dezelve te vatten en over te leveren, 
zullende voor ieder' gegrepen' Leeraar eene belooning gegeven 
worden van 25 gulden (31). fflogt men nu nog in twijfel staan, 
omdat zijn naam hier H o o f t m a n wordt gespeld, wat bij eene 
minder naauwkeurige kennis aan den man wel gebeuren kon j 
het is genoeg bekend, dat H o f m a n n zich een' aanhang heeft 
gevormd, onder den naam van Melchioriten(32). En in het 

(29) Rolertson , Historie van Keizer Karel T , 4« dl. , bl. 334. 

(30) Het omgekeerde, dat er ook Friezen binnen Munster waren en deel 

badden aan het oproer , blijkt uit bel zonderlinge boek van Ilortensius , Op

roeren der Wederdoperen. Amst. 1660 , bl. 7 3 . Er waren eebter ook Friezen 

vóór Munster, om den Bisschop in de belegering te belpen. Charterboek, 

3 e dl. ; van Wijn, bijvoegsels op de Yad. Hist. van Wagenaai , 5 e dl. , bl. 36 . 

Die binnen Munster waren , zullen er eebter meer vrijwillig gekomen zijn. 

(31) Charterboek , 3<- dl. , bl. 650. 

(33) Brandt, t. a. pi. , Ie d l . , bJ. 116. 
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tweede plakkaat, van den 31 Maart, wordt gelast, om te letten 
op » eenige Ketters en gereprobeerde Ancteurs, hen noemende 
Welchioriten, die hen vervordert hebben, ende noch dagelycks 
vervorderen, de arme simpele Luyden, onse Ondersaten van 
Vrieslant, te herdopen" (33). Daarenboven heeft H o f m a n n 
den in het Charterboek gegeven bijnaam van Pelser of Peltzer 
gedragen, blijkens B e n i n g - a , Chronyk van Oost-Frieslant, bl. 
652, waar hij zegt: » in dit sulve 28 jaer heft sich de secte der 
Wederdoopers eerstmael in Oost-freeslant gevoget und vorgedaen. 
Daerna quam ffielchior H o f f m a n , edder (vroeger) Peltzer 
und dopede tho Emhden" enz. H a r k e n r o h t , de kantteeke-
naar van B e n i n g a , voegt er bij: »M. H o f m a n , ook Peltzer 
genoemt, quam 1528 te Emhden," enz. (34) In mijn gevoelen, 
omtrent H o f m a n n ' s verblijf in Friesland word ik ook nog ge
sterkt door G a b b e m a , die van eene te Leemoarden bestaande 
Gezindte van dezen man spreekt, tot welke bepaaldelijk de ge
zanten van J a n M a t t h i j s z zich later zonden hebben ver
voegd (35). Het zelfde vind ik bij S c h o t a n u s , de Geschiede
nissen van Friesland , bl. 664, waar hij zegt, dat deze gezanten , 
in 1534 te Leeuwarden bijeenriepen » de Hofmannische daer 
woonende, ende weynige in getal wesende." 

H o f m a n n werd in -zijne woelingen opgevolgd door J a n 
T r i j p m a k e r , van wien ik niet vinden kan , dat hij in Friesland 
is geweest. Nadat T r i j p m a k e r te 's Gravenhage was ter dood 
gebragt, wierp zich J a n M a t t h i j s z , van Haarlem, op. Deze 
zond , van Amsterdam u i t , gezanten naar allerlei oorden ; zoo 
als G e r r i t B o e k b i n d e r en J a n B e u k e l s z , van Leyden, 

(33) Charterboek , Z» dl. , bl. 65S. 

(34) Ik heb eerst gemeend, dat die naam niets anders beteekende als Paltzer^ 

daar H o f m a n n misschien van Straatsburg afkomstig w a s , ofschoon volgens 

anderen uit Swaben; maar ben tot andere gedachten gebragt door het volgende 

onderschrift van een plaatje bij H o r t e n s i u s , tegen over bl. 30 : 

»Wevers en Pelsers heel versot , die maikanderen Weder-doopen , 

De Heylighe Kerck , een Bruydt van Godt, verlieten zij met groote hoopen." 

En E m m ï u s noemt hem Opificio pellione , pels- of bontwerker, of zoo als 

S c h o t a n u s zegt , leertoiiwer. Zie Emmias , rerum Frisic. hist. , 8 ° , dec. 6« , 

pag. 1 7 6 ; Schotanus, Geschiedenissen van Friesland, oost en west , bl. 643. 

(35) Terhaal van Leeuwaarden , bî. 365 . Zoo ik echter ten opzigte van 

H o f m a n n ' s verblijf in Friesland dwaal (hetgeen wel mogelijk i s , als men 

aannemen moet , dat hij zich in 1532 nit Embden naar Straatsburg heeft hege

ven , zonder Friesland aan de doen , en aldaar welhaast in de gevangenis is 

gestorven) zoo verzoek ik bij den lezer vergiffenis voor deze mistasting , die tot 

de hoofdzaak ook niet alles afdoet; zie beueden. 
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naar Munster; naar Leeuwarden een' D i r k K u i p e r en B a r t e l 
B o e k b i n d e r . Deze laatsten kwamen hier in den herfst van 
1533 en vervoegden zich in begin van 1534 bij de Melchioriten. 
Zij vonden ingang en werfden ook anderen bij hunne Gezind
heid aan ; zoo als men zegt, ook O b b e P h i l i p s en zekeren 
Hans B a r b i e r . Zij vertrokken echter zeer spoedig, en kort na 
hun vertrek kwam h ie r , met eene gelijke zending van J a n 
fflatthijsz, zekere P i e t e r H o u t z a g e r , door wien, naarmen 
zegt, D i r k P h i l i p s , de broeder van O b b e , ongeveer acht 
dagen na dezen gedoopt werd. Daarop reisde ook P i e t e r weder 
naar Amsterdam (36). J a n B e u k e l s z had intussclien te Mun
ster door behulp van l l o t t m a n n , een' Luthersch' Prediker, in
gang gevonden, later daar zijn koningrijk opgerigt en zond n u , 
van daar u i t , in den herfst van dit zelfde jaar 1534 of in het 
begin van 1535, J a n v a n G e e l e n naar Friesland, om hulp te 
verkrijgen tegen den Bisschop, die hem belegerde. Het schijnt, 
dat deze v a n G e e l e n een' meer krijgszuchtig en geest heeft aan-
gebragt. In 1535, op PaascTunaandag, waren te Tjum ongeveer 
300 mensehen van zijn' aanhang vergaderd , d i e , aangevallen 
door 200 krijgsknechten, zich niet alleenstaande hielden, maar 
ook hunne vijanden met groot verlies deden wijken. Hierdoor 
aangemoedigd, trokken zij in het laatst van Mei naar het Olde-
Uooster, bij Bolsward, namen dat i n , vernielden de kerkelijke 
sieraden, lieten echter den Abt , de Monniken en verdere Kloos-
terlieden ongehinderd trekken , versterkten het klooster en rust
ten zich uit tot tegenweer (37). De stadhouder van Friesland, 
S c h e n c k v a n T a u t e n b u r g , ontving deze tijding te Leeu
warden, trok dadelijk uit met het vierde deel der weerbare 

(36) Ottii, Annales, pag. 58 en 6 0 ; F. Sjoerds , t. a. pi. , bl. 8 0 7 ; 
Gahhema , t. a. p i . , bl. 366 enz. ; Wagenaar , Vatlerl. Historie , 5 e dl. , bl. 
7 1 ; Brandt, t. a. pj. , Ie dl. , bl. 111 ; Starck , Geschichte der Taufe und 
Taufgesinnten , s. 228 , en vele anderen. Overigens is deze geheeîe gebeurtenis 
met 0. en D P h i l i p s twijfelachtig: want de Geschiedschrijvers steunen hier 
alleen op 0. P h i l i p s ' Bekentenlsse , waarvan men niet weet of zij echt is. 
Zie beneden, 

(37) Dat zij niet bestonden uit een' hoop opzettelijke booswichten, maar nit 

misleide menschen , die het hoofd door allerlei dweepachtige en bijgeloovige in» 

blazingen op het hol was gebragt, ziet men , ook uit een' bij zonderen trek bij 

de belegering. Zij meenden n. 1. , dat het geschut, ' t welk tegen hen gerigt 

mogt worden , zich om zou wenden tegen hunne vijanden. Niet alleen spreekt 

ook M e n n o van hen , als. bedrogenen , maar ook bij sommige gevangenen liep 

het na de inneming van het klooster zoo duidelijk in het oog, » dat zij door 

eenvoudigheid misleid en bedrogen waren , " dat zij juist om deze reden werden 

vrijgelaten. 
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stedelingen , nam zijne rigting op Franeker , waar hij den derden 
man uit Friesland dagvaarde, en legerde zich vervolgens met 
veel geschut, uit de steden en blokhuizen van Friesland, voor 
het OldeMooster. Hij werd eerst ernstig afgeslagen en leed 
groote schade ; maar eindelijk kreeg h i j , door eene b res , het 
klooster in de magt. Weinigen slechts bekwamen vergiffenis; 
de anderen wei'den deels daar , deels ie Leeuwarden en in het 
meer bij Jlempens, omgebragt. V a n G e e l e n was het ontko
men naar Amsterdam (38). En hiermede neemt de geschiedenis 
der eigenlijke Munsterschen in Friesland een einde. 

Wanneer wij de geschiedenis der Doopsgezinden met deze ge
schiedenis der Munsterschen in Friesland vergelijken, dan geloof 
ik., dat wij daaruit het volgende besluit mogen opmaken. 

. 1 . Er waren Doopsgezinden in Friesland, vóór hier Munster
schen zijn geweest. 

2. Toen de Munsterschen opkwamen, hebhen Doopsgezinden 
in Friesland met hen in betrekking gestaan. 

3. Zoodra de eigenlijke bedoeling der Munsterschen bekend 
werd, is bij de Doopsgezinden, nog vóór JWenno en ook door de
zen , alle vriendschappelijke betrekking met hen verbroken. 

4. De Doopsgezinden in Friesland hebben hunnen oorsprong 
dus niet aan de Munstersche (Vederdoopers te danken (39). 

(38) Ottii , p. 7 4 ; F. Sjoerds , b l . 8 0 8 ; Winsemius, t . a. pi. , pag. 5 0 6 ; 

Wagenaar , bl. 01 ; Brandt, bl. 119 ; Cramer , t . a. p . , bl. 39 , 6 3 , 56 ; Starck , 

s. 238 , 3 4 4 ; Ilortensius , bl. 110 enz. ; Schotanus, bl. 665. Over de Mun

sterschen zelve zie men daarenboven : de miserabili Monasteriënsium Anabaptista-

mm obsidione , e tc . , libellus A. Corvini ad G. Spalatinvm scriptus ; Krohn , 

"Wiedertâufer vorn. in Hiederdeulschland. Leipzig, 1 7 5 8 ; Original-Aotenstüeke der 

Munsters. Wiedert. Frankfort , 1808 ; II. Jochmus , Gesehiehte der Kirehen-

Reformation zn Munster und ihres Untergangs durch die Wiedertâufer. Munster, 1835. 

(39) De redenen, door S c h i j n opgegeven, dat de Doopsgezinden niet van de 

Munsterschen zouden afkomstig zijn , heb ik niet voldoende kunnen vinden. Hij 

beroept zich , a : op den geheel ongelijken oorsprong ; daar n.1. de Munsterschen 

van T h o m a s 3 1 u n z e r en zijne oproerige Di/itsche secte afstammen en wij van de 

Waldenzen. Het eerste zij zoo; maar het laatste moet bewezen worden ; — b : op 

het verschil in de leer. En dit verschil is inderdaad zeer groot , als wrij het oorlog

voeren , de veelwijverij enz. der Munsterschen met de vredelievende en zedelijke 

beginselen van D. P h i l i p s , M. S i m o n s , L u b b e r t G e r r i t s en H a n s 

d e H i e s vergelijken. Maar het Is daarom niet uitgemaakt , dat de Doopsgezinden 

vóór M e n n o alle even als laatstgemelde mannen hebben gedacht; — e: op het 

onderscheid in de levenswijze , en d : op de vermijding van alle geestdrijverij 

bij de Doopsgezinden. Dit is zoo; maar de Doopsgezinden konden zich immers , 

zoo als onze tegenschrijvers zeggen , gebeterd hebben , toen het aardsche koningrijk 

te Munster geen' voortgang nam; — e; op de getuigenissen van M e n n o S i m o n s 
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1. Er waren Doopsgezinden in Friesland, vóór hier Munster-
schen zijn geioeest (40). Wij beroepen ons hier op den eersten 
Martelaar onder de Friesche Doopsgezinden, namelijk op S i cke ' ; 
S n i j d e r , te Leeuwarden, wegens het voorstaan van den Doop 
der Bejaarden, ter dood gebragt. G r a m e r houdt het met regt 
voor waarschijnlijk, dat dit vroeger dan in 1533 gebeurd is (4»1), 
en wijst op S c h i j n , die het jaar 1532 aangeeft, terwijl hij zelf 
(Madz. 10) het jaar 1531 stelt. O t t , die ons overal zeer on
gunstig is en het dus niet bijbrengen zoo. om ons te gemoet te 
konten; die ook te gelijk vermeldt, dat sommigen het jaar 1533 
stellen, zegt evenwel het zelfde, dat zijn dood in 1531 heeft 
plaats gegrepen (42). M. S c h a g e n volgt het gezag van T. J. v a n 
B r a g h t , die hem onder 1533 rangschikt(43). Haar vooreerst 
is v a n B r a g h t weleens meer onnaauwkeurig in zijne opgave 
van de j aartallen , gelijk wij beneden zullen zien , als wij bijzonder 
over de Doopsgezinde Martelaren in Friesland zullen handelen; 
en daarenboven beroept hij zich hier , bij S i c t e S n i j d e r , op 
l e n n o S i m o n s alleen. En juist M e n n o is he t , wiens zeg
gen voor ons gevoelen pleit, j a , hetzelve buiten twijfel stelt. 
Deze noemt het jaar wel niet , waarin hij van den dood diens 
Martelaars hoorde; evenwel was het vóór hij de schriften vau 
l u t h e r , B u e e r u s en B u l l i n g e r u s onderzocht; vóór hij 
als Priester naar Witmarssum verroepen werd , en Her had hij 
reeds ongeveer een jaar gewoond , toen er ettelijke met den Doop 
inbraken. J> Hierop," gaat hij "voort, nis volgende die sec te van 
Munster aengebrooken"(44). Indien dus l e n n o eenig gezag 

zelven en anderen na tem. En deze bewijzen ook waarlijk , dat M e n n o geene vriend

schappelijke betrekking met de Munsterschen bad ; maar omtrent de Doopsgezinden , 

vóór hem , bewijzen zij niet genoeg. Men zie Schijn , t. a. p. , l e dl. , bl. 318 en 

bijkans het gelieele deel. 

(40) Ook in Holland waren er Doopsgezinden vóór J . T r i j p m a k e r en J. 

M a 11 h ij s z , terwijl ik niet vinden kan , dat H o f m a n n daar geweest is. Er 

werden reeds in 15S7 drie personen van Kroîmnetiiesd'tph en eene vrouw van Monni

kendam , wegens derzeiver Doopsgezinde gevoelens, te 's Graoenhage ter dood 

gebragt. T. J. van Braght, 2e dl. , bl. t l en l â . 

(41) Cramer , t. a. p. , bl. 2 1 . 

(48) Ottii, 1. e . , pag. 54. Men vergelijke beneden Bijl. XIX. 

(43) T. J. van Braght. t. a. p . , Se dl. , bl. 35 ; M. Schagen , de Kerk der 
Nederl. Doopsgezinden , bl. 32 . 

(44) Menno Simons , t. a. p. , bl. 358 , 257. ik heb ook voor mij , eene 

afzonderlijke uitgave van M e n n o's Uitgang , gedrukt te Leeuwarden in 1838 , 

klein 8" , met bijgedrukte Kantteekeningen. Tegen over den dood van S i c k e 

S n i j d e r staat: an. 1 5 3 1 : tegen over » doen is volgende die secte van Munster t 

aengebrooken , " staat: aenvangli der Munsterschen. An. 1533 duerende tot 1535. < 
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heeft, mogen wij tusschen S i c k e Sn ij d e r en de eerste Munster-
sche zendelingen , die in den herfst Tan 1533 herwaarts kwamen, 
wel anderhalf of twee j aren stel ien, en zou dus de martelaar in 1531 
of 1532 onthoofd zijn. Ook H o f m a n » , zoo hij Friesland t e -
zocht heeft, is er later geweest, blijkens de plakkaten, in 1534 
uitgevaardigd. 

Niet alleen S i c k e S n ij d e r heeft vóór de verschijning der 
Munsterschen geleefd , maar ook die eerste aanvangers , Tan wel
ke ffl e n n o niet weet , waar «ij te huis behoorden en wie zij 
eigenlijk waren, worden TÓór de Munsterschen genoemd (45). 
Overigens is liet niet te verwonderen , dat wij niet meer namen 
van die eerste Doopsgezinden in Friesland weten: want zij hielden 
zich niet slechts schuil wegens de Tervolgingen , welke zij sedert 
1521 zoowel als de Munsterschen later te duchten hadden; maar ook 
de aard van hun geloof bragt het mede , dat zij imh. niet veel naar 
of in de wereld vertoonden en meer als stillen in den lande 
leefden. Zoo meldt ons ook E. v a n R e i j d , en H o o f t op zijn 
gezag, dat de Doopsgezinden in 1585 schier een vierde gedeelte 
van de geheele beTolking in Friesland uitmaakten (46); en hoe 
weinige namen staan er Tan die allen bekend ? Dat was met 
de Mwnstersche woelgeesten geheel anders; en gelijk de kerke
lijke geschiedenis ons, in het algemeen , meer van de chronique 
scandaleuse der buitensporigen dan van het stil en godzalig leven 
der ware , opregte Christenen verhaalt en verhalen kan , zoo is het 
ook hier. In het eerste plakkaat , ' t welk tegen de Doopsgezinden 
uitgevaardigd werd , staan de namen van J a c o b v a n Ca na
p e n , alias C o o m a n ; J a c o b T y e t t y e van Goingha; P e e t e r 
S i m o n s z . van Tyrnsj O b b e S c h e r r i e r oft B a r b i e r van 
Leeuwarden en P e t e r H o n d t s l a g e r van Amsterdam(47). ïk 
g is , dat de laatste P i e t e r H o u t z a g e r zijn moet , van wien 
wij boven, als van een' gezant van J a n M a t t h y s z , gesproken 
hebben. Ook kan O b b e B a r b i e r de twee personen van O b 
b e P h i l i p s en ÏTans B a r b i e r , door eene vergissing van het 
Bestuur, hier in zich vereenigd hebben. In allen gevalle is 
het karakter van deze lieden reeds twijfelachtig, en naderen wij 
den tijd , dat er tusschen de Doopsgezinden in Friesland en de 
IVederdoopers van Munster eenige betrekking heeft bestaan. 

(45) Menno Simons , t. a. p. , bl. 357. 

(46) E. van Reyd , Historie der Neclerl. Oorlogen , bl. 70 ; Hooft, Nederl. 
Histoorien , fol. 1080. 

(47) Charlerùoek , 2e til, ( bl. 650. J a c o b van C a m p e u was, gelijk 
bekend is , ook ecu zendeling van J M a 11 h ij s z. 
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2. Deze betrekking tusschen Doopsgezinden en fp'ederdoopers 
heeft er in Friesland bestaan. Evenwel, niet alle Friesche Doops-
sinden schijnen daarin gedeeld te hebben. Men leest in het 
derde plakkaat, ten jare 1534 tegen dezelve uitgevaardigd, op 
den 1 Julij : » Onsen lieuen besunderen, Meester S y t s T i a r -
d a , Grietman van Dantummadeel (48), saluyt: Alsoe wij on-
lancx geaduerteert wesende, dat vele van onsen Ondersaten be
smet ende zoe ^ erleyt waeren, deur instigacie van eenighen val-
schen Leerars, als dat zy hen hadden laeten herdoopen, ende 
oick eenighe van dyen op den weg gebracht omme de ongehoir-
saeme hereticke secte , nv ter tijd God betert tot Munster wesen
de , te assisteren, wij midts d ien , " enz.; bevelende verder de 
voorschrevene damnabele secte geheel en al te exstirperen en te 
niete te brengen (49). Het plakkaat des Stadhouders spreekt dos 
slechts van eenige Doopsgezinden, die het met de Mimsterschen 
hielden, maar verwart ze niet allen met elkander. Hoe groot 
of klein dit getal echter geweest zij, wij willen gemelde be
trekking niet geheel ontkennen; ook niet bij ObJbe en D i r k 
P h i l i p s ; ofschoon hunne bekeerings-gesehiedenis op het wan
kele gezag van 0 b b e's Bekentenisse steunt. P i e t e r v a n C e i i l e n 
en B r i x i u s, de beste verdedigers van het Doopsgezind geloof in 
het boven aangehaalde Dispuut te Embden, ontkennen ook zulk 
eene vroegere betrekking niet. »Maar," zegt v a n G e u l e n , 
«wij verklaren voor God en de menschen, dat wij onschuldig 
zijn aan hunne verkeerde leering en verleiding der menschen , 
en hebben nooit, noch begeeren ook te eeniger tijd met zulke 
lieden te stemmen, dan, zoo zij van ons uitgegaan waren , de
zelve te schuwen en te mijden en geene gemeenschap uipf hen 
te hebben. En of men zeggen wilde, dat zulke lieden eertijds 
bij ons geweest waren , zoo is toch dat niet te verwonderen • 
dewijl toch J u d a s in C h r i s t u s tijd, en in der Apostelen t ij
den P h i l i p p u s en H y m e n a e u s , A l e x a n d e r de kopersla
ger en P ï i c o l a u s ook geweest zijn. Me toch , zoo vroeg hun
ne erdomme (dwaling) aan den dag gekomen i s , bij de G-od-
vruchtigen of bij de Gemeente Gods niet geduld" noch geleden 
zijn. Maar, gelijk als P a u 1 u s zegt, heeft hij A l e x a n d e r 
den duivel overgegeven, opdat hij getuchtigd zoude zijn , niet 
meer te lasteren" (50). 

(48) Hoofdofliciei bij het Geiegt van Friesland ; Chat Ui hoek , Se d l . , bl. 563 . 

(49) Charterboek , 2» dl. , bl. 656 , 667. 

(50) Protocol van Embden, bl. 1 5 5 a ; waarmede leigelelien worde bl. 3036 

en 303«. Wat B r i ï i n s zegt, is te vinden op bl. 373c. D a t i i e n n s zeçt in 

2* 
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De Doopsgezinden echter , welke in Friesland gemeenschap 
met de Munstersehen hebben gehad , lieten zich wel in sommi
ge opzigten te zeer verroeren, zoo als uit het geval met het 
Oldeklooster blijkt, maar men leest nergens, dat zij zoodanige 
buitensporigheden bedreven, als te Munster en ook te Amster
dam zijn gepleegd; noch dat zij zoodanige leeringen , als van 
de veelwijverij, hebben omhelsd. Wel waren zij geestdrijvers; 
maar meer in den zin van Ho f m a n n , van wien ook d e , ons 
zeer ongunstige, U b b o E m m i n s getuigt, da.t h i j , zoowel als 
O b b e P h i l i p s , benevens derzelver volgelingen , veelwijverij en 
overspel gestreng tegen de Munstersehen veroordeelden (51), En 
ziet daar dan ook de oorzaak van eene scheuring, die tusschen 
de beide partijen, zelfs vóór de herovering van Munster door 
den Bisschop, onvermijdelijk volgen moest. Eveneens als het 
L u t h e r met C a r l s t a d t ging , zoo ging het de Doopsgezin
den met de Munstersehen (52). Eerst werkten beide eendragtig 
tot de bereiking van het zelfde doel, de vermindering van het 
gezag des Faasdoms en de herstelling der zuivere Euangelie-leer. 
Maar zoodra de heethoofdige dweepers te ver gingen, traden zoowel 
de Doopsgezinden als L u t h e r van hunne zijde af, zochten de 
dwalenden te bekeeren (wat wij vooral bij B î e n n o S i m o n s 
zien) en bewandelden verder hun' eigen' weg, met dat licht tot 

het Protocol van FraiJtenthal nog al eenigzins spijtig tot de Doopsgezinde partij: 

«aangaande de Munstersehen houden w i j , doeh wij kunnen niets zekers zeggen , 

dat gij met dezelve te dezer tijd niet eens zijt; maar wat geschieden zal , dat is ons 

onbekend, naardien zij in 't beginsel even een' zoodanigen schijn gehad hebben, 

gelijk gijiieden ook heb t , en hebben alle anderen gehouden voor Heidenen," 

BI. 608. 

(31) U. Emmii , rerum Frisic. histor , 8° , decas 6a , pag. 3S9. 

(53) Deze tegenoverstelling van L u t h e r en C a r l s t a d t strekte echter niet 

om den Iaatstgemelden te zeer te vernederen. Daar sommige mijner Lezers weiligt ge

heel onbekend met den man zullen zijn , diene het volgende tot eenige opheldering. 

C a r l s t a d t is de eerste Doctor in de Godgeleerdheid en Hoogleeraar te Wittenherg 

geweest en belijdt zelf , dit ambt reeds acht jaren bekleed te hebben , vóór hij den 

Bijbel zag. Hij promoveerde L u t h e r tot Doctor en vereenigde zich met hem tegen het 

Pausd !m. Bij de afwezigheid van L u t h e r op den Wartzburg wierp hij te Witten

herg de beelden uit de kerk , schafte de mis en biecht af, deelde het Avondmaal on

der beide teekenen u i t , begon het brood des Avondmaals te breken en verschilde van 

den Hervormer in het gevoelen omtrent de beteekenis der woorden , dat is mijn lig-

eJiaatn, d i e L u t h e r van het brood zelf, C a r l s t a d t van C h r i s t u s ' eigen lig-

cjhaarn , waarmede hij toen aan tafel lag , wilde hebben opgevat. Dit legde den grond 

tot hunne verwijdering, het hevigst van L u t h e r ' s zijde. Beide gingen uit van eene 

verschillende wijze van zien , en beide zijn niet geheel vrij te pleiten van heethoofdig-

heid in hunne zaak, bij hunne anders zoo onmiskenbare talenten en goede bedoelingen. 
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leidstar , 't welk hun door de H. Schrift werd geschonken. » Gods
dienstige geestdrift is het beginsel der Hervorming geweest," 
zegt V i l l e r s ( 5 3 ) . Dit is misschien wel niet in allen deele , 
maar toch bij velen toe te stemmen. Zulk eene geestdrift bewerk
te veel goeds, maar werd ook Mj de minder verlichten, die ter 
goeder trouw dwaalden, een ijver zonder verstand. Maar, zulk 
eene dolheid is immers ook zoowel bij beeldenstormende vol
gers van L u t h e r en C a l v i j n , als bij die Doopsgezinden te 
vinden, welke met de Munsterschen in betrekking hebben ge
staan. En het moet den Doopsgezinden in Friesland, gelijk ook 
in andere Gewesten, tot eer verstrekken, dat zij terugtraden, 
zoodra zij hunne dwaling bemerkten. 

3. Zoodra de eigenlijke bedoeling der Munsterschen bekend 
werd, is bij de Doopsgezinden , nog vóór Menno en ook door de
zen , alle vriendschappelijke betrekking met hen verbroken. Zoo 
hebben dan ook 0. en B. P h i l i p s aan het Mumtersche oproer 
volstrekt geen deel gehad (54). O b b e was overigens een zwak 
en wankelmoedig man, die zelfs, volgens sommigen, tot de 
Roomsche Kerk teruggekeerd zoude zijn (55). Anders was het 
met D i r k P h i l i p s , die bij de zuivere leer der Doopsgezin
den bleef (56), en later een groot vriend en getrouw; medehel
per werd van M e n n o . Zijn' afkeer van alle oproerigheid be
tuigt hij op eene ondubbelzinnige wijze in zijn Enchiridion. 
Nadat hij gezegd heeft, dat men steunen moet op de leer van 
C h r i s t u s , gewaagt hij van mensehen, die alles, wat zij niet 
kunnen goed maken met het E". V., trachten te bewijzen met 
het 0. Y. en de letter der Profeten. Hieruit leidt hij af, zoo
vele sekten , die menige- valsclie godsdienst hebben gesticht; 
hieruit , de afgodische ceremoniën en gepraal van de anti-Chris
telijke Kerk en de bekîagelyke misgrijpingen van de oproerige 
secten, die in onze tijden , onder den schijn vaih het heilig Euan-
gelie des geloofs en der Christelijke religie, veel schade gedaan en 
vele ergernissen aangerigt hebben(57). Wij zien, hoezeer dus 
de man in gevoelen verschilt van de Munsterschen, zoowel in 
andere opzigten als ook in liet punt der oprigting van een 

(53) VUiers , geest en invloed der hervorming van Luther , bl. 183. 

(54) Brandt, t. a. p. , 1« dl. , bl. 111 ; F. Sjoerds , t. a. p . , bl. 807. Ik 
weet ook niet , dat iemand met eenïge reden deze broeders daarvan beschuldigd heeft. 

(55) Schijn , t. a. p. , 2» dl. , bl. 111. Men zie echter ook Cramer , t. a. p . , 
M. 64. * 

(58) Zuiver zeg ik , in tegenstelling van de Mimslersclien. 

(57) T. a. pi. , bl. S30. 
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geestelijk-wereldsch koningrijk; gelijk in zijne opstellen van de 
geestelijke Restilution, van Gods Ghemeynte en overal doorstraalt. 
Daarenboven schreef hij nog opzettelijk een stuk ; getiteld : » eene 
Apologia, ofte Verantwoordinge, dat wij (die van der wereldt 
met grooteii onrecht Anabaptisten gescholden worden) gheen 
Wederdoopei's noch secte maackers en zijn; maar dat wij één 
zijn met de rechte Gemeynte Gods, die van aanbeginne ghe-
weest is (58);" waarin bij opzettelijk het onderscheid tusschen 
de Doopsgezinden en ff^edtrdoopers aantoont. Hij was ook i n 
derdaad te "verlicht, bezat te veel geleerde kennis en een te 
zuiver zedelijk gevoel, om zich door buitensporige dweepers te 
laten medesiepen. Hij bleef altijd de hoofdpilaar van die goede 
Gemeente, bij welke zich wreldra ook l e n n o S i m o n s voegde. 

Hoe meer men de schriften van ffl e n n o met naauwkeurig-
heid nagaat, des te meer zal men tot de overtuiging geraken, 
dat deze in geene andere betrekking tot de Munsterschen heeft 
gestaan, als P a u l ï i s stond tot de Heidenen. Met den zelf
den afkeer beschouwde hij hunne dwalingen en zonden; met 
den zelfden Christelijken ijver zocht hij hen te bekeeren en te 
brengen tot de ware kennis van onzen Heer. Boor het eigen 
onderzoek der II. Schrift had hij de dwalingen der Roomsohe 
kerk leeren inzien ; door den marteldood van S i c k e S n ij d e r 
was hij tot nadenken gebragt over den Doop. Nog zweeg hij echter; 
maar hij begon eindelijk openlijk te leeren, toen hij zag, hoede 

., J'Federdoupers velen verleidden e» welke jammeren zij zich bij 
/ het Oldeklooster hadden berokkend. Hij zelf toch had vroeger 

aan sommige dier verdwaalden de oogen voor de Papistiscke 
gruwelen geopend; maar nog slechts ten halve verlicht, hadden 
zij zich nu in eene even groote duisternis gestoit. Toen kon 
hij het voor God en zijn geweien niet langer verantwoorden, 
te zwijgen; hij voegde zich bij de zuiverder Doopsgezinden en 
viel met het tweesnijdend zwaard van Sods Woord Rome en 
Munster tevens aan. Wiet zonder inwendigen strijd was hij zoo 
ver gekomen. Hij gevoelde geeae neiging om het hoofd 
van eene bijzondere sekte te zijn; maar hij gevoelde zijne roe
ping, omdat pligt hem gebood. Zijne ziel werd bekommerd, 
en alleen de gedachte aan Gods ongenoegen en de liefde tot 
zijne medemenschen waren h e t , die hem drongen, zijn' mond 
te openen ; ofschoon het hart hem nog onlangs gesidderd had bij 
de bedenking, waar hij zich nu aan blootstelde. Hij kwam dus 
bijkans op de zelfde wijze als L u t h e r tot zijîie groote bestem-

(58) D. Philips , t. a. p. , bl. 10S—lâl. 
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ming; en de woorden, door M e r î e d'A u b i g n é zoo schoon 
Van dezen gezegd, kunnen bijkans geheel op l e n n o worden 
toegepast. «Een herder ziet de schapen zijner kudde op eenen 
weg, die ten verderve leidt; hij zoekt ze daarvan af te bren
gen. Hij denkt nog niet om de Kerk en de wereld te hervor
men. Hij kent de misbruiken, onder welke de Christenheid 
zucht; maar hij denkt er niet aan om die misbruiken te ver
beteren. Hij blijft stil in den werkkring, die hem is aangewe
zen. Maar hier is h e t , dat het kwaad hem komt bestoken en 
dat de dwaling zelve hem komt zoeken (59). Zijn geweten, de 
verpligtingen, welke hem aan Gods Woord binden, doen zich 
gelden. Is het God niet , die hem roept ? Weerstand te bieden 
is pligt. Hij moet spreken" (60). 

Van dit oogenblik af, het was in 1536, zocht M e n n o de 
waarheid niet meer alleen voor zich zelven, maar ook voor an
deren. In dit eerste jaar leefde hij meest st i l , ongetwijfeld 
vooral wegens de strenge plakkaten tegen de Doopsgezinden; en 
hield hij zich meest bezig door »zich met lezen en schrijven in 
der stilheid in des Heeren woord te oefenen." Maar nu kwa
men er zes, zeven of acht mannen tot h e m , het zelfde geloof 
toegedaan , die niet alken van de Munsterschen, maar ook van al
ler wereld sekten , vervloekingen en gruwelen een hartelijk schu
wen droegen, om hem dringend te smeeken , dat hij zich den 
nood van zoo vele bedrukte zielen, die hongerden naar de ge-
regtigheid en waarheid, meer aantrekken mogt, en dat hij zijn 
talent, hem door God geschonken, tot winst mogt besteden. 
M e n n o overwoog dit rijpelijk. Hij stelde aan de eene zijde 
îdjne geringe gaven, zoo als hij zegt, zijne ongeleerdheid, zijne 
zwakke natuur , zijne vreesachtigheid , de zware vervolgingen, 
het tegenspreken van vernuftige geesten; en aan de andere zijde 
de behoefte zijner geïoofsgenooten, die ronddwaalden, gelijk 
verlatene schapen, welke geen' herder hebben, — en hij aan
vaardde het verzoek, nadat hij God lang en vurig om zijne hulp 
en genade gebeden had (61). 

(59) Het Oldehlooster lag kort bij Witmarssnm, en ook een broeder van Menno 

schijnt in de strikken der Wederdoopers verlokt en bij dat oproer gesneuveld te zijn. 

(60) Merle d'Aubignè , Geschiedenis der Hervorming in de X"VIe eeuw. Kott. 

1 8 3 7 , ie d l . , bl. 3 5 1 . 

(61) Menno Simons , t. a. p . , 357 , S58. Men kan nu wel vragen , waarom 

hij zijne denkwijze rast vroeger heeft geopenbaard , en of hij wél deed , dat hij die 

zoo lang bij zich verborgen hield ; maar men moet zich ook eenigzins in den gemoeds

toestand van den man , toen hij nog Roomsch Priester was , verplaatsen. Men moet 

kunnen begrijpen , dat zulk een Priester, in die dagen, de Moederkerk niet zonder 
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Bit nu noemt M e u n o zijne heroepimge. Hen çegt wel , dat 
hij te Groningen door O b b e P h i l i p s , met oplegging der han
den , in de dienst îs bevestigd; maar het komt mij zeer twij
felachtig voor, omdat ik noch bij fflenno, noch hij eenig' 
schrijver uit de XVIde eeuw, een spoor daarvan t a n vinden, 
behalve bij O b b e P h i l i p s , den man van een twijfelachtig 
karakter , in zijne Bekentenisse, welk stuk zelf eerst in de XV S2do 

eeuw is uitgegeven en onder de Apooryphen behoort (62), Maar 
al ware het zoo; te regt vraagt H a a t s c h o e n in eene aantee-
kening op S c h i j n , of fflenno daarom tot de gemeenschap der 
Munstersohen is aangenomen en ingewijd? Op welke vraag hij 
met zeer goede gronden een ontkennend antwoord geeft (63). 
Wanneer is dan ook deze oplegging der handen geschied ? Niet 
vóór 1537 al thans, toen de Munstersohen hunne rol reeds lang 

inwendîgen strijd verlaten ion . Misschien had hij ooi een'zwaarmoedigen toen in zijn 

karakter , en meende hij , dat lijden , druk en vervolging te ondergaan , de roeping 

en het kenmerk van den waren Christen was. En waarlijk , l i jden, druk en vervol

ging was toen de roeping en het kenmerk van den Christen , zoodra hij hiervoor he

kend stond ; en is het te verwonderen , dat iemand soms een' zwaarmoedigen toon 

aanneemt, als er niet slechls een prijs op zijn eigen hoofd is gesteld , maar ook do 

houlmijten hlaken van slagi offers , ten vure gedoemd wegens eene leer , die door 

hem , misschien aan die zelfde offers , onderwezen was P 

(&2) De eerste uitgave Mm dit stuk is geschied lang na den dood eun 0, P h î -

l i p s , n.1. in Î6Ô0 , met eene voorrede van een' schrijver, die zijn* naam niet 

noemt en overal toont, ons cijaiidig te zijn. Derhalve noem ik het stuk Jpociyph. 

Men zie ook Schijn , t . a. pi. , 3<= dl. , hl. 109 enz. H. M o d e d haalt het wel , 

ofschoon nog onuitgegeven , hij wijze van uittreksel , aan in een stukje , dat hij in 

1603 tegen de Doopsgezinden liet drukken , getiteld : Grondig Bericht van de eerste 

Beginselen der Wederdoopsche Secten , hl. 89 , enz. ; maar dit is immers geen hewîjs 

voor de echtheid. Het was dan toen in de handen van M o d e d , onze tegenpartij ; en 

waar heeft hij het gevonden? Dat kan niemand beslissen. Ook bevat Obbe ' s zoo

genaamde Bekentenisse , behalve eene geschiedkundige onwaarheid , n.1. dat de 

Graaf van Oost-Friesland het geloof van M e l c h i o r H o f m a n n toegedaan geweest 

zou zijn, een inwendig kenmerk van onechtheid. Ohhe verhaalt, dat hem met op

legging der handen door de zendelingen van J a n M a t t h i j s z bevolen werd te leeren 

en te doopen. » Wij gevoelden de handen en hoorden de woorden , vervolgt hij ; maar 

wij bespeurden noch hoorden den H. Geest , vernamen ook geene kracht van hoven , 

maar slechts ijdele woorden , die kracht noch nadruk hadden , zoo als wij later wel 

ondervonden" En toch gaat O b b e op deze zending of wijding voort, leer t , doopt, 

legt ook anderen de handen op , enz. Dit is eene kleine , onmenschkundige tegen

strijdigheid. Onwillekeurig dachten wij : de schrijver laat O b b e te vroeg gevoelen , 

dat hij op een' dwaalweg is. Kortom, het stuk is geene bron , waaruit men veilig 

putten mag. ^" 

(63) Schijn, t. a. p . , l ed l . , bl. 203. M e n n o zelf noemt 0 h b o een Demas , 

t. a. p. , hl. 313. 
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hadden uitgespeeld. Maar ik vooronderstel ook bij l e n n o zei-
Ten te Teel waarheidsliefde, dan dat hij juist zoo op de beroe
ping Tan die mannen, boven gemeld, drukken zou, zonder 
Tan die oplegging der handen , of daar of elders, iets te gewa
gen. En die de zuiverheid yan zijn hart ontkennen w i l , is een 
volslagen vreemdeling in zijne geschriften. 

Overigens heeft gemelde O b b e P h i l i p s op den duur zeer 
weinige aanhangers onder de Doopsgezinden gehad: want l e n 
n o zegt in 1554 tegen G e l l i u s F a b e r : »hij (n.1. F a b e r ) 
schrijft, dat de yoornoemde O b b e P h i l i p s niet weinig Dis
cipelen heeft, en ik durf wel zeggen, dat men geen zes of tien 
vinden zal, die zijns geloofs en gronds zijn" (64). 

Van l e n n o blijkt het dus , dat de oorzaak van zijn' uitgang 
uit het Pausdom tegen zijne betrekking met de Mtmsterschen 
getuigt en dat hij zelf ook zijne beroeping of zending van ge
heel andere mannen afleidt: die n.1. Tan de Munsterseken een 
hartelijk schuwen droegen. Is Obbe onder deze mannen ge
weest , wat echter niet kan bewezen worden, dan was ook deze 
toen van aijne vorige dwalingen teruggekomen Maar dit is 
zeer onwaarschijnlijk. Laat ons nu nog zien, wat l e n n o hier 
en daar zelf van de Mtmsterschen getuigt. Ilij grijpt schier elke 
gelegenheid aan, om zijn gevoelen aangaande deze sekte wereld
kundig te maken, zoodat wij niet al le, maar slechts de voor
naamste plaatsen zullen bijbrengen en, aanwijzen. 

Daar, waar hij zijne bekeerings-geschiedenis vermeldt, voegt 
hij er tusschen: »ook heb ik een iegelijk Toor der Munsterschen 
gruwelen, als Toor koning, veelheid der Trouwen, rijk, zwaard, 
enz. trouweîijk gewaarschuwd" (65). Hij zag in J a n v a n Le i j -
d e n geen' koning, en ijverde tegen diens stellingen van veel-
wijverij en op te rigten Godsrijk door geweld van wapenen. 
Ën verder: »zie, mijn Lezer, aldus ben ik niet van de Mun-
stersche, noch van eenige andere oproerige sekten, gelijk ik ge
lasterd word , maar van zoo een volk tot deze dienst onwaar
dig beroepen, die voor C h r i s t u s en zijn woord bereid 
stonden, dat immers krachtig en levendig betuigt , dat zij 
niet zulke verkeerde sekten, maar (hoewel der wereld onbe
kend) ware Christenen waren" (66). In den zelfden geest spreekt 
hij lager: »ten tweeden zeg i k , naardemaal hij ( G e l l i u s Fa
b e r ) ons der Mimsterschen dwalingen en oproeren eens en an-

(64) M.SimonsQ&.SU. 

(65) De zelfde , M. SS7. 

(88) De zelfde , M. S5S. Men zie ooi W. 148 , 149 , 497 enz. 
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dermaal voorwerpt, daar wij voor God en de menschen on
schuldig en vrij van zijn, ook altijd vrij geweest zijn" enz. (67) 
Zoo ook in rijn woord tot den lezer, vóór zijn' uitgang van het 
Pausdom (genomen nit de Mare Beantwoordinge tegen G e l l i u s 
F a b e r , die geschreven is in 1554) : »aîzoo wij van onze te
genpartij met onwaarheid zoo hard aangevochten en beschul
digd worden, alsof wij de Munstersche leer zouden toestaan — 
goede lezer, weet , dat ik die van Munster mijn leefdagen in 
die voornoemde Artikelen nooit bewilligd h e b , maar naar mij
ne kleine gave een' iegelijk voor hunncgruweli jke dwalingen, 
ja meer dan 17 jaren herwaarts, gewaarschuwd en tegen ge
staan. Heb ook wel ettelijke van h e n , met des Heeren woord, 
op den regten weg gebragt; Munster heb ik mijn leefdagen niet 
gezien, in hunne gemeenschap niet geweest; verhoop ook door 
des Heeren genade met zoodanigen (zoo daar eenigen mogten 
zijn) noch te eten noch te drinken, hetzij dan dat zij hun
nen gruwel van harte bekennen en opregte vruchten der boete 
doen." 

Het is ook opmerkelijk dat zijn eerste geschrift, volgens 
S c h i j n reeds in 1534 of 1535 opgesteld (,68) en althans zeker 
niet na 1536 geschreven, terstond en geheel tegen de Munster-
schen is ingerigt. Het is he t : Bewijs, dat Jezus Christus de 
regte beloofde David is tegen de Blasphemie van Jan van Leij-
den. (Men zie zijne werken, bl. 691—631.) Het stuk moge 
overigens, gelijk G r a m e r te regt aanmerkt, onze belangstel
ling slechts in geringe mate wekken (69) , uit dit oogpunt be
schouwd, is het zeer belangrijk. 

Ook in lijn Fundamentboek, ten jare 1539 uitgegeven, vindt 
men eene bijzondere afdeeling aan de Overheden, waarin hij 
zich en de zijnen tegen de beschuldiging van gemeenschap met 
de oproerige Wederdoopers verdedigt (70). En met dit zelfde 
doel is ook m 1552 zijne droeffelijke supplicotie der arme en el
lendige Christenen aan de Overheden opgesteld. (In zijne wer
ken , bl. 325—330.) 

Eindelijk mag men hierbij voegen, dat , volgens de geloof
waardigste getuigenissen, zoowel zijn levensgedrag als zijne 
leer en kerktucht lijnregt tegen de bekende zedeloosheid en 

(67) De zelfde , bl. 330. 

(68) Schijn , t. a. p. , 3e dl. , bl. 306. 

(69) Cramer , t. a. p. , bl. 61. 

(70) M. Simons , bl. S0—59. 
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f' dwalingen der Munsterschen over stond, g'elijk ons naderhand 
meer blijken zal. 

Trekken wij n a , hetgeen gezegd is , bij elkander, dan mogen 
wij stellen, dat er te dien tijde drie soorten van Doopsgezin
den in Friesland, tegenover de Munsterschen , hebben bestaan; 
n.L: 

! a. Die getrouw hieven, aan de H. Schrift en geene vriendschap' 
pehjke betrekking met de Munsterschen hebben gehad. Tot dezen 
behoorden S i c k e S n i j d e r , vóór- en l e n n o S i m o n s zelf 
ten tijde van- de Munsterschen. 

b. Die wel te eeniger tijd inet de Munsterschen, of althans 
met hunne zendelingen, in betrekking hebben gestaan, maar ge
trouw blijvende aan de H. Schrift, weer terugtraden, vóór zij 

' zich lieten verleiden. Tot dezen behoort D i r k P h i l i p s . 
^ c. Die zich door de Munsterschen lieten verleiden. Tot de
zen behooren de menschen van Tjum en OldeMooster. Ook 
van dezen zijn echter in het vervolg: sommigen weer terugge-

j treden, maar — nadat zij gevallen waren. 
Hieruit volgt, dat eene zekere plaats bij M e n n o , waar hij 

de Wederdoopers betitelt met den naam van onze lieve Broe' 
ders, volstrekt niets vóór zijne betrekking tot de Munsterschen 
getuigt. Deze plaats staat in het oude Fundamentboek, de uit-
gave van 1539. Baar dezelve ook bij S c h i j n en C r a m e r te 

1 vinden is, zal ik ze niet in haar geheel overschrijven (71). 
ï e n n o zegt zelf, dat zijne lieve Broeders daarom, volgens 

' zijn gevoelen, wel vergeving bij God zullen vinden, omdat zij 
met voorgemelde (Munstersche) ketterijen niet zijn besmet 
geweest, dan in zoo verre zij ter goeder t rouw, door het ge-

I bruik van wapenen, gedoold hebben. Om wel duidelijk te zi jn , 
; voegt hij er bij : »die oprechte unde vromen heet ick mine sus-

ters unde broeders, vermits sij onwetende gesnoeveît hebben. 
Men, den dobbelthertige, die God niet gesocht en hebben mit 
puerder revnder herten, hoewel sij Susters unde Broeders ge--

( noemt waren, unde die Prinsen der vervoeringhe als bennen 
Munster unde Amsterdam, die laet ick in des Heren hant , die 
weet wat oordel dat si weert sijn, die wort se rechten nae sijn 
gebenedide wille. Hieromme vermaen ik u mit dese mine waer-

' schouwinghe uth (ïodes woort, dat ghi doch van alsulcke wil
len afkeren, opdat ghi oock mit hoeren haestige voordervinge 
beid in uwen lichamen unde sielen niet overvallen worden." 

(71) Schijn, t. a, p. , l e j l . ; het aanhangsel van A. Splnniker, bl. 411 enz.; 
Cmmor , t. a, p. , Bijlage B, M. 17) enz. 
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En hij vervolgt ( ' twelk ik er bijvoeg, omdat wel S c h i j n 
maar C r a m e r het niet heeft): nminen uthvercorene broeders, 
men niet in Christo Jesu, want dat sijn broeders in Christo 
Jesu die daer bliven in sinen hillige woort unde die nu niit 
malcanderen van hoven uth God geboren syn, keert af; daer 
is lange noch gedwaelt, soeket wederomme uwen enighen un
de rechten Herder Christum Jesum, die ghi verloren hebben / ' 
enz. 

Ziet men nu n ie t , dat M e n n o onderscheid maakt tusschen 
de verleiders, de Prinsen der vervoering, binnen Munster en 
Amsterdam, en de verleiden ? Dat hij de eersten aan Gods oor
deel overgeeft en alleen de laatsten zijne broeders en zusters 
noemt ? Dat hij ook de laatsten nog niet eens broeders in Chris
tus noemen w i l , vóór rij zich gebeterd hebben ? Zijn deze dan 
niet de zelfden, of van de zelfden, die ik boven, onder c.heb 
aangeteekend, als de zoodanigen, die zich door de Munster-
schen lieten verleiden ? Men stuit misschien nog daarop, dat 
M e n n o ze broeders en zusters noemde, ofschoon hij ze toch 
van broeders in Christus onderscheidt. Maar hij wilde hen 
gaarne bekeeren, even, zoo als wij boven gezegd hebben, P a u -
l u s de Heidenen. En er was vooral één punt , het voorstaan 
van den Doop der Bejaarden, bij beiden, 't welk hem hoop op 
bekeering gaf. Ware het dan beter geweest, dat hij hun toege
roepen had: )> o , gij verstokte zondaars ! gij zijt verloren ? " Zoo 
menschkundig was hij we l , dat hij dit anders inzag. Desge
lijks noemde ook de Kardinaal C a j e t a n u s den onverzettelij-
ken L u t h e r dikwijls zijn' waarden vriend, zijn' waarden Doc
tor , zijn' waarden en waardsten zoon: enkel met het doel, om 
hem te bekeeren , en , zoo als L u t h e r zelf betuigt, om slechts 
het woord revoco (ik herroep) uit zijnen mond te krijgen (72). 
En ik twijfel toch niet , of men zal mij toestemmen, dat het 
doel van M e n n o zeker edeler was dan dat van C a j e t a n u s , 
en de eerste zijne betiteling van broeders en zusters in een' 
meer Christelijken zin heeft gemeend dan de laatste die van 
zoon. Zoo zond ook d e , wel deugdelijk Hervormde , Superinten
dent van Oost-Friesland, 3. à L a s c o , aan den berucliten Da-
v i d J o r i s brieven, met het opschrift: aan onzen zeer gelief
den Broeder D a v i d J o r i s , Bedienaar des Goddelijken Woords. 
Was à L a s c o daarom een David-Jorisi ? 

Daarenboven, wanneer men op de doorgaande schrijfwijze 
van M e n n o let , dan zal men bevinden, q/j hij dikwijls een' 

(78) Luthori Epist. , Ie dl. , bl. 159 , de uitgave van Dr. de Wette, 
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titel bezigt, die niets dan Christelijke liefde ademt; zelfs dan 
ook, als hij zeer verre in gevoelens verschilt van diegenen, 
aan welke hij schrijft. Zoo spreekt hij (bl. 490) Z y l i s en 
L e m m e k e n , Moogduitsche Doopsgezinden, aan als uitverkorene 
geliefde mannen, en op het zelfde oogenblik doet hij hen for
meel in den ban , opdat zij mogen weten, dat hij en de vro
men , die bij en met hem zijn, uit de vreeze Gods, niet meer 
durven of mogen hunne Broederen zijn en heeten, totdat er 
beter grond, leer , gehoorzaamheid, bekentenis, verzoening en 
boete bij hen bevonden worde. Hij gebruikt dus bij dwalenden 
zoodanige benamingen, ter bevordering van zijn bekeerings-
doel(73). En hiermede meen ik van deze plaats genoeg gezegd 
te hebben. 

Wij zijn dus tot het besluit van dit derde gevoelen genaderd ; 
dat 4) de Doopsgezinden in Friesland hunnen oorsprong niet aan 
de Munstersche Wederdoopers hebben te danken. Bit moet ons 
n u , mijns achtens, duidelijk genoeg gebleken zijn. Waren er 
Doopsgezinden in Friesland vóór de Munsterscfien en zelfs vóór 
de zendelingen van J a n M a t t h i j s z hier kwamen, gelijk uit 
het voorbeeld van S i c k e S n i j d e r blijkt, dan volgt h ieru i t , 
dat men ons hier evenmin van J. M a t t h i j s z als van de Mun-
sterschen afleiden kan(74). S c h o t a n u s , die eenigzins tegen 

(73) Ook de Hervormde Predikanten noemt bij wel zoo , gelijk K. van lluijzen 
aanmerkt in de Hist. Terhandeling van de opkomst en voortgang der Doopsgez. 

1 7 3 4 , bl. 84. 

(74) Bij andere Gewesten , b. v. Holland, valt dit nog' meer in het oog. Zie 

boven, bl. 1 7 , noot (40). Omtrent al onze Gewesten is het dus bewijsbaar , dat er 

Doopsgezinden geweest zijn , vóór die dweepachtig-oproerige sekte zich vertoonde. 

Ofschoon bijzonder over Friesland handelende , is het belangrijk genoeg , dit hier 

aan te stippen. Als Provinciën , waar zich de Wederdoopers vertoonden , worden 

vooral genoemd Holland, Friesland en Groningen. Tan beide eerstgenoemde Pro

vinciën is de waarheid van ons gezegde reeds gebleken. Op het Zand , bij Appinga-

dam , braken, in de derde Provincie , de onlusten uit ten jare 1 5 3 5 , door de razernij 

van zekeren H a r m S c h o e n m a k e r . Maar Doopsgezinden , ofschoon Wederdoo* 

pers genoemd , waren er reeds vroeger , blijkens een plakkaat , te Groningen gege

ven den 3 Mei 1 5 3 4 , opgespoord door den Hoogl. P. H o f s t e d e de G r o o t , en 

medegedeeld in zijne Gesch. der Broederen Kelk te Groningen , bl. 102 . B r u c h e -

r u s maakt in zijne Geschiedenis van de Kerkherv. in de prov. Gron. , bl. 75 , 

melding van een'brief door Viglius geschreven aan E r a s m u s , in 1533 , volgens 

welken de sekte der Wederdoopers omtrent Oldehove en Nïjehove en in geheel 

Groningerland geweldig sterk was voortgeloopen ; maar H o f s t e d e de G r o o t 

heeft reeds bevonden , dat die brief niet van 1 5 3 3 , maar van 1535 is (t. a. pi . , 

bl. 107) ,' zoodat het zeggen van V i g l i u s zoowel op de Munsterschen als op 

de Doopsgezinden kan slaan. Dit is echter duister , en er is op toepasselijk , wat 
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ons verbitterd schijnt, geeft het laatste toe , maar komt op het 
eerste. »De Munstersche Doopsgezinden, zegt hij , zijn voortge
komen uit hunne Apostelen, de Friesche Doopsgezinden., d. i. 
alle hedendaagsche Mennisten, uit de hunne (die door Ma t -
t h i j s z naar Leeuwarden gezonden werden), ' t l s dan waar , 
dat de Mennisten niet zijn uit de Munsterschen. Want de eene 
broeder is des anderen broeders zoon niet. Haar het is niet 
waar , dat zij uit geene andere dwaalgeesten zijn; of hun vader 
J a n M a t t l i i j s z moet geen dwaalgeest geweest zijn"(75). De 
kinderen zijn onnatuurlijk genoeg, om den hier aangegeven 
vader te verloochenen, omdat zij een vroeger daarzijn van hun 
bestaan toonen kunnen. Dat men bij beiden den Doop der 
Bejaarden vond, bewijst ook niet genoeg j evenmin als de Kin
derdoop de eensgezindheid kan bewijzen van de Roomschen, 
Hervormden, Luiherschen, enz., die alîe toch dezen voorstaan. 
Zoodanige bewijzen a priori voldoen ons evenmin ten opzigte 
van de Munsterseken als van de Waldenzen. 

Be waarheidsliefde vordert van ons, dat wij hier melding 
maken van een gevoelen, 't welk bij den lezer zou kunnen 
ontstaan zijn door mijne vroegere bewijsvoering; n.î. dat IIof-
m a n n in Friesland is geweest en de Munsterschen zich later 
bij de aanhangers van dezen hebben gevoegd. Nu is wel ge
zegd, dat S i c k e S n i j d e r onthoofd i s , vóór H o f m a n n hier 
kwam ; maar er is toch eenige onbepaaldheid van tijd, zoowel 
ten opzigte van H o f m a n n als van S n i j d e r . Zouden dus de 
Doopsgezinden in deze Provincie misschien niet van H o f m a n n 
en de Melchioriten afkomstig zijn ? Ik erken, dat deze vraag 
moeijelijker is te beantwoorden, dan alle andere. Mijn ant
woord daarop zal kor t , evenwel, naar ik vermeen, genoeg op
helderend zijn. Wij stammen in Friesland niet van H o f m a n n 
af; want: 

1. Welke onzekerheid er ook in de tijdsbepaling moge heer
senen— is H o f m a n n in Friesland geweest, dan is hij hier in 
1534, of weinig vroeger, geweest: want het plakkaat tegen hem 

B r n c n e r u s zegt Tan een' dergelijken brief, in 1535 uit Dalmen in West/a-

len gesebreven ; waarin de Roomsehe Pastoors en Dekens , bijzonder die van Saf-

la , Oldehove, Leens , Vsquert, Loppersum en Farmswm , worden aangezet, 

om de Wederdoopers te vervolgen. »Ia dezen brief, zegt B r a c h e r u s , werden 

misschien Je Euangelie-belijders in den zelfden rang gesteld met de Wederdoopers)" 

wij mogen er bijvoegen: ook de Doopsgezinden met ie>wederdoopers verward. 

(75) C. S c h o t a n u s , van de Gronden der Mennisterije (tegen T. J. v a n 

B r a g h t ) . Franeker, 1 6 7 1 , M, 57. 
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is in dit jaar uitgevaardigd. Immers, men kan wel Tan de 
regering geïooven, dat zij zijn' naam niet juist wist te spellen 
(zie boven, M. 13) , maar n ie t , dat zij een plakkaat tegen hem 
uitvaardigen zou, als hij reeds lang te Straatsburg gevangen 
zat, of wel , in het land der levenden niet meer was. Zulks 
zou toch al zeer onnoozel zijn. En alles pleit er immers vóór5 

dat S i c k e S n i j d e r in 1531 is onthoofd; 1534 wordt door nie
mand genoemd. 

2. Er waren reeds Wederlandsche Doopsgezinden, wegens hun 
geloof uitgeweken, in Oost-Friesland, toen H o f m a n n in 1528 
( E m m i u s zegt 1529 , 't welk ook met B e n i n g a , ofschoon 
niet met H a r k e n r o h t , bestaanbaar is) uit Straatsburg daar 
kwam. Ik beroep mij op E m m i u s en S c h o t a n u s , waar
van de laatste den eersten niet alleen bij brokstukken vrij 
getrouw heeft vertaald, maar ook even getrouw volgt in vij
andelijke gezindheid omtrent de Doopsgezinden; weshalve deze 
getuigenis niet partijdig vóór ons heeten kan. S c h o t a n u s 
zegt: «de sware vervolginghen in Wederlandt, deden de Gere* 
formeerde nae Oost-Frieslandt vluchten, 't Welk nu (1530 n. 1.) 
al eenige Jaren geduyrt hadde. Onder de vluchtige waren oock 
Doops-gezinde, die haer schurftheyt andere licht-sinnige fflen-
schen aen-wreven. M e l c h i o r H o f - m a n wier de van de sulcke , 
als eenen Apostel ontfangen" (76). Die Doopsgezinden konden 
dus evenmin kinderen van H o f m a n n als van J. M a t t h i j s a 
zijn. 

Wij ontkennen daarom alle betrekking met H o f m a n n , K a t -
th i j s z en de Munsterschen niet; maar dit is toch geheel iets 
anders dan oorsprong of afkomst. Noch van eene overneming 
hunner leer, noch van ligohamelijke afstamming kan men het 

(76) Schotanus , de Geschiedenissen van Friesland j oost ende west , bl. 643 , 

U. Emmius , rerum Frisic. historiae , dec. 8a , pag. 177 : » Embdam divertit 

( H o f m a n n ) , <juo etiam contagionis anabaptisticae nonnihil ex vicinis provinciis 

îrrepscrat, anno proxime praecedente (1538). Nam cum per aliijnot jam annos 

continuos religionis reformatae exercitium iïberum et Embdae et in to†a Frisia 

Orientali viguisset, nee a persecutoribus ullum illic pericnlum esset, et commer-

ciis vicinarnm provinciarum jam tum universa regio pateret , accidit , ut crni do-

mi rei divinae causa subsistere vereren tnr , quibus papismus foetere coepisset, 

huc veîut ad asylum se reciperent: in (juorum numero etiam fanaticis opinioni-

bus tincti , <jui ignes et gladios persecutorum formidabant , cpiidam fuere , et à i 

scabïem suam libentes alüs (juocrue affricuere. Et est hoe ingenium Sathanae , ut 

in borto Domini , qui bono ac utili semine conseritur, ipse loliuni aspergere 

studeat, ui in faciendó'Tructu sementem bonam impediat. i d hos igitur 31. Hoff-

maniius veniens et vocationem divïnam , ac vim impulsumc[ue spiritus nuri&ce jac-

tans velm Apostolis aliqtris eupide exceptus est." 
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Beweren , dat wij ons ontstaan in Friesland aan zoodanige menschen 
zouden zijn verschuldigd. Dat onze gezindte naderhand veel is toe
genomen in getal en sterkte, toen het rijk van Munster viel, vele 
verdwaalden tol betere gedachten kwamen en ook M e 11 n o optrad, 
om voor het licht des Euangelies de oogen van alle verblinden te 
openen— zulks is wel zeer waarschijnlijk. M e n n o betuigt zelf, 
dat hij met de verkeerden gehandeld heeft; sommigen door Gods 
hulp en kracht uit de strikken hunner verdoemenis met Gods woord 
verlost, voor C h r i s t u s gewonnen en de halsstarrigen en ver
stokten, die door de bemoeijingen van B a t e n b u r g , D a v i d 
J o r i s enz. bleven dwalen, den tteere bevolen heeft(77). Maar 
ook dit is geheel iets anders, dan zijn' oorsprong aan de Mim-
sterschen verschuldigd te wezen. Ook is het zeer wel mogelijk, 
dat hier een gelijk geval heeft plaats gehad, als met de IVal-
denzen; dat , n.1., velen van de toenmaals heerschende Roonische 
kerk , over de gevoelens der Wederdoopers hoorende spreken, 
dezelve nader hebben onderzocht, e n , vooral stil blijvende 
staan bij hun verwerpen van het Pauselijk gezag in het alge
meen en bij het leerstuk van den Doop in het bijzonder, de 
gezindheid der Doopsgezinden toegedaan geworden zijn. Maar 
overigens dient men in het oog te houden, dat door het uit
een spatten der Munsterschen eene vermeerdering bij alle tegen 
de Roonische leer protesterende Kerkgenootschappen ontstond (78), 
en dat het de zaak der Doopsgezinden meer kwaad dan goed 
heeft gedaan, dat men ons met de Munstersche IVederdoopers 
verwarde. Bit is gemakkelijk te begrijpen en zal ons ook na
derhand nog duidelijker uit de geschiedenis blijken. 

Men kan de Doopsgezinden en de Munsterschen beschouwen 
als twee boomen, naast elkander in den zelfden hof geplant, 
op zoo korten afstand, dat deraelver takken weleens door el
kander slingerden en men soms niet wist , van welken boom 
men een' tak voor oogen had. Maar de vruchten hebben den 
onderscheiden aard dier boomen genoeg doen kennen. Aan die 
vruchten heeft men het gezien, welke beweging door mensche-
lijke drift werd veroorzaakt en welke uit den geest van God 
haren oorsprong nam j welke de maatschappij heeft doen wag
gelen op hare grondvesten en welke dezelve ten allen tijde 

(77) Menno , bl. S57. 

(78) Scho tanus erkent ook (in zijne Gronden der Mennisterije , bl. 813 
en 317) dat vele van de I/ofmannische Wederdoopers tot de Hervormden wer
den bekeerd door M. B n c e r u s , C a p i l o , Hedio en Z e l l i n s , gelijk van de 
Zwitserschen door Cal vin us zei ven. 
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krachtdadig heeft gesteund. En daarom mag men ook op de 
Doopsgezinden en Munsterschen de toepassing maken van het woord , 
dat G a m a l i ë l sprak in den Joodschen Raad, ten opzigte Tan 
de Euangelie-leer: «indien dit voornemen of dit werk u i tmen-
schen is , zoo zal het verbroken worden; maar indien het uit 
God i s , kunt gij het niet verbreken, opdat gij misschien niet 
bevonden wordt , zelfs tegen God te strijden." (Handel. V , vs. 
38 en 39.) 

Vinden wij nu geen' genoegzamen grond, om ons met een dei-
drie gemelde gevoelens, aangaande den oorsprong der Doopsge
zinden in Friesland geheel te vereenigen, zoo blijft ons nog 
de toetsing over van het vierde gevoelen. Ik moet vooraf be
kennen, dat ik hetzelve nog bij geen' schrijver gevonden heb. 
Maar toen ik aan onze Kweekschool te Amsterdam de lessen mogt 
genieten van onzen waardigen Hoogleeraar M u l l e r , heeft deze 
ons dikwijls aandachtig gemaakt, om bij het onderzoek naar 
den oorsprong der Doopsgezinden in het algemeen, ook toch 
vooral te letten op den geest van dien tijd, zonder dat Z. ff. E. 
daarom volstrekt heeft willen beweren, dat wij hieraan alleen 
onzen oorsprong verschuldigd zijn. Bij het opsporen en nagaan 
van de bronnen, die lot het onderzoek van ons ontstaan in 
Friesland kunnen leiden, heeft echter zijn denkbeeld mij veel 
licht gegeven, en betrekkelijk deze provincie, zonder dat ik 
zulks op andere gewesten wil hebben toegepast, meen ik te 
kunnen beweren en bewijzen: 

Bat de Doopsgezinden in Friesland hun ontstaan te danken heb
ben aan het eigen onderzoek van de Heilige Schrift, waartoe zij 
door de omstandigheden en den geest dier tijden werden aangespoord. 

Wij zullen derhalve eerst over de omstandigheden en den 
geest dier tijden moeten spreken, en ons bepalen bij de burger
lijke betrekkingen en de gesteldheid der Roomsche kerk in Fries
land. De burgerlijke betrekkingen nu waren hier , sedert het be
gin der eeuw of in de laatste dertig jaren, van zoodanig en aard 
geweest, dat de Friezen door dezelve, nog meer dan gewoon
lijk, ernstig moesten worden gestemd om geheel hun heil in 
de Godsdienst te zoeken. Want zij hadden te worstelen tegen 
zware burgeroorlogen, gepaard met het gemis der staatkundige vrij
heid , en tegen vele natuurlijke rampen. 

Het is wel waar , ook in vroegere eeuwen was Friesland alles 
behalve rustig. Langen tijd heeft het gestaan zonder een' Lands
heer, terwijl »elk Heerschap regeerde in zijne plaats van ste
den en dorpen. Baar was geene vastigheid in 't Land; en mel
dertijd timmerden de heerschappen vele stinsen met grachten; 

3 
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en daar meer Heerschappen waren op ééne plaats, steeg de een 
tegen den anderen, om de meeste en de overste te wezen; 
waardoor veel kwaads en gewelds gedaan werd van roof, van
gen en doodslagen" (79). De bekende verdeeldheid tusschen de 
Schieringers en Vetkoopers had deze provincie honderden van 
menschen gekost. Maar de Friezen hadden toch hunne onaf
hankelijkheid van vreemden gehandhaafd, en hierop vooral was 
de vrije Fries zeer fier. 

Die onafhankelijkheid verdween in het laatst der vorige of XVie 

eeuw, toen Hertog Al b e r t van Saxen Erf-gouverneur van Fries
land werd , met goedvinden van den Keizer en den Graaf van 
Holland. Deze benoeming stuitte wel de meesten tegen de borst, 
zoodat er spoedig opstand kwam, en H e n d r i k , de zoon des 
Hertogs, zelfs te Franeker sterk belegerd werd (80), maar na 
het ontzet volgde eene algemeene onderwerping. Noch deze 
onderwerping echter, terwijl aan den Saxischen Hertog gedu
rig zware schattingen en belastingen moesten worden opgebragt, 
noch de overdragt van de provincie aan Keizer K a r e 1 V, in 
1515, schonk het land de rust. En zelfs onder dezen laatslen, 
ofschoon zulk een magtig vorst, begonnen de onlusten het felst 
te Maken. Friesland scheen eene vrije stroopplaats van de 
Saxers, de GelderscAen, de Bourgondischen en den Bisschop vaa 
Utrecht. Zoo stelde zelfs de Hertog van Gelder als eene belofte 
aan zijne benden, die in 1514 naar Friesland t rokken, voor: 
de vrije plundering van een vol land. De Friezen moesten belas
tingen en brandschattingen opbrengen aan iedere partij , welke 
weer inviel of doortrok. Wat al gruwelen er toen in deze 
provincie, door alle partijen, bedreven zijn, hebben de Frie-
sche Geschiedschrijvers ons genoeg gemeld. Niet het minst wa
ren de zoogenoemde vrijbuiters te vreezen, die wel meest in 
soldij van dezen of genen stonden, maar zeer willekeurig op 
hun eigen gezag handelden en niets zoo zeer beoogden als roof 
en moord, Zoo was de zwarte hoop eigenlijk voor de Saxischen 
en groote P i e r voor de Gelderschen; maar zij maakten in de 
behandeling van vriend of vijand geen groot onderscheid. Zon
der duur betaalde sauvegardes of vrijbrieven kon men volstrekt 
van de eene tot de andere plaats niet veilig komen en ook in 

(79) Kmii'po van Murtena , Annaeî ofte Landboek van Vriesland , vóór het 

2àe deel van het Charterboek van SchwarLzenberg ? bl. 3 . 

(80) W. Bilderdijk , Geschied, des Taderlauds , 4 d e dl. , hl. 318 , zegt ver
keerdelijk , dat deze belegering te Lcev warden geschiedde. Alle Friesche Geschied
schrijvers noemen Franeker. 
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zijne eigene woning niet gerust zijn. De meeste dorpen werden 
ontvolkt, en wat daar het vuur en staal ontkwam, trachtte zich 
in de steden te bergen. En bijkans geene stad, die althans 
niet ééns een zwaar beleg te verduren had. 

Wij zullen ons bij al de ijsselijkheden van deze inwendige 
oorlogen, die eigenlijk geene oorlogen, maar moord- en plun-
dertogten moeten heeten, niet ophouden; maar alleen nog de 
volgende plaatsen noemen, d ie , benevens verscheidene sloten 
van Edelen en kloosters, door de verschillende partijen, van 
1515—1517 en later, voor het grootste gedeelte of geheel ver
brand zijn. Deze zijn : Marssum, Boxum, Deinum, Jellum, Mant-
gum, Bolwerd, Oudega, Almenum, Lidlum, Tjum, Ludingakerk, 
Rawwerderburen, Winswm, Oosterlittens, Bolsivard, Hydaard, 
Oosterend, Hichtum, Hartwerd, Burgwerd, Wommels, Lutketeie-
rum, Idaard, Kimswerd, Bozum, Wieuwerd, Britswerd, Worhum , 
Kouduin, Molkwerum, Hindeloopen, Rhisumageest, Oldehoorn, Ah-
krum, Langweer, Bomzwaag , de Lemstervyfga, Lemmer, Ooster-
zee, IJsbrechtum , Folsgara, Tjalkhuizen, Nietiwland, Tirns , 
Mirns, Laaæum, Ter Oele, Tjerkgaast ,IIemelum ,Wams, Scharl, 
Oudehaske, Joure, Westermeer, Kollwm en meer anderen(81). 

Hel ligt buiten mijn bestek, dezen staatkundigen toestand van 
Friesland met dien van andere gewesten, of ook van andere 
landen te vergelijken , omdat ik mij bij deze provincie bepaal 
en het voor mijn volgend betoog voldoende is , als ik bewezen 

* h e b , hoe de mensehen, door hunne burgerlijke omstandighe
den, hier tot ernstige en godsdienstige denkbeelden als onwil
lekeurig werden opgewekt; hetzij dan elders ook alzoo of an
ders geweest. Maar dat die beklagenswaardige toestand van 
dit gewest toen ten tijde wel algemeen in het oog liep , ziet 
men onder anderen uit een' brief van den beroemden Y i g l i u s 
aan ïïeetor H o x w i e r , waarin hij dezen schrijft, dat de lof
redenaars van K a r e 1 V vooral niet vergeten moeten , hoe hij , 
-door W a s s e n a e r en S e h e n c k , Friesland van de grootste on-

(81) Bijeengetrokken uit liet Chmterl/oeh ; Wmsemius , Chroniijue van Yries-

lant ; Schotanus , de geseh. van Friesland; oost- en wes t ; Qab'bema , t. a. p i . ; 

ib aade Friesclie Terp , en ook vooral uit de Maniiscript-aanieekeningen van 

Jhr. E. M. van Bvrmania, bij de Naamlijsten der (Hervormde) Predikanten , in 

de verschillende Klassen van Friesland. (Dit exemplaar behoort den WelEerw. 

J. II. IlalberUma te Devenier.) Men vindt bij fivrmama nog van meer plaat

sen melding gemaakt, die door de onderscheidene part^jn toen zijn afgebrand. 

Yan Akkrum leest men , dat het in 1518 door de Boî/r^o.'idósc]ien geheel in de 

asch werd gelegd: » omdat S i c k e D o u w e m a , die aldaar woonde, het met ds 

fxûlderschen hïfld." Bij de voïgïi]s{ van Pied. în de Zevpmvoudon. 

3 * 
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rust weer tot rust heeft gebragt(82). Indien hij slechts die 
rust niet weer vernietigd had , door aijne plakkaten! 

Bij dien geesel des oorloge kunnen wij voegen de watervloe
den , d i e , hoewel zij Friesland dikwijls teisterden, ook in dit 
tijdvak vooral, de ellende der ingezetenen vermeerderden. Maar 
omdat zij meermalen voorkwamen , zullen wij er niet lang bij 
stilstaan en alleen aanwijzen, dat zij sedert 1500 niet ontbro
ken hebben. Eerst treffen wij een' watervloed in 1502, «toen 
het zoute water over geheel Friesland g ing ," zegt S c h o t a 
n u s ; en ofschoon dit zeker te ruim genomen is , zal de schade, 
daardoor veroorzaakt, echter groot genoeg geweest zijn. Daar
op kwam er een vloed in 1505, waarop eene groote droogte 
volgde , die zware branden in de veenen veroorzaakte. Nadat 
er in 1508 mede eene overstrooming der zeedijken had plaats 
gegrepen , ontstond er in 1509 een geweldige watervloed, waar
bij niet alleen veel vee, maar ook een groot aantal mensehen 
het leven -verloor, onder anderen S j o e r d A i j l v a , een der 
eerste Edelen van Friesland, die vroeger het opperhoofd tegen 
de Saxische partij en aanvoerder in het Franeker beleg was 
geweest. Vele menschen zagen dezen watervloed aan voor eene 
straffe van God, omdat dezelve inviel op denFrieschenLief-vrou-
wedag, dien men voorheen gevierd had , ter gedachtenis aan 
de overwinning' op Graaf W i l l e m IV van Holland, bij Stavo
ren bevochten (83), maar die nu door de Saxers was afg'eschaft. 
Na dien watervloed moest deze feestdag weer worden ingevoerd. 
In 1511 kwam een andere watervloed, die mede aan vele men
schen en vee het leven kostte en honderden van huizen weg-
spoelde. In 1516 viel er tot twee malen een watervloed voor. 
Bij den eersten liep het water eene el hoog over alle dijken 
en dezelve was zoo algemeen en vernielend in Friesland, als 
er in geene honderd jaren een voorgevallen was. Het geheele 
Bourgondische leger moest zich drie dagen lang op hooibergen 
en zolders behelpen, totdat de storm bedaarde en hel water 

(83) Hij schreef, in 1531 : »existimo etenim eos , qni res nostra aetate ges
tas seripturi sint , inter caetera praeelara Caroli V facinora , haud praeterituros 
quam ex eo laudem mereatur , quod Pkrisiam , et cïvilibus dissidïïs et ûnitïmo-
rum vexatione graviter eoncussam fatigalamque , Ducibus tandem Joanne à Was~ 
senaer et Georgio à Sc'kenclt , ad siimmam traixjuïllilatem composuerit." S. A. 
Gahbema , epistolarum ab illustrib. et claris viris scriptarum , eenturiae tres ; Har-
ling. , 1663 j pag. 523 . De ru s t , door V i g l i u s bedoeld, verscheen niet vóór 
15S3 , toen de Gelderschen eindelijk werden verjaagd. 

(83) 41s men de gebeurtenissen van dien tijd onderhoudend wij hooren voor
gesteld , lc?e men J. ran Lcnnep's Roos van Dekama. 
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zakte. Wat den ingezetenen zelve wedervaren i s , laat zich 
gissen. Eindelijk nog een watervloed in 1532(84). 

Hierbij kwamen nog andere rampen, niet door mensehen han
den loegebragt: hongersnood en zware ziekten. Eerstgemelde 
in 1522. »In deese tydt was ghroete hungher ende ghebreek 
int Landt, dat die luyden verghaen wilden" (85). De zweeten,-
de ziekte, ook de Ængelsche swetighe ziekte of smeet geheeten , 
die mede in andere gewesten versclirikkelijk had gewoed en 
de menschen met eene plotselinge , meestal doodelîjke zweetslaap 
overviel, tastte in 1529 ook Friesland aan. »l)ese plaghe trock 
myt een duyster locht alle Landen ende Steden doer, alsoo 
dat men opentlyk merken mochte die handt G-odts, slaende 
die mensehen" (86). In 1532 kwam hier ook de pest; zoo als 
men zien kan uit een plakkaat van den Stadhouder S eb.e n e k 
v a n T a u t e n b u r g , den 10 September van dat jaar te Leeu
warden uitgevaardigd , waarin hij onderscheidene dingen veror
dent en voorbehoedmiddelen aan de hand geeft, dewijl hij on-
derrigt is geworden, »dat de haestige sieckte oft pestilencie an 
allen oerden van desen Lande nv regnerende is "(87). 

Zoo zien wij dus , in dit tijdvak, Friesland door allerlei soort 
van ellenden getroffen. De watervloeden hebben nog niet op
gehouden te woeden, of de verschrikkingen van den oorlog 
verspreiden zich over de geheele provincie; en deze zijn nog 
niet gestild, of hongersnood en zware ziekten drukken de ge
moederen der menschen neder. Welk eene kracht zoodanige 
op elkander volgende of zamenloöpende omstandigheden bezit
t e n , om ook den koelbloedigsten diep te treffen, leert ons niet 
alleeo de tijd, dien mijne Lezers hebben beleefd, maar ook de 
geschiedenis van alle eeuwen. Be j a r en , -welke wij ons thans 
ter beschouwing hebben voorgesteld, bevestigen het zelfde. De 
indruk , die door zulke tijden op allen gemaakt wordt, is groot; 
maar deze indruk heeft niet altijd de zelfde uitwerking. Terwijl 
een deel zijn troost in het verdubbeld genot van de wereld zoekt, 
ziet het beter gedeelte uit naar de vertroosting van de Godsdienst. 
Dat het eerste ook toen door sommigen alhier geschied zal zijn, 
lijdt geene tegenspraak. Daarvan moge, onder andere plakka
ten , ten bewijze verstrekken een merkwaardig edict van Kei-

(84) Men z\e de meesle Fiïesche Geschiedenissen. 

(85) K. t>an Marlena , t. a. pi, , bl. 117. 

(86) K. van Martena , bl , 194 , in de aanteekening ; oun Wvjn,, aanmerk, 
op het 5de dl, T a n Wagonaar, bl . 6. 

(87) Chartorboek , 3<t<= dï. , bl . 63â. 
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Keizer K a r e l V , in 1531 gegeven aan Friesland [pour Frise), 
waarin de besluiten, omtrent het onderhoud der armen, de 
kermissen in de steden en ten platten lande , braitoften en fees
ten , de herbei gen bij den weg en de drinkgelagen op Zondag, 
doodslag en dronkenschap, weelde in de kleederen, godslaste
ringen enz., ons den onzedelijken gemoedstoestand van velen 
duidelijk teekenen(88). Anderen echter zochten hun heil en 
troost in de Godsdienst. 

Maar welk eene Godsdienst was h e t , waarmede zij zich kon
den bemoedigen en troosten? Blijkens eenige aangehaalde proe-
Ten, beschouwden Telen zoodanige rampen aîs straffen Tan 
God; maar waardoor dan nu het Opperwezen, 't welk volgens 
hunne meening op de menschen vertoornd was, weer verzoend? 
Konden zij hun geweten geruststellen met zoodanige midde
len , ais de Roomsche kerkleer voorschreef? Het groote hoofd
begrip des Euaiigeîies, het denkbeeld van zuivering des harten 
en daarop volgende genade en vergeving bij God, was er im
mers uit verdwenen. Men zag de zaligheid, welke God in 
Christus schenkt, door uitwendige boetedoeningen verdienen en 
voor geld verkoopen. De menseh kon zich niet meer lot den 
Allerhoogste verheffen : want het Pausdom had de Kerk , met 
al hare voorschriften en verordeningen tusscheii beide gesteld. 
En het schandelijke, aan de jubeljaren en aflaten verbonden, 
was ook in Friesland wel bekend. 

Welk denkbeeld moest daarenboven het volk wel maken van 
eene Godsdienst, die door zoodanige personen, op zulk eene 
wijze werd geleerd en nagekomen, als toen in Friesland door 
de Roomsche Geestelijken geschiedde ? Welk gevolg moesten 
zij trekken van de bedienaars des woords tot het woord zelf, 
hetwelk verkondigd werd? Welke nuttigheid had zelfs deze 
verkondiging, wanneer niet eens de landtaal gebruikt werd , 
maar de kerken van de spraak der oude Romeinen weergalm
den ; eene spraak, die wel door den meer beschaafden van 
dien tijd (bijkans even als nu het Franseh) werd -\ erstaan, maar 
toch vreemd Meef bij het algemeen ? En wat zou men zeg
gen , als men een blik op de Geestelijken sloeg? Men stemme 
al toe , dat de Paus van Rome buiten den Frieschen gezîgtsein-
der bleef, ten minste van de minder rnken en aanzienlijken. 
Dat was ook wel zeer goed, want geen A l e x a n d e r VI, L e o 
X, A d r i a a n VI, alle uit het begin dier eeuw, was bijzonder 

(88) Het zelfde , Sie dl, , bl. 584—604 ; Wwscmius , Clironique van Yries-
faut , hl. 491 enz. 
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geschikt, om de Friezen eerbied in te boezemen voor het Room -
sche geloof, noch ook het feit, 't welk zeker wereldkundig ge
noeg werd , dat Keizer K a r e l V, in 1527, Rome liet plunde
ren en den Paus gevangen nam. Men stemme mede toe , dat 
P h i l i p s Van B o u r g o n d i e , Bisschop van Vtrecht, alle Her
vorming niet ongenegen en zelfs een vriend van E r a s m u s is 
geweest. Maar dat hij » Friesland! liet ouertrecken ende verbran
den , ende verbrandtschatten all dat onder die jurisdictie der 
Gelderschen (iu deze provincie) geoccupeert was" (89), moest de 
Friezen een slecht denkbeeld inboezemen van eene Kerk, die 
den Geestelijken dit straffeloos liet doen. Zij hadden echter ook 
onder hunne eigene Friesche Abten, wie het zwaard beter 
voegde dan het koorgewaad (90). En toch waren zij hier rnag-
tig en gezien naar de wereld, en zaten mede in het bestuur des 
lands. Wat nu de Priesters zelve betreft, die het volk meest 
of dagelijks voor oog en had — men kan dezelve vooraeker niet 
alle op ééne rij scharen ; maar de meesten hunner bekommer
den zich omtrent den geestelijken toestand van hunne Parochie
kinderen zeer weinig en leidden een vrolijk en lustig leven. 
Men vond onder de Priesters, Vicarissen en Prebendarissen in 
Friesland ook vele Edelen (91), die geen onderscheid maakten 
tusschen het leven op een slot of stins en dat in een klooster 
of eene bidkapel. De kloosters vooral waren de zetels van de 
schaamtelooste ongebondenheid en niet beter dan bordeelen (92). 
Ook op de betere soort der Geestelijkheid viel niet veel te roe
men. M e n n o S i m o n s zelf, die toch tot deze beteren heeft 
behoord , bekent , dat hij , als Priester of Kapellaan , met zijne 
twee gezellen, zijn' dagelijkschen wandel spelende en drinken
de in allerlei ijdelheid had doorgebragt, gelijk zulker vruchte-
looze lieden manier en aard is (93). Ook toen de Hervorming 
begon door te breken , duurde dit zedelooze leven der Priesters 
nog zoo voort; zoodat, bij voorbeeld, de Kettermeester L i n d a -
n a s te Leeuwarden aan J a q n e s d ' A n c h y , die hem dit te
genwerpt , niet anders antwoorden kan , dan dat men doen 
moet naar hunne woorden en niet naar hunne werken (94). 

(89) K. van Martena, t. a. pi. , t l . 114. 

(90) M. Z. van Boxhorn , Nederl. Historie , bl. 314 enz. 

(91) M.S.-Aanteeheningen van Burmania , bij de Naamlijst der Pred. van de 
Classis van Bolsward en "Workum. 

(93) P. Hofstede de Groot, Geschied, der Broederenkerk , bl. 17 , enz. 

(93) Menno Simons, t. a. pi. , bl. 356 . 

(94) T. J. van Braghi, t. a. pi. , 3<Ie dl. ; b l , 234 
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Be Friezen, bij wie de waarheidszin in vele opzigten nog1 

minder was uitgedoofd dan bij vele zuidelijker volken; aan 
wie wel eene geestelijke heerschappij en kerkelijke tucht was 
opgedrongen, maar die de buitensporigheid der Geestelijk- î 
heid altijd met leede oogen aangezien en zelfs nooit het on- ', 
bepaalde gezag van den Paus erkend hadden (95) , zochten nu '•-
naar iets beters. Niet alleen toch konden zij geene hulp of 
troost bij zulk eene Priesterschap -vinden, maar die losbandige 
levenswijze Tan de kerkdienaars veroorzaakte bij velen afval 
yan de Kerk zelve, ook buiten aanmerking Tan de burgerlijke 
betrekkingen. Wij zien dit duidelijk bevestigd in zekere Acte, 
door den President van het Hof Tan Friesland, ten jare 1553, 
aan de Staten dezer provincie gegeven, waarin hij betuigt : 
ndat door de dagelijksche experientie, confessie en belijdinge 
der Ketters bevonden wordt , dat zij op het onchristelijk en 
ongebonden leven der Priesteren maken het meeste fundament 
Tan hunne dwaling , en daarop steunende , insereren en zeggen, 
dat de ongoddelijke, uitwendige werken der Priesteren bedui
den de deugd en kracht Tan hun geloof, en dat een opregt 
Christen-geloof niet kan en mag baren noch uitgeven alzulke 
werken , als het openbaar leven der Priesteren betuigt. Affir
merende en j acterende hen lu iden, met alzulke werken niet 
bestegen te zijn , als hoererij , overspel, dronkenschap , ledig
heid en dergelijke" (98). Men mag daarenboven vooronder-
stellea, dat de meer verlichte denkbeelden van eenen G e e r t 
G r o e t e , A g r i c o l a en W e s s e J G a n s f o r t ook het hunne 
lot eene zucht naar het betere hebben bijgedragen. De school 
te Adewerd had reeds in de vorige eeuw een licht ontstoken , 
hetwelk vooral de naastbijgelegene gewesten bestraalde. »Ade
werd werd als van een klooster eene Iïoogeschool, waarheen 
de Edelen en Geleerden uit geheel Friesland zamenstroom-
d e n " ( 9 7 ) , en van waar zij de verkregene kundigheden aan de 
hunnen overbragten. Waar nu echter dat betere, wat men 
zocht, gevonden? 

(95) Tpeij en JOermout, Gesch. der Ned. Herv. Kerk , 1'te dl. , bl. 410. Hoe 

weinig eerbieds de Roomsche Geestelijkheid in Friesland ook overigens den Paus 

toedroeg' , l a n men zien uit een -voorbeeld van 1613 , toen een pauselijke Com

missaris in deze provincie k w a m , om de Geestelijken eene zekere opbrengst voor 

te stellen , naar de wijze van » andere Landen , Koningrijken en Provinciën." fflin-

semius , Cnionicjue van Trieslant , t l . 410. 

(96) Charterloel , 3d<= dl. , bl. 3 0 8 , 309. 

(97) P. J/o/stede de Groot, Geschiedenis der Broederenkerk , bl. 13 . 
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-2S-»- flat werd gevonden in de E. Schrift. Door het Euangelie 
zelf moest men meer met de beginselen van liet Christendom 
worden hetend gemaakt. L u t h e r stond op, en gaf, met de 
Hervorming, aan het volk zijne Bijbel-vertaling. Te regt mogt 
hij zeggen, toen de Paus zijne geschriften en zijne beeldtenis 
te Piome liet verbranden : «laat hun mij en al mijne boeken 
verbranden • de mensehen hebben toch de H. Schrift." Door 
middel van de boekdrukkunst, die nu lot eene hoogte was 
gestegen, welke het aankoopen van gedrukte werken veel 
goedkooper maakte dan voorheen, werd zijne vertaling spoedig 
in vele landen en mede h i e r , door middel van eene Weder-
duitsche overzetting, in 1522 bekend. Trouwens, L u t h e r 
had zijn oog op Nederland geslagen, als op een' vruchtbaren 
grond, waar het zaad des Euangelies wel wortel schieten zou; 
en nu schreef hij dan ook, in 1523 , met het doel , om bij-
belsche begrippen voort te planten, een' brief aan alle Broe
ders in Christus, in Holland, Braband en Vlaanderen (98). 

Men begaf zich ook in Friesland ijverig tot het lezen van den 
Bijbel, de geschriften van L a t h e r ea andere Hervormers. 
Maar niet zonder sterken tegenstand van de zijde der Regering. 
Het eerste plakkaat, in Friesland met deze bedoeling gegeven, 
liep zelfs zijne Bijbel-vertaling in het Nederduitsch nog vooruit, 
en werd uitgevaardigd den 8 Mei 1521 , behelzende eerst een 
geschiedkundig verslag van de moeiten, die de heilige Vader 
Paus L e o X en de Keizer met L u t h e r hadden gehad , en , 
vermits hij , »aireede ghecondemneert, verhart in zyn obstinate 
quaetheyt," een bevel tegen al zijne boeken en leeringen en 
desgelijks tegen zijne medepligtigen en begunstigers (99). Dit 
eerste plakkaat was voor alle ïïederlandsche gewesten, gelijk 
mede een ander van den 14 Haart 1526; maar nu volgt er 
een bijzonder plakkaat, door den Stadhouder S c h e n c k in 
Friesland uitgevaardigd, waaruit men kan zien, hoe de ver
lichting in denkbeelden hier veld won. Het is van den 22 
December des zelfden jaars 1526, gerigt aan de Regering van 
Leeuwarden en begint: »Æsoo t onser kennisse gecomen is, dat 
veele ende diuersche Ondersaten in Vrieslandt, die die boecken 

(98) Te Water , Ueformatie van Zeeland , bl. 4 . Tan liet jaar 1533—1543 

verschenen er meer dan honderd uitgaven van Nederlandsehe vertalingen des 0. en 

N. Verbonds , meest alle Luthers vertaling gevolgd. Onder de voornaamste uit

gevers waren JT. van Roemundt, J. van Liesveldt en F. Drijander. De twee

de bekocht dit met den Marteldood en Iaatstgemelde redde zich ter naauwernood 

door de vlugt uit zijne gevangenis. 

(99) Charterboek , 2de dl. , bl. 419. 
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van M. Luther, ende zijnen Adherenten, in hemen huysen houden 
ende lesen enz.: Soo ist , dat wy geordonneert ende gestatueert 
hebben, ordonneren ende statueren vermyts desen, dat nye-
mandt , wie hy zy , Geestelick oft Wairlyck, de boecken Tan 
31. Luther, Pomerani , Karolostadij , Melanthonis, Ecolampady , 
Francisci Lamberti, Jonae, ende andere , in der Heyliger 
seriften met Luther geuoelende, sampt alle die boecken in la-
tyn oft in duytsehe enz. , leese , coope oft vercoope , noch huere 
opinien int lieymeîick oft openbair en sustinere." Terwijl ein
delijk alle zoodanige boeken binnen drie dagen tijds moeten 
worden opgebragt, om verbrand te worden (100). 

Bit scheen echter niet veel geholpen te hebben. Althans in 
1529 kwam er een nog veel scherper plakkaat van den Kei
zer »tot extirpatie, extinctie ende abolitie van den abuesen ende 
dwalinghen, die M. Luethsr ende anderen Ketters hen ghefor-
dert ende gepresameert hebben te schryuen, preecken, leesen, 
publiceren ende spreyen ouer allen Kerstenrycke, in onszen 
Landen ende Heerîicheyden van herwaerts ouer." Behalve de 
geschriften der reeds gemelde personen , worden ook die van 
W i c k l i f f , H u s s , M, de P a d u a , Z w i n g l i u s en anderen 
daarin veroordeeld; alle uitgaven der H. Schrift, bij de God
geleerde Faculteit te Leuven niet goedgekeurd, verboden ; zoo 
als ook liet houden van portretten of schilderstukken, die de 
maagd M a r i a , de Heiligen of heilige zaken niet waardig voor
stellen , en het zintwisten over de H. Schrift, vooral in twij j 

felachiige zaken. Verder »dat alle onse Ondersaeten, ende 
andere, wonende ende verkerende in onsen Lande van Vries-
lant, van wat staete, natie ofte conditie zy zyn," alle gemelde 
boeken en geschriften binnen zes weken tijds moeten overleve
ren , op levensstraf. Te weten , die reeds te voren hadden 
gedwaald , terug zijn gekomen , maar in de dwalingen hervallen 
zijn, «bij den v ie re ; " en van de anderen, de mannen »bij den 
sweerde " en de vrouwen »bij den pu t t e ; " te gelijk met ver
beurdverklaring der goederen. Bat men daarenboven geene 
dwalende personen mogt herbergen, maar moest aanbrengen bij 
de Regters (101). S c h e n c k liet dit plakkaat nog van eene 
eigene ordonnantie aan den Hoofdofficier vergezeld gaan, waarin 
hij er bijvoegde, dat alle Geestelijke personen zich moesten 
onthouden, den naam van L u t h e r , zijne medestanders en 
dwalingen, op den predikstoel ook slechts te noemen, met be-

(100) Het zelfde , 3de dl. , bl. 514. 

(101) IC. van Martena , t. a. pi . , bl. 194 , enz. 
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dreiging van ernstige straf tegen de overtreders (102). In 1531 
kwam liet edict van den Keizer, op M. 38 genoemd, waarin 
mede bevolen werd , dat zijn plakkaat van 1529 zou onderhou- ( 
den en gehandhaafd worden, zonder «remissie, sinrolaeie, 
gracie of verdrach" (103). 

Wij kunnen uit deze Staats-stukken opmaken, vooreerst, dat 
het getal dergenen, die de H. Schrift en de werken der Her
vormers lazen, in Friesland groot was ; gelijk de Stadhouder 
zelf, in zijn plakkaat van 1526, erkent. En verder, dat dit 
getal steeds bleef toenemen : want anders behoefden de plak
katen niet telkens gestrenger te worden, noeh S c h e n c k zoo
danige maatregelen van voorzigtigheid te nemen, als hij , in 
1529 , in zijn schrijven aan den Hoofdofficier doet. 

Merkwaardig is h e t , wat tot staving vaa dit gevoelen bijge-
bragt kan worden uit de Kroniji van Friesland, geschreven 
door den geestelijken Broeder P e t e r v a n T h a foor, een tijd
genoot van M e n n o S i m o n s en niet verre van h e m , n.I. in 
het klooster Thabor, onder Tirns, bij Sneeh , woonachtig*. Deze 
Broeder zegt: «dat al het Kerstenrick beroert is van de scryf-
ten van M a r t i n u s L u t e r : want hij veel scryft teghen den 
Paus, mytten Cardinaelen, ende Bysscopen ende Regenten der 
Heiligher Keereken, ende besonderlingh teghen dat oflaet, dat 
om ghelt wort ghegheuen, ende oeck teghen die menschelicke 
ynsettinge; ende oeck leghen die Nonne cloesters: want L u-
t e r leerden, dalmen dat H. Eoangely solde preken mit Paulus-
Epistolen, ende voert die cor (corpus, het geheel) van die H. 
Schryft, myt corte beduedinghe. Aldus soe is daer grote twyst 
binnen Amsterdam; mer in ons Frieslant en is alsulke twyst 
nyet; mer nochtans synt daer veel sommige e Priesters off ghe-
ïeerde liteden, beyde gheestelick ea werkelick (werllliek), 
die seer myt hem voelen; want hy bewyst syn dynghen alsoe 
claerlick mit dat H. Ewangely ende mit Paulus Epistolen , en
de voert myt dye principaal scryften, dat daer veel gheleerde 
luden myt hem toe vallen. Alsoe dat die Paus mit die Gardi-
nalen, ende voert die ander Regenten der H. Keerken daer 
ghenoech mede te doen hebben, ende oec seer mede begaen 
sint; alsoe dat die Paus een heymelick consilium heeft ghe-
hoîden in dit selue iaer van 24; ende hy heeft wt gheghe
uen groet aflaet, puer om Godswyl; sonder ghelt mochtent alle 
menschen verdienen verghyffenis van al hoer sonden; ende dan 

(10S) Charterboek , 2<lo dl. , bl. S64. 

(103) Het zelfde . bl. 595. 
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soe solden sy toe bychte gaen, Tasten, bidden, ende sy solden 
oeck gaen ten ïï. sacrament. — Slet, dit mach wel bieten een 
groete beroeringhe of veranderinghe onder den merischen, als 
Stofleriims heeft ghescreuen, int grote almanack van dytiaer"(I04). 

Wat P. v a n I h a b o r hier zoo naïf en vrijmoedig tevens ge
tuigt, bewijst, dat de onrast en gisting der gemoederen reeds 
ten jare 1524 ook in Friesland niet weinig werd opgemerkt, 
en bevestigt de berigten van het Ckarterboek, dat het l icht , 
door L u t h e r ontstoken, ook over deze provincie zijne stralen 
schoot, om haar weldra met vollen zonnegloed te koesteren. 

Dat de Bijbel en gemelde werken der Hervormers het meest >' 
gelezen werden door de zoodanigen, die naderhand Doopsge
zind geworden zijn, laat zich wel begrijpen(105). Wij hebben ! 
hier een sprekend voorbeeld aan M e n n o zelven. Hij was vóór 
zijne bekeering bijgeloovig Roomsch en had de H. Schrift zijn 
îeefdage niet geroerd: nwaul ik vreesde, zegt hij, waaneer ïk 
ze laze, dat ik zonde verleid worden." Maar zoodra was hij 
niet begonnen, het N. Verbond met vlijt te onderzoeken, of hij 
zag in , hoe hij door de fioomselie Kerk bedrogen was(106). 
Bij M e n n o zelven zien wij het dus terstond bevestigd, dat hij 
door het lezen der H. Schrift tot de otertuiging der waarheid 
kwam. Opmerkelijk is ooi de bekentenis van J a q u e s d'Au-
c h y , d i e , door den Commissaris gevraagd naar zijne onderwij
zers , verkeering, vroeger verblijf enz., daarop antwoordt: »ik 
heb mijne verteering gehad te Antwerpen, me\ velen sprekende 
van de schriftuur; maar inzonderheid ben ik onderwegen geweest 
en heb mijne fondamenten genomen, met het heilige Woord des 
Meeren te lezen" (107). Ofschoon nu wel dit lezen door hem 
te Antwerpen en niet in Friesland zal begonnen zijn, het toont 
ons toch zoowel bij hem als bij l e n n o de wijze, waarop zij 
Doopsgezind geworden waren. Be Martelares E l i s a b e t , in 

(104) Men zie Visser en Amarsfoordt, Archief voor Yaderl, en Yrîescho Ge

schiedenis (3 s tukken, Leeuwarden, 18S4—1838) , bl. 437 , 4 3 9 , 4 3 0 , 4 3 1 . 

(105) Schijn , ' t . a. p. , l s t e dl. , bl, 181 . 

(106) Menno Simons , bl. 268. Niet zoozeer de tijdsomstandigheden in het 

wereldlijke, maar toch de geest des tijds' in het geestelijke of godsdienstige heeft 

Menno tot het onderzoek der H. Schrift gebragt. Men begon te onderzoeken; 

hij had zwarigheden over de verandering van het brood en den wijn bij bet Avond

maal in bet ligchaam en hloed des Heeren ; dit srhijnt hem tot het lezen der 

Schrift te hebben aangespoord. Maar wat bij den Priester de zucht tot geleerder 

onderzoek bewerkte , daartoe dreven den Leek , misschien ook die zucht , maat 

te gelijk de burgerlijke betrekkingen. 

(107) T. J. ean Braght, t. a. p . , 3<I° dl. , bl. 315 . 
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1549 te Leeuwarden ter dood gebragt, kreeg ook »bij zeker ge
val , of liever door de directie Gods, een Latijnsch Testament, 
door hetwelke gedurig te lezen en te herkaauwen, zij zoo veel 
kennis van Gods wil bekwam, dat ze met den stand hares le
vens verlegen werd" en eindelijk de Doopsgezinde leer omhels
de (108). R e i t se Â y s e s z , van Oldeboorn, was ook »toen hij 
tot zijn verstand kwam, de H. Schrift begonnen te lezen" en 
alzoo tot de Doopsgezinde begrippen gekomen (109). C a r e l 
v a n G e n t betuigt insgelijks van zich zelveti, dat hij zijne be
keering te dankea had aan een N. Testament, uitgegeven door 
B i e s k e n s v a n D i e s t , hetwelk hij in 1563, en dus toen hij 
21 jaren oud was, heimelijk begon te lezen(110). Men kan 
bovendien bij dezen niet alleen, maar ook bij B. P h i l i p s , 
P. v a n G e u l e n en vele Martelaars, waarvan wij later zullen 
gewagen, op elke bladzijde zien, hoe de H. Schrift hun grond
slag is. Zij tooaen eeae bekendheid met dezelve, die ons ver
baasd doet staan; en Guy d e B r e s , anders hun bittere vij
and, zeide niet ten onregle van h e n , «dat het scheen alsof zij 
den ganschen Bijbel opgegeten of op hun duimken hadden" (111). 

Vandaar dan ook hunne gehechtheid aan de H. Schrift, het 
hooge gesag, 't welk zij steeds aan derzelver uitspraken hebben 
toegekend en hunne afkeerigheid van alle menschelijke bepa
lingen en voorschriften in zaken van de Godsdienst. De zin
spreuk van l e n n o S i m o n s , zeker aan velen mijner Lezers 

(108) De zelfde , t . a. p. , bl. 157. 

(109) T. J. van Braght, t . a. p. , bl. 688. 

(1Ï0) O. van Gent, voorrede van 't verhaal van 't begin der scheuringen enz. 

(Hoogd. uitg.) , bl 74 . 

(111) G-. de Bres, wor te l , oorspronck en fondament der Wederdoopers , bl. 

8. Om de H. Schrift te kunnen onderzoeken, daartoe lieten de Doopsgezin

den de hunnen met zooveel ijver lezen en schrijven leeren. Zoo zegt broer Cor-

ï i e l i s : » b a , gij Herdoopers zijt zeker jente gezellen, om âe H. Schrift te ver

staan ; want , on b a , eer dat gijlieden herdoopt werdt , zoo kendet gij niet een 

Â , voor een B : maar terstond als gijlieden gedoopt zijl , zoo kunt gij lezen en 

schrijven." (T. J. v. Braght, t. a. p . , hl. 436.) En J o r i a e n S i m o n s z zegt in 

zijn Testament, geschreven uit zijne gevangenis, in 1 5 5 7 , tot zijn'zoon: »lees 

Paulus , of laat hem lezen; die zal ' t u welzeggen , welke de werken des Vlee-

sches zijn. Hebt gij tijd en plaats , zoo doe vlijt en naarstigheid , om te leeren 

lezen en schrijven , opdat gij des te beter zoudt mogen leeren , en weten , wat 

de Hecre van u eischende i s . " (De zelfde, bl. 180.) Wij halen hier en niet in 

het vervolg deze laatsten aan , omdat hij wel van JTalhim in Friesland afkom

stig , maar te Haarlem , waar hij naderhand woonde , als Doopsgezinde ter dood 

gebragt i's , en dus niet onder de Doopsgezinde Marielaren in Friesland kan 

worden gerekend 6 
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bekend, was hierop doelende : »Baar mag geen ander fonda
ment gelegd worden dan dat er gelegd i s , 't welk is J e z u s 
C h r i s t u s . " (1 Corinth. 3 vs. 11.) In dezen geest zegt ook 
D i r k P h i l i p s , in zijn Enchiridion (van der Doope, bl. 12): 
»nu mag immers deze Schrift niet gebroken worden, en men 
moet de woorden Gods niet toezetten noch afnemen. Ja , de 
minste letter en titel des Enangelies mag niet vergaan noch 
veranderd worden. Daarom zoo moet ook deze ordening en 
inzetting des Heeren van den Doop onveranderd blijven. Want 
het is Gods Woord, dat in der eeuwigheid blijft." B r i x i ú s 
zegt in het Embder Protocol (bl. 272a) : »wij staan alleen op het 
fondament der Apostelen en der Profeten, waarvan Christus de 
hoeksteen is , gelijk Ephez. 2e cap. staat." En P i e t e r v a n 
C e u î e a vraagt in het Leeuwarder Protocol (bl. 3 4 , 3 9 , 4 3 ) 
tot drie malen toe aan zijne parlij : »of R u a r d u s ook met ons 
bekent, dat door den Bijbel ons de gansche raad en de volko
men wille Gods te kennen gegeven is , alzoo dat van geen mensch 
daar toegedaan of afgenomen mag worden; het sehijne dan zoo 
heerlijk en welbehagelijk, als ook van de mensehen voortge-
bragt worden kan. Op de eerste punten zeg ik J a , dat de Bij
bel eene genoegzame aanwijzing is, en op het tweede punt zeg 
Ik neen, dat daarbij geene glossen behooren gedaan te worden." 
Het antwoord daarop wordt door A c r o n i u s ontdoken en de 
Presidenten staan die ontduiking toe. Zoo roept hij ook (bl. 
461) u i t : «wat is T e r t u l l i a n u s , de Paus, M e n n o Si
m o n s en L u t h e r , C a l v i n u s of anderer menschen gron
d e n ? " 

Men vindt dien zelfden eerbied voor de H. Schrift zeker ook 
bij de andere Doopsgezinde Martelaren, maar ten minste bij die 
in Friesland weder. Wij zouden te breedvoerig worden, als 
wij dit door bijzonderheden wilden staven; maar men zal er 
van overtuigd wezea, wanneer men v a n B r a g h t slechts in
ziet. Steeds wilden zij zich laten leeren, als men hun uit de 
Schrift eene dwaling bewijzen kon; maar stelde men het gezag 
van den Paus of van de Kerk tegen over hun bijbelsch geloof, 
dan verkozen zij steeds den marteldood, boven eene vrijlating, 
die zij met verzaking van het Euangelie moesten koopen. 

De Doopsgezinden hebben dus in dit opzigt zeer veel aan 
L u t h e r te danken gehad. Zij bedienden zich toch, voor het 
grootste gedeelte, van de overzetting, die door dezen Hervor
mer was geleverd; voor het ander gedeelte, waar deze over
zetting nog niet geheel voltooid was, van de oude Keltische ver
taling der Vulgata, die in 1526 voor liet eerst in Nederland ver-
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scheen. Of ook van de Neder-Saxische overzetting Tan L u -
t h e r , door B u g e n h a g e n gegeven en van de Bfederduitsche 
vertaling des N. V., door E r a s m u s (112). Aan dien Neder-
Saxischen Bijbel is misschien ook v a n G e u l e n het meest ge
woon geweest; althans vóór de opening van het Dispuut te Leeu
warden, verzoekt hij de Gedept. Staten om zich te mogen be
dienen van een' ouden Duitsohen Bijbel, vóór 30 jaren her
waarts gedrukt. Waarop geantwoord wordt , dat de Colloquen-
ten zich wel zullen mogen behelpen met de overzetting van 
L u t h e r , maar dat zij toch ook in twijfelachtige punten den 
grondtekst zouden mogen raadplegen (113). De eigenlijk Boops~ 
gezinde uitgaven der H. Schrift waren ook voornamelijk volgens 
L u t h e r ; maar de eerste verscheen niet vóór 1557, en B ie s t -
Icens v a n D i e s t , te Embden, gaf zijn' eersten druk in 1560. 
Van dezen druk verschenen er van 1560—1723 bijkans honderd 
uitgaven, in allerlei formaat, gelijk men in het Jaarboekje van 
Prof. M u l l e r (1837) breeder zien kan. 

Zoo was het L u t h e r voornamelijk, die de onzen eerst met de 
H. Schrift bekend maakte. Daarom werden ook allen, zonder on
derscheid , die slechts niet met de Roomschen gelijk bleven den
ken , in den aanvang Luthersthen geheeten. Het was een tijd 
van gisting, e n , voor de Roomsche Kerk, van algemeene ver
warring. De bijzondere denkwijs van ieder' afvalligen wist men 
nog wel niet naauwkeurig; maar men wist , dat L u t h e r de 
banier opgestoken had , en men streed dus in de plakkaten te
gen dezen, zijne Fauteurs en Adhaerenten, zoo als de afdwa-
lenden dikwijls worden genoemd. Vandaar, dat in bovenge
meld edict van 1531 nog al gedrukt wordt op «dieLutheriaen-
sche ende andere ghereprobeerde secten." Vandaar ook, dat den 
28 Februarij 1533 in Friesland een plakkaat werd uitgevaar
digd , wel in onderscheidene artikelen vervat, maar waarin de 
combinatie, om te waken tegen de Lutheranen, Landloopers en 
Bedelaars eenigzins bijzonder klinkt (114). En ofschoon ik het 
niet bewijzen kan , ik houd het voor zeker, dat er tusschen 
die zoogenoemde Lutheranen, Landloopers en Bedelaars meer dan 
een enkel Doopsgezinde geschuild zal hebben. Het moet toch 
zeer onwaarschijnlijk zijn, dat de plakkaten tegen L u t h e r , 
zijne werken en volgelingen, reeds vóór en kort na 1530 in 

(112) S. Muller, Jaarboekje foor de Doopsgez. Gemeenten, 1 8 3 7 , M, 5 4 

enz, , waar men meer wetenswaardige bijzonderheden vinden zaU 

(113) Protocol van Leeuwarden, bl. 7. 

(114) Charterhoek, Sie d l . , bl. 68S. 
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Friesland werden uitgevaardigd, terwijl de eigenlijke Luthera
nen en Hervormden (115) zich hier wel in de provincie veel-
yuldig zouden hebben bevonden, maar niet ontdekt zouden zijn 
en geheel stil zwegen vóór 1550 of 1560. Want vóór dien tijd 
leest men van dezen nit Friesland niet veel. Ik kan dus niet 
anders gelooven, dan dat de Regering wel waande, niets dan 
Lutherschen voor zieh te hebben, maar dat er niet vveinige 
Doopsgezinden onder geteld konden worden. Toen S i c k e 
S n i j d e r , de Mimsterschen, en eindelijk M e n n o zelf, openlijk 
hun gevoelen bekenden, toen werd eerst het bijzonder voor
staan van den Doop der Bejaarden, waaraan mea hier vroeger 
niet bij liet Bestuur gedacht h a d , ruchtbaar. Wu ontvingen 
wij bij ons bestaan ook den naam; de plakkaten wijzigden hun' 
titel en werden in de eerste plaats tegen ons gerigt. J a , be
halve in ééne Ordonnantie, den 7 Julij 1537, bijzonder aan de 
stad Franeker gegeven, vindt men van Ï534—1550 geen enkel 
plakkaat, in Friesland uitgevaardigd, waarin over Lutheranen 
in het bijzonder gesproken wordt, terwijl ik van het jaar 1533 
nog drie plakkaten vindt, tegen de Lutheranen alleen. Die van 
1534—1550 zijn of van algemeenen inhoud ; of tegen de We-
derdoopers, zoo als men ons noemde, alleen; of tegen de We-
derdoopers en andere Ketters, zonder dal L u t h e r , C a l v i -
n u s , Z w i n g l i u s of anderen, die met dezen gelijk denken, 
worden genoemd. 

Op dezulke, welke tegen de Wederdoopers in het bijzonder 
zijn gerigt, zullen wij naderhand terugkomen. Die van alge
meenen inhoud zijn, bewijzen genoeg, dat de gisting der ge
moederen in het godsdienstige, in plaats van te bedaren, steeds 
erger werd, en dat de menschen meer en meer het Doopsgezind 
gevoelen begonnen toegedaan te worden. Zoo is er van den 3 
Februari] 1535 een plakkaat, dat een iegelijk sal moeten ter Kerk 
gaan, om de mis en godsdienst bij te wonen, naar ouder gewoon
te (116). Het begin van dit stuk, hoewel niet tegen, maar over 
ons handelende, is zeer belangrijk. «Alsoo t onser kennisse 
compt, dat veele van onsen Ondersaten hen geheel affhouwen van 
der Heyliger kereken, eode dat zy, om, nauolgende de olde 
costuymen, Missen ende andere Godtsdienst te hooren, in den-
seluen kereken nyet willen comen, mair die geheel versmaden, 
gelycli als doen die geene, die syn van den seeten van den fVeder-
doopers, t welek ons nyet en staet te lyden: soo eest ," enz. 

(115) Zoo zullen wij de volgers van Calvïnus telkens noemen. 

(116) Charta-boek, 3de dl., bl. 662. 



IN FRIESIANB. 49 

Zullende zij, wanneer zij dit plakkaat niet nakomen, gestraft 
worden , als degene, die zijn van de voorschrevene sekte der Weder-
doopers. Dat de verandering in denkwijze zoowel hij de Gees
telijkheid als hij de Leeken veld w o n , ziet men uit een ander 
plakkaat, in de zelfde maand van 1535 gegeven , om geene ge-
professeerde Religieuse personen, zoowel mannen als vrouwen, 
die uit het Klooster zijn geloopen, of zonder verlof vertrokken, te 
logeren of bij anderen ivege behulpzaam te zijn (117). In 1537 
kwam er een plakkaat «tegen vele, kwade , leelijke en onnutte 
boeken," in vreemde landen gedrukt en heimelijk binnen de
ze provincie gebragt (118). In 1540 worden er weer verschei
dene boeken bij name verboden ; zoo als ook het maken van 
onbehoorlijke schilderijen; het lezen, prediken of behandelen van 
de H. Schrift, zonder uitdrukkelijk verlof, en het houden van 
vergaderingen, waarbij zij duidelijk het oog hebben op de»He-
retijcken oft Herdoopers" (119). Eindelijk, om onze Lezers niet 
te zeer te vermoeijen, nog een plakkaat van 1544, met verbod, 
om gevlugte Ketters te herbergen, te begunstigen of hunne 
goederen en zaken te besturen; met b e \ e l , om van hun ver
blijf en bezittingen aangifte te doen. Hetzelve werd gegeven : 
«Alsoo wy te vollen geinformeert syn, dat veele van ome On
dersaten van herwerts ouer, ende sunderlinge eenyge Landsaten, 
ende andere , residerende binnen onsen lande van Vrieslant, be
smet mytte vermaledyde secten , die dagelycæ opstaen ende ver
meerderen , vertreeken ende hen vluchtieh gemaickt hebben, 
hen onthoudende verborgen, ende in sulcke secreete plaetsen, 
dat onsen Officiers deselue nyet en hebben kunnen achterhae-
ïen"(120). 

Deze stukken nu verstrekken ons ten bewijze van den gedu-
rigen aanwas der Onroomschen in Friesland, d i e , vroeger Lu
theranen genoemd, thans dien naam niet meer dragen, zoodra 
de Doopsgezinden bekend geworden zijn. Niets valt dus geree-
der te denken, dan dat velen hunner ook toen Doopsgezind 
zijn geweest, toen zij nog , uit onkunde, den naam van Luthe
ranen droegen. 

Opmerkelijk is de omkeering van orde in die plakkaten, 
waarin wij , te gelijk met anderen, Ketters worden genoemd. Vroe
ger was het altijd Lutheranen en andere gereprobeerde sekten; 
maar zoodra is het gevoelen van den Doop der Bejaarden niet 
ruchtbaar geworden, of terstond wordt het omgekeerd: wij 

(117) Charterioek, S<le d l . , bl. 664. (118) BI. 693. (119) BI. 791, 

(130) Het «elfde, 3ie dl , bl. SI. 
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staan voorop en de anderen dragen zelfs geen'bijzonderen naam. 
Het is wel zoo, dat de Roomschen het felst tegen de Doopsge
zinden verbitterd waren; maar dit is toch geene voldoende re
den , om den naam van L t i t h e r niet meer te kunnen vinden. 
De voorrang, die ons in deze plakkaten gegeven wordt , bewijst 
meer en pleit te gelijk voor ons grooter getal. En zoo in eens 
zouden wij niet tot dit getaî geklommen zijn; of zij, die vroeger 
Lutheranen werden genoemd zijn grootendeels Doopsgezinden ge
weest ; of, zij zijn van partij veranderd en hebben zich van 
l u t h e r tot ons gewend. 

Vier zoodanige stukken komen mi j , van 1534—1550, in het 
CharterhoeJi dezer provincie voor. Het eerste is van den 20 Ju-
lij 1537, tegen de Wederdoopers en andere Ketters: «Want wy 
verstaen, dat die valsche ende damnabile secte van de Herdoo-
pers, ende andere Ketters, all noch nyet geheel geëxtirpeert i s , 
mair begint int heymeliek te pulluleren ende op te stane, soo 
in onsen voorscreuen lande van Vrieslandt als dair omtrent" (121). 
Het tweede is eene Ordonnantie, den 24 Mei 1544 aan de re -
spective Geregten gegeven, om zich bij de Pastoren te informe
ren op het gedrag en de conversatie hunner inwoners, en of zij 
de Ordonnantiën der Kerk wel onderhouden, met vastzetting 
van alle besmette en verdachte personen: omdat de Stadhouder 
dagelijks in het zekere onderrigt wordt , dat zich hier bevin
den «veel valsche Leeraers ende Predicanten van der damna
t i e secte, van herdoperie ende andere Ketterie , die de Ondersaten 
ende goede luyden, myt hair dwalinghe ende valsche leerin
gen , onderstaen te induceren," enz. (122) Het derde, van den 
25 Januarij 1547, is eene herhaling van het voorgaande: «om-
me te remedieren tegens den valsche Leeraers ende Predican
ten van der damnabîe secte, van Herdoperie ende andere kette
ryen" (123). Het vierde is eene Missive van den 10 Junij 1549 
aan de Regering van Leeuwarden, om het plakkaat tegen de 
Ketters, van 1547, alle half jaren te vernieuwen, om »t extir-
peren die dampnable secte van Herdoperie ende andere Kette
r ie , die Godbetert in deesen Lande noch grasserende is" (124). 

Wij willen hiermede het bestaan van Luthers- of Calvijns-

(121) Charterboek, 3<ie dl. , t l . 704. (122) 3de dl. , bl. 35 . (123) BI. 1ÏS. 
(124) Aid . , bl. 171. — De plakkaten, toen ten tijde in Groningen tegen de 

Doopsgezinden uitgevaardigd en onlangs door den Hoogleeraar P. H o f s t e d e de 

G r o o t ten dienste der Geschiedenis aan het licht gebragt in zijne Geschied, der 

Broederenkerk te Groningen, bl. 1 0 2 — 1 1 4 , zijn ook zeer onbepaald en maken 

ttisschen de Doopsgezinden en Mnnsterschen , en zelfs tusseben de Onroomschen 

in liet algemeen, weinig onderscheid. De iVederdoopers genieten echter de dis-
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gezinden, vóór 1550—1560, in deze provincie, niet geheel ont; 
kennen; ofschoon hier zeker vóór dien tijd van de eerstgemel-
den niet zeer velen en van de anderen zeer weinigen of geenen 
zijn geweest. Maar het is voor ons oogmerk voldoende, het 
duidelijker gemaakt te hebben uit de besluiten der Regering, 
hoe de Doopsgezinde gevoelens hier het eerst wortel schoten, 
zich vast zetleden en door niet weinige inenschen werden om
helsd. Men noemde de eerste Onroomschen meestal Lutheranen, 
Die Lutheranen zijn niet uit schrik voor de plakkaten bezwe
ken , neen! Maar zij toonden het naderhand, wie zij waren en 
hoe zij gevoelden, toen de brandstapels rookten. Men kon in 
Friesland geen' Lutheraan of Hervormde vinden, die wegens zijn 
geloof werd ter dood gebragt,- men raadplege alle wereldlijke 
en kerkelijke geschiedenissen. Wel werden ook zij hevig ver
volgd, zoodat zij hun leven door de vlugt , vooral naar Oost-
Friesland, even als wij, moesten trachten te redden; maar dit 
was niet vóór het midden der 3TI e eeuw. Toen het dus be 
kend werd , met welk soort van Lutheranen (eigenlijk Doops
gezinden) men in Friesland ie doen h a d , veranderden ook ,de 
plakkaten van toon en benaming. "Wij bleven echter veel aan 
L u t h e r verschuldigd, zoo als gezegd is. Wij stonden op het 
fundament der Apostelen en Profeten, waarvan C h r i s t u s de 
uiterste hoeksteen is , en dit fundament, wie had ons sterker 
daarop bevestigd, dan de man van Wittenherql Zoo was het 
de H. Schrift, ons vooral door hem in handen gegeven, die 
ons meer deed naderen tot dat Christendom, gelijk het in de 
dagen der Apostelen werd beleden. Derhalve komt mij dit ge
voelen , aangaande onzen oorsprong, het waarschijnlijkste voor, 
't welk ook door P i e t e r v a n G e u l e n , reeds in die zelfde 
XVIe eeuw, openlijk werd uitgesproken: »dat de Doopsgezin
den door het levendige Woord Gods tot kinderen des Allerhoog-
sten uit genade wedergeboren zijn." (Men zie boven, bl. 9.) 
En welke omstandigheden, zoowel in het kerkelijke als in het 

tinctie , in de meesten bijzonder genoemd te worden ; b.v, in het eerste , van 

1534 , tegen alle uïtheemsehe luiden » dé met eenigerhande nye Secte ofte We-

derdoope besmet syn ; " in het tweede , van 1536 , tegen alle ingezetenen of bui

tenlanders, » dé myt desse nye secte ofte wederdoepe besmet s i n t ; " in het derde , van 

1536 , insgelijks ; in het vierde , Tan 1544 , tegen » de sohentlycke ende ongot-

lycke secte van D a v i d t J o r y s , Balenlurgsche off Sweertgeesten , M e n n o 

S y m e n s ende andere wederdopers." Het vijfde, van 154S , is ook bijzonder t e 

gen de fi'ederdoopers ,- het zesde , van 1558 , en het zevende , ran 1557 . schij

nen mij echter niet bepaald tegen deze , maar tegen de Onroomschen in het alge

meen te zijn gegeven. 

4* 
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wereldlijke, onze Vaderen er toe aanspoorden , om de Schriften 
te lezen en te onderzoeken, hebben wij reeds boven gezien. 

Hier vindt men ook de reden, waarom de Doopsgezinden, 
zich, althans in Friesland , juist toen openbaarden. liet is waar , 
die behoefte aan eene betere Godsdienst dan de Kerk schonk, 
die geest tot onderzoek van de H. Schriften , die liefde tot de waar
heid , hadden reeds langer bestaan bij sommigen, en ook dit 
had medegewerkt om de Hervorming van de XVIe eeuw voor 
te bereiden en daar te stellen. Nu echter , in dezen woeligen 
en onrustigen tijd, werd de spanning en gisting der gemoede
ren algemeen. De schok, dien L u t h e r aan de Roomsche Kerk 
gegeven had , werd ook hier gevoeld. De mensehen beurden 
het hoofd uit de duisternis des Pausdoms op, verwachtten meer
der l icht , maar werden eerst nog door onvaste begrippen ge
slingerd (125). Vandaar, dat de Hervormers zelve en allen, die 
aan hunne zijde optraden, ook dikwijls van elkander zoozeer 
in gevoelens verschilden. Daarom vindt men aan de zijde van 
l u t h e r een' C a r 1 s t a d t en de Mmistersche IVederdoopers naast 
de Doopsgezinden. Men zag wel i n , dat men veranderen moest, 
maar niet even duidelijk, op welke wijze dit moest geschieden. 
De gedachten liepen inzonderheid u i t -een, omtrent dat Ko
ningrijk Gods, 't welk dan n a , in plaats van de Pauselijke Hië
rarchie, onder de mensehen moest worden opgerigt. Al naar 
dat men dit denkbeeld meer of minder zuiver, in den geest 
des Euangelies of in den geest des 0. Verbonds, had opgevat, 
zag men de werking daarvan zich openbaren. 

H a g e n b a c h wil d i t , bij mannen als L u t h e r , Z w i n g 1 i-
u s en C a l v i n u s , geene omwenteling maar hervorming hebben 
genoemd; d ' A u b i g n é noemt het wel eene omwenteling (126), 
maar beide verschillen slechts in de beteekenis van het woord. 
Het liefst zou ik bij de Doopsgezinden uitgaan van het denk
beeld van herstelling. Men wilde, op grond der H. Schrift, 
herstellen, wat in den loop der tijden bedorven was, en alzoo 
terugbrengen tot het eerste Christendom, zoo als het zich met 

(185) U. Emmius zegl fan dien toestand zeer waar : » cum audiret (M: Ilof-

mann) in Belgio et finitimis locis mortales inagno numero , eluscente passim per 

Germaniam, Daniam , Sueciam Enangelii veritate , è tenebris papatus caput at~ 

tollentes , et iumen aliquod quasi è longïmjuo prospieientes 5 propterea quod copia 

doctorum et librorum ob persecutionem nuîla ipsis esset, liaerere perplexos , et 

variè ünctuare, et , quod in tali casu solet corstingere , incertis et vagis opinïonï-

bus eiicumagi , " etc, , in dec. 6a , ad annuin 1330 , pag. 176. 

(126) Hagenbach , het wezen en de geschiedenis der Hervorming , 1" dl. , 

hl, 0 en?. ; d'Avhignè , geschiedenis der Hervorming , Ie dl, , bl. 3 , 
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'lachten luister in de dagen der Apostelen openbaarde. En 
hierin zijn de eigenlijke Doopsgezinden niet het ongelukkigst 
geslaagd. Het minst in tegendeel zij , die omwentelden en af
braken , zonder een goed fundament te bezitten, waarop zij 
weder konden bouwen; gelijk de Munsterschen, die daarenbo
ven van staatkundige bedoelingen en lage bijoogmerken uitgin
gen , waarvan zoowel de Lutherschen en Hervormden, als de 
weerlooze Gemeente der Doopsgezinden, vrij gebleven zijn. Boor 
dezen werd het woord der waarheid gehoord, en het bleef niet 
zonder weerklank in hunne harten. De zaaijer was op nieuw 
uitgegaan om te zaaijen, en vond bij hen de goede aarde, wei -
bereid om het zaad te ontvangen. 

Na alles wat ik gezegd h e b , mag het mijnen Lezers voorko
men , dat het volstrekt bewijs aan mijn betoog nog ontbreekt. 
Ik kan dit niet ontkennen; maar het ligt zoowel in den aard 
der zaak als in het gebrek aan meer geschiedkundige berig-
ten , dat dit volstrekt bewijs ontbreken moet. Wij mogen het 
toch zoowel van de Doopsgezinden , bijzonder in Friesland, als 
van ons Genootschap in hel algemeen, zeggen, dat wij onzen 
oorsprong niet afleiden van één enkel m a n , noch dagteekenen 
van ééne gewigtige gebeurtenis, waaraan wij ons ontstaan te 
danken hebben. Be andere Protestantsche Genootschappen wij
zen op zulke mannen : de Lutherschen op L n t h e r , de Her
vormden op C a l v i n u s , de Zwinglianen op Z w i n g l i u s , de 
Episcopaten op C r a m n e r , de Presbyterianen op J o h n K n o i , 
de Kwakers op G e o r g e F o x , de Remonstranten op A r m i n i -
i i s , de Hernhutters op Z i n s e n d o r f f , de Socinianen op de 
S o c i n i , als op de zoodanigen , die hunne Gezindten hebben 
gesticht. En daarenboven kunnen zij gewagen van gebeurte
nissen, rijksdagen of kerkvergaderingen, die de grondslagen 
tot hunne gemeenschap hebben gelegd. Daar de Doopsgezinden 
zulks missen, moet de ontwikkeling van hunnen oorsprong altijd 
met eenige zwarigheden verbonden blijven: want op l e n n o 
S i m o n s en D i r k P h i l i p s roemen wij we l , als op de ver
spreiders van onze gevoelens, de bewerkers van meerdere vast
heid en éénheid, en dus als op twee steunpilaren van onze 
Gezindte — maar zij zijn geene oprigters of stichters van ons Ge
nootschap. Wij wijzen derhalve terug op de E. Schrift, en 
zeggen , dat even als lang vóór de Hervorming vele menschen 
onze begrippen, op grond van die Schrift, tegen de dwalingen 
des Pausdoms hebben verdedigd, zoo ook ten tijde der Hervor
ming de Bijbel, althans in Friesland, ons dezelve heeft ge
leerd; terwijl het tevens zijn kan , dat de eerste Doopsgezinden 
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hier iets Tan de Walden&en hadden gehoord en naderhand, zoo
wel van bekeerde Munsterschen als Roomschen, eenigen aanwas 
hebben bekomen. Maar de ongemerkte en trapswijze ontwik
keling en vestiging van de Doopsgezinde leer is overeenkomslig 
Marcus IV, vs. 26—28, waar het Koningrijk Gods vergeleken 
wordt )>bij een' mensch, die zaad in den grond werpt, en slaapt 
en opstaat, des naehts en des daags, terwijl het zaad uitspruit 
en de halmen lang worden, en hij zelf niet weet , hoe. Want 
de aarde brengt van zelve vrucht voort; eerst den ha lm, daar
na de a re , daarna het volle koren in de are." — En hierme
de zullen wij van dit onderzoek naar onzen oorsprong tot de 
beschouwing van l e n n o S i m o n s en D i r k P h i l i p s overgaan. 



HOOFDSTUK SE. 

Van Menno Simons en, Dirk Philips tot de vernietiging der 

Spaansch-Roomsche heerschappij in Friesland, 

ten j are 1581. 

f&elijk onze Heer zijne Apostelen niet koos uit de rijken en aan
zienlijken dezer wereld, zoo nam Hij ook de Hervormers der 
Kerk, in de XVIe eeuw, uit den middelniatigen burgerstand. 
Want ook de afkomst dier mannen moest het toonen, dat niet, 
der mensohen werk, maar Gods werk werd volbragt. Wiet min
der dan Z w i n g l i u s , die uil de hut van een' Alpen-herder 
kwam; L u t h e r , de monnik, wiens vader een mijnwerker was; 
M e 1 a n c h t o n , die uit den winkel van een' wapensmid zijn' 
oorsprong h a d ( l ) , bewees dit de Priester van het eenvoudige 
Wiimarssum, M e n n o S i m o n s , in 1496 geboren. 

Wij zullen van zijne levensbijzonderheden niet meer gewa
gen dan volstrekt noodig is , en verwijzen te dezen opzigte naar 
het meermalen aangehaalde werk van A. M. G r a m er . Men
n o is vrij zeker geboren te Pingjum, hetwelk althans door hem 
zelven zijns vaders dorp genoemd wordt (2). Er bestaat echter 
ook eene overlevering, dat zijne geboorteplaats wezen zou Tib-
ma (in de wandeling Tibbe of Tjebbe), een gehucht in Oost-
Dongeradeel, en dat de Doopsgezinden derhalve van die plaats 
een' bekenden bijnaam, dien van Tibben, zouden hebben ont
leend. Oud is deze bijnaam zeker, daar reeds de Bisschop van 
Leeuwarden, in 1573, aan R e i t s e A y s e s z verwijt, dat hij 
van het Aoomsche Geloof is afgegaan naar de Mennisten en Tib
ben (3). Het aannemelijkst komt mij voor, dat M e n n o eenige 
jaren zijner jeugd te Tibbe heeft doorgebragl, hetzij zijn va
der de woonplaats veranderd hebbe of dat de zoon er bij ande
ren geweest zij, daar hij zelf zoo uitdrukkelijk van Pingjum 

(1) De betrekking van Calri jn 's vader schijnt niet naaatrkearig hekend te 
zijn ; maar zeker was hij uit den hurgerstand. 

(3) 31. Simons , werken , W. 258. (3) Fan Braght, hl. 683. 
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spreekt. Hij schijnt zich in zijne jeugd tot de bediening van 
het geestelijk ambt gevormd te hebben. Zijne kennis was, voor 
die tijden , meer dan gewoon. Hij verstond niet slechts de La-
tijnsche taa l , maar schreef ook in dezelve vrij we l ; gelijk ons, 
behalve uit kantteekeningen, uit drie kleine proeven in zijne 
werken blijkt (4). In 1524, toen hij den ouderdom van 28 j a 
ren bereikt h a d , werd hij Priester of Kapellaan te Pingjum , 
vervolgens te Wi†marssum j totdat hij in 1536 uit het Pausdom 
irad en misschien den 12 Januarij van dat jaar zijn priesterlijk 
ambt nederlegde. In 1537 begon hij openlijk te leeren, zoo 
als het vroeger aangevoerd verhaal van zijne bekeerings-geschie-
denis ons toont. 

Hadden de verkondigers van eenige leer met schijnbaar on
overkomelijke zwarigheden te kampen, dan waren het M e n n o 
en de zijnen. Met alleen dat brandstapel en schavot hen van 
de zijde der Roomschen bedreigden; maar zij hadden ook, om
dat men hen met de Munsierschen verwarde, het vooroordeel 
van andere Onroomsehen tegen zich; terwijl hunne eigene kud
de nog daarenboven aan afdwalingen en verleiding, door B a-
t e n b u r g , D a v i d J o r i s en anderen, gedurig blootstond. 

Mets moest voor M e n n o dus meer behoefte zijn, dan een 
vriend, met wien hij zijne inzigten kon deelen, aan wicn hij 
zijn dikwijls bekommerd hart kon uitstorten, bij wien hij raad 
en bemoediging in allen druk en lijden kon vinden. Zulk een' 
vriend schonk God hem in D i r k P h i l i p s . 

Het moet wederkeerig een groote zegen voor D i r k P h i l i p s 
geweest zijn, dat hij M e n n o vond. Zij waren zeer verschil
lend van geaardheid, en juist hierdoor bijkans onontbeerlijk 
voor elkander. Wat M e n n o was in liefderijkheid en zacht
he id , dat was B . P h i l i p s in kracht en onverzettelijkheid. Als 
M e n n o ter neer geslagen werd , dan kon zijn vriend hem met 
nieuwen moed bezielen ; als D. P h i î i p s te ver zou gaan in 
lijnen ijver, dan had hij de bedaardheid van M e n n o als ten 
teugel noodig, om binnen de palen te blijven. Zoo heeft dan 
ook 1). P h i l i p s inzonderheid eerst na den dood van Men-
n o door zijne hardheid in het bannen, hetwelk reeds vroeger 
gestreng genoeg ging, de achting van velen , zelfs geloofsgenoo-
ten, verloren. Maar zoolang zij elkander op zijde stonden, 
werkten zi j , wel met dat onderscheid, 't welk hun karakter 

(4) M. Simons . werken , M. 395 , 433 en 533 . Hij schreef natuurlijk hel 

meest in de Landtaal, omdat de meeste lezers, voor welke hij schreef, geen La

tijn verstonden. 
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medebragt, echter met de zelfde regtschapenheid, liefde voor 
het woord der waarheid en getrouwe verkleefdheid aan hun
nen Heer, tot de stichting en den opbouw der Gemeenten. En 
mogten zij oolc soms in wijze van zien verschillen, men mag 
het er voor houden, dat zij altijd opregte vrienden gebleven 
zijn. Nog in 1552 schrijft fflenno: »daarom zeg ik met onzen 
getrouwen en zeer lieven medebroeder D. P h i l i p s , dat wij 
den ban niet begeereu te gebruiken tot verdervinge der men
sehen ; " — en in 1554: »ook zijn wij niet alzoo gedeeld: want 
DirMst en wij zijn geheel ééns; hope ook door Gods genade , dat 
wij ééns zulïen blijven, eeuwiglijk" (5). Zoo heeft dan de za-

.menwerking van deze twee uitstekende mannen den grond ge
legd tot een' bij zonderen bloei van ons Kerkgenootschap. Niet, 
dat zij hetzelve zouden hebben gesticht, maar zij hebben er 
meer éénheid en vastheid aan gegeven; terwijl zij het tevens 
naar buiten hebben uitgebreid. 

D i r k P h i l i p s was in 1504 te Leeuwarden geboren. Hij 
schijnt, behalve zijn' broeder O b b e , nog een' broeder gehad 
te hebben, met name L u c a s , die naderhand Leeraar bij de 
Doopsgezinden te Haarlem geweest zou zijn. Zoo althans berigt 
M a a t s c h o e n , bij S c h i j n (2° d l . , bl. 387). Aan de opvoe
ding van 1) i r k schijnt veel zorg besteed te wezen, en het blijkt 
uit zijne geschriften, dat hij het Latijn en Grieksch zeer wel 
verstond. Hij was dus niet alleen in aanzien bij de Doopsge
zinden , maar wordt ook door anders-denkenden, zelfs mannen 
van letteren, geroemdj b. v. door G. C a s s a n d e r , een'Roomsch' 
schrijver, »a!s iemand, die in ijver niet week voor l e n a o , 
wiens zaak hij na diens dood had opgenomen; die hem gelijk 
was in welsprekendheid voor het volk, maar hem in geleerd
heid en kennis van wetenschappen te boven ging; 't geen ette
lijke boekskens , door hem uitgegeven, bewijzen. Zoodat het 
te beklagen zij, dat zulk een groot verstand, met zoo vele gaven 
voorzien, zich liever laat gebruiken om ketterij en scheuring te 
bevestigen, dan tot herstelling der ware Kerke ; hoewel hij beter 
is dan anderen van die sekte, en eenige ongerijmde dolingen 
der zijnen verbetert " (6). 

(5) Als voren , bl. 475 en 3 1 3 . 

(6) Casiander , ïn praefat. l ibi . : de Baptïsm. Parvulorum , in operib. , pag. 

671 , 673 . Ut Emmius noemt hem ook »vir Latinè et Grraecè non vulgariter 

doctus," en » cumprimis literatus." Berum Fris. bist. dec. 6 a , pag. 235 en 3 5 8 . Maar 

van zijn karakter roemt bij niet: want hij was immers een Wederdooper ! Tan-

bier dan ook zijn onbeschaamd oordeel over M e n n o : »<jui sub modestiae , hu -

mijitatïs, patientiae specie animum sibi piaudentem , alios despïcientem, et Phari-
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Van de Geschriften, doorD. P h i l i p s uitgegeven, bestaat nog 
zijn Enchiridion, oft Handboexken van de Christelijke Leere en 
Religion, in corte somma begrepen, ten dienste van alle liefheb
bers der waerheyt [door de genade Gods) uyt der H. Schrift ge-
maect, door D. P. (Dirk Philips.) Hetzelve is onderscheidene 
malen gedrukt , zoo als in 1564, 1578, 1579, 1600 en 1627 ( 7 ) , 
en behelst elf traktaten of vertoogen, drie brieven en eene 
wederlegging van zekeren dweeper S e b a s t i a a n F r a n c k . 
Maar deze laatste komt alleen voor in de uitgave van 1627. I). 
P h i l i p s geeft zelf de titels der traktaten op in »een gerieffelick 
en profijtelyck Register," achter de »drie grondige Vermaningen 
ofte Sendtbrieven," bl. 38 enz. , als volgt: 

1) Het boek, dat hier voormaals genoemd geweest is , dat 
Gheloof-boeck. 

2) Fan de Menschioerdinge ons ïïeeren ende Salighmakers 
Jesu Christi. 

3) Van de rechte kennisse Jesu Christi. 
4) Apologia, ofte Verantwoordinghe, dat wij geen ffeder-

doopers noch Sectemakers en zijn, maar dat wij eens zijn met 
die rechte Ghemeynte Goclts, die van aanbegmne geweest is. 

5) Van de Sendinge der Predicanten oft Leeraars. 
6) Een lieflijcke Vermaninge (omtrent leden der Christelijke 

Gemeente, die in openbare werken des vleesches vervallen). 
7) Eene lieflijcke Vermaninge, over die waarachtige kennisse 

Gods. 
8) Schoone en waarachtige verklaringe des Tabernakels ofte der 

Hutten Mosi. 
9) Fan de wedergheboorte oft nieuwe Creature. 

10) Van de geestelijke Restitution. 
11) Van de Gemeynte Gods, hoe die van den beginne geweest 

is en waer bi die bekent en van alle Secten onderscheyden wort. 
In de daarop volgende drie Zendbrieven vermaant hij zijne 

Broeders en Zusters om standvastig in de waarheid te blijven 
wandelen, ook in weerwil der vervolgingen, om hnn ongeveinsd 
geloof te beleven en zich te wachten voor valsche profeten en 
twistmakers. 

Behalve het bovengenoemde heeft hij nog vier losse stukken 
uitgegeven , betrekking hebbende op de geschillen, welke later 

saico fastu damnanteni velabat, multoscjue omninó mortales hypoerisi suâ in ana-

fcaptismum trahebat." L. supra cît8 3 pag, 330 . 

(7) Over deze uitgaven handelen uitvoerig S c h i j n en M a a t s c h o e n , bij 

eerstgemelden , Se dl. , b l . 326 enz. ; zoo als ook over den inhoud zijner Ge

schriften. 
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in Friesland hebben plaats gegrepen en aanleiding gaven tot 
die verschillende partijen onder de Doopsgezinden, waarover 
wij later zullen spreken. Het eerste is een Zendbrief aan de 
vier steden (Harlingen, Franeker, Leeuwarden en Dockum), om 
de twistenden tot vrede te vermanen ; het tweede een verhaal van 
dien twistigen handel ; het derde een Appendix aan het tweede 
met eene Apologia; alle drie door hem geschreven in 1566, en 
in 1567 uitgegeven. Het vierde is een opstel over den Echt 
der Christenen, geschreven in 1568 en waarschijnlijk ook omtrent 
dien tijd voor het eerst gedrukt (8). 

Het gezag, 't welk door de toenmalige Doopsgezinden aan 
M e n n o S i m o n s en D i r k P h i l i p s werd toegekend, moest 
uit den aard der zaak groot zijn. Want ofschoon de vaderen 
zich hielden aan de uitspraken der II. Schrift, in zaken van 
het geloof, deze beide mannen schenen ouder hen het grondigst 
de Schrift te verstaan en waren daarenboven met gelijken ijver 
voor den opbouw der GemeenteQ bezield en werkzaam. Van
daar dan ook, dat men zich weleetis naar hen noemde, en de 
titel van DirMst of Mennoniet bij hen en anderen het zelfde 
beteekende als Doopsgezind. Be eerste benaming hebben wij 
reeds in de werken van M e n n o zelven aangetroffen; die van 
Mennist of Mennonyt was reeds in 1545 in Oost-Friesland en in 
1568 zelfs in de zuidelijke provinciën bekend (9). Hun gezag 
was echter niet zoo groot, of in den volgenden tijd van ver
deeldheid , over den b a n , durfde L e e n e r t S o u w e n s , zoo 
als men zegt, M e n n o eens met den ban bedreigen; en werd 
door sommigen van de Friezen aan D. P h i l i p s de broeder
schap werkelijk opgezegd (10). 

Hun rang schijnt niet die van gewone Leeraars geweest te zijn. 
Ofschoon men niet kan bepalen, wanneer dit zoo begonnen en 
weer geëindigd i s , maakten zij toen onderscheid tusschen Leer
aars (ook wel Opzieners, Bisschoppen of Oudsten geheeten) en 
Vermaners, hierin vooral steunende op Romein. XII , vs. 7 en 8 , 
waar Leeraars en Vermaners afzonderlijk worden genoemd. Deze 
laatsten konden ook tevens Dienaars of Diakenen zijn, en zelfs 
waren deze beide betrekkingen meest aan elkander verbonden. 
Zij mogten echter niet den Doop en het Avondmaal bedienen: 

(8) Eenige proeven uit zijne stukken zie men hier achter in Bijlage I I . 

(9) Historie en -wonderbare sermonen van Broer C o r n e l i s A d r i a e n s e te 

Brugge , S" dl. , H , 484 en 487 ; waar hij als sekten der Wederdoopers geene 

Dirhisten , maar Mennonyten, David-Joristen en Adamyten noemt. Beninga, 

Chronijk van Oost-Frieslant, bl 750 . 

(10) Brandt, l e d h , bl. 419 ; Cramer , t , a. p . , bl. 143 , en anderen. 
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want dit was het werk van de Leeraars of Oudsten alleen. Deze 
moesten »het woord Gods prediken, de Sacramenten iiitdeelen 
en voorts leeren alle geboden Gods te onderhouden , naar de 
leere Ghristi" (11). Naderhand werd deze bediening op een' 
vasteren voet gebragt, dan zij zeker voor het midden der XVI0 

eeuw geweest is. Toen stelde men, waarscliijnlijk in 1551, drie 
voorname Oudsten aan • n.1. M e n n o S i m o n s , D i r k P h i l i p s 
en L e e n e r t B o u w e n s . Men heeft wel aan deze mannen 
hunne bijzondere landschappen, waarover zij het bestuur voer
den , toegewezen: b . v. aan D. P h i l i p s Dantsig of geheel 
Pruissen; aan M e n n o het Holsteinsche , of ook wel (zoo als 
S c h a g e n doet {de kerk der Nederl. Doopsgez., bl. 44) Neder
land ; aan L . B o u w e n s Oost-Friesland; maar ik geloof, zonder 
grond. Wel hadden zij zich hier of daar eene verblijfplaats 
uitgekozen,- maar hun verblijf was niet bestendig en ook hunne 
werkzaamheden waren van algemeenen aard; gelijk ons vervol
gens, vooral uit de Dooplijst van L. B o u w e n s , blijken zal. 
Ook waren zij niet de eenige Oudsten; daar het mede van G i l 
l i s v a n A k e n en anderen bekend is , dat zij den Doop hebben 
toegediend. In de XVIIe eeuw werd de verkiezing van zulk 
een' Ambtgenoot door de in leven zijnde Oudsten bepaald, als 
deze het dienstig oordeelden. Die verkiezing zelve geschiedde 
echter door de geheele Broederschap, nadat zij zich plegtig, 
door het gebed om vergeving van zonden en den geest der wijs
heid , hiertoe had voorbereid. Als iemand de meeste stemmen 
op zich vereenigd h a d , werd hij door de in dienst zijnde Oud
sten op nieuw onderzocht, of hij zuiver was in geloof en leven 
en vervolgens met oplegging der handen door hen allen beves
tigd en ingezegend. Niemand mogt de op hem gevallene keuze 
weigeren, en zulk eene weigering werd bij de harde Friezen 
zelfs met den ban gestraft. Terwijl men dus bij elke Gemeente 
dikwijls verscheidene Vermaners vond , waren er Oudsten slechts 
bij enkele en meestal de aanzienlijkste Gemeenten. Deze Oudsten 
moesten veelal bij verscheidene Gemeenten rondreizen, vooral 
wegens de bediening van Doop en Avondmaal en andere voor
vallen van meer bijzonderen en gewigtigen aard (12 S. 

Het spreekt van zelf, dat wij dit alles niet op M e n n o S i m o n s 
en D . P h i l i p s , als Oudsten, kunnen toepassen. Wij moeten deze 

( l i j Protocol van Embden , bl. 333 , waar B r i x i u s het onderscheid tus-
seken Leeraar en Vermaner uitlegt. 

(13) Men zie over die Oudsten verder: Schagen, bl. 44 , 59 ; Claes Clae-
sen Bekentenisse tegen II, Favhelii , Babel der Wederdoopers, bl. 335 , 336; 
Cramer, bl,63 , 9 4 , 116. 
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mannen beschouwen als twee Hoofden van hunne Gezindte. Zij 
waren di t , zoolang er nog geene orde of regel in de Doopsge
zinde Kerkgemeenschap bestond ; toen er alleen geleerd werd , 
wat men moest doen, om het eeuwige leven te hebben. Dit 
duurde zoo voort tot het jaar 1550 ongeveer. Het Genootschap 
werd langzamerhand meer en meer geconstitueerd, om zoo te 
spreken; waartoe fflenno en D. P h i l i p s , op eene vergadering 
in 1547 te Embden gehouden, zeer hadden medegewerkt. Nu 
kwam men op het denkbeeld, dat men algemeene Opzieners 
moest hebben; en niets was natuurlijker, dan dat men beide 
genoemde mannen daartoe verkoos. Ook de verkiezing van 
L. B o u w e n s werd door M e n n o bevorderd, blijkens een'brief 
van dezen aan de huisvrouw van L e e n e r t , te vinden in zijne 
werken, bl. 455. En zij bleven dus ook thans Hoofden van het 
Genootschap en werden Oudsten of Opzieners tevens. In deze 
betrekking werd er niemand in aalle deze Oostersohe (aan de 
Oostzee liggende) steden gedoopt," dan door M e n n o alleen, 
gelijk hij zelf betuigt. 

Zij mogten dan ook goede vruchten van hunne werkzaamheid 
plukken. Reeds in 1544 vertoonde zich de leer der Doopsge
zinden als eene voortkruipende besmettelijke ziekte (contagium 
serpens), zegt U. E m m i u s ( 1 3 ) . »De grooteen sterke God heeft 
het woord eener ware boete, het woord zijner genade en kracht , 
met het heilzaam gebruik zijner heilige Sacramenten, door 
onze geringe dienst, arbeid, en hulp onzer getrouwe Medebroe
ders, in vele steden en landen zoo bekend en openbaar, en de 
gestalte zijner Gemeenten zoo heerlijk gemaakt, met zulke on
overwinnelijke kracht begaafd, dat ook vele hooge, stoute har
ten niet alleen ontmoedigd werden, de onzuivere niet alleen 
kuisch, de dronkene nuehteren, de geringen mild, de wreeden 
goedig en de godloozen godvruchtig; maar dat zij ook, om het 
heerlijk getuigenis, dat zij hebben, goed en bloed, lijf en le
ven getrouwelijk daar voor gaven, gelijk als ook nog op dezen 
stond (1554) dagelijks gezien wordt." Zoo betuigt M e n n o , 
bl. 258. Over die Gemeenten zelve spreken wij later. 

De oorzaak van dezen ongemeenen invloed der Doopsgezinde 
leer was gelegen in dien geest des tijds, welken wij vroeger 
als de oorzaak van ons ontstaan hebben genoemd. De Leeken 
in Friesland begonnen in de beginselen der Roomsche Kerkleer 
te verslappen. Er waren nog wel gestrenge Roomschen, maar 
er waren ook vele onverschilligen, vele twijfelaars, vele stille 

(13) Loc. cit. , dee. 6 , 334. 
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godsdienstigen : braTe menschen, die het wel meenden en be
hoefte hadden aan betere begrippen , dan hun door de Room-
sehe Geestelijkheid werden ingescherpt. En ook die Geestelijk
heid zelTe begon te Terflaauwen , blijkens het begin Tan eene 
Ordonnantie , in 1541 , door deu Stadhouder Tan Friesland ge
geven, luidende: »T)ie exercitie Tan Religie ende Godsdienst, 
bij den sorghloosen Gheestîijcken ende Priesteren, alleynskens 
verflauwende, die over sulcks veele plaetsen ledich staen l ie
ten Tan hare Priesteren" enz. (14) J a , zij ontzagen zich niet 
langzamerhand zelve eenig deel aan het Hervormingswerk te 
nemen , en ia het plakkaatboek vinden wij op het jaar 1567 
eene lijst van acht-en-dertig veroordeelde Friesche Geestelijken, 
die zich schuil houden of voortvluchtig zijn en gevat moeten 
worden. De bijzonderheden vau hun vergrijp staan niet uitge
drukt , maar zij komen TOOI' in Terband met de Godsdienst
onlusten der Hervormden, welke de Stadhouder wilde dem
pen (15). Het gebouw der Roomsche Kerk toch begon in deze 
proTineie allengs onbruikbaar te worden , en onder de eersten 
en ijverigsten , die bezig waren om een nieuw gebouw op te 
t rekken, mogt men de Doopsgezinden rekenen. 

Eene der eerste werkzaamheden van l e n n o was, om al de
genen , die mei hem in het punt van den Doop der Bejaarden 
overeenkwamen, geheel tot zijne gevoelens over te halen. Het 
meest stonden hem tegen, de overgeblevene aanhangers van de 
Mwnsterscke sekte, vaa welke hij wel eenigen bekeerde, maar 
waar van anderen zich weer hadden vereenigd onder zekeren 
J a n v a n B a t e n b u r g , die vroeger Burgemeester van Steenwijk 
was geweest. Be inzigten van M e n n o en B a t e n b u r g liepen 
zoo zeer uiteen, dat men het noodig vond, eene algemeene 
vergadering te beleggen, om te beproeven, of men in de betwiste 
punteu tot een vergelijk kon komen. Deze vergadering kwam 
in 1538 te Boekholt, in Westfalen, tot stand. Noch M e n n o , 
noch D. P h i l i p s waren er zelve tegenwoordig; maar uit 
Friesland verschenen in hunnen naam M a t t h i j s van Berlikum 
en T j a a r d van Sneeh. Ook B a t e n b u r g was er niet per
soonlijk, maar had er zijne afgevaardigden. Uit Engeland zelfs 
was eenzekere J o h a n n e s S a t t h i a s overgekomen, die de 
partij van l e n n o hield. De Batenburgers bragten omtrent de 
ingeving des H. Geestes, de wereldlijke Overheid en de veel-
wiJTerij zulke ongerijmde stellingen te berde, dat er aanvankelijk 

(14) Wînsemivs , ChronJ<jne van Vrieslant, i l . 510. 

(15) Charterhoek, 3d*dl. , hl. 709. 
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vau de geheele zaak niets scheen te zullen komen. D a v i d 
J o r i s , van Delft, maakte echter door zijne bemiddeling eene 
soort van vrede tusschen de partijen. 

Maar deze vrede was van korten duur. Toen de onderscheidene 
afgevaardigden te hunnent waren wedergekeerd, werd ingezien, 
dat men elkander niet wel begrepen had , of dat men toch te 
veel in denkwijze verschilde. De Doopsgezinden bleven niet 
slechts gescheiden van de Batenburgers, die zich zoo ver van de 
Doopsgezinde gevoelens hadden verwijderd, dat zij zelfs aan den 
Doop geeneriei waarde meer toekenden; maar beide partijen 
kregen ook een' afkeer van den vrede-stichter, D a v i d J o r i s , 
van wien het meer en meer bleek dat hij voor zich zelven een' 
aanhang zocht. M e n n o en D a v i d schreven nu tegen elkan
der , en de laatste begon zijne achting, althans in Friesland, 
geheel te verliezen. Hij schijnt in den ban gedaan te zijn; ter
wijl fflenno daarenboven in zijne werken elke gelegenheid 
waarneemt, om zoowel tegen hem als tegen de Munsierschen en 
B a t e n b u r g te waarschuwen (16). 

Een ander gevolg van het houden dezer vergadering schijnt 
geweest te zijn, dat M e n n o zijn hoofdwerk, het Fundament-
boek , schreef, 't welk hij in 1539 uitgaf. Zijne bedoeling daar
mede was zoowel, om de ons vijandige Overheid in meer gun
stige stemming te brengen als om de zijnen tegen de geestdrijvers 
en bedriegers van dien tijd te waarschuwen en te wapenen. Dit 
laatste is hem zeker beter dan het eerste gelukt. Althans in 1542 
werd er door het Bestuur in Friesland een scherp plakkaat tegen 
hem uitgevaardigd. Daar ik dit plakkaat bij geenen van onze, 
noch bij eenig' anderen schrijver volledig heb aangetroffen, zal ik 
het hier , uit het Placaat- en Charterboek van S c h w a r t z e n b e r g , 
in deszelfs geheel mededeelen (17). Hetzelve luidt als volgt: 

»By den Keyser. 
Onsen lieuen beminden Burgemeesteren, Sceepenen ende Hai-

de enz. onser stede Leeuwaerden, saluyt: 

(16) Men zie over deze vergadering en derzelver gevolgen : Brandt, l e dl. , 

bl. 132 ; Starck , seite 364 ; Beninga , bl. 814 ; Schotanus , Menmsterije , bl. 

3 3 1 , en anderen. J o a n n e s A c r o n i u s , een Fries (Akkrammer) van geboorte, 

maar Hoogleeraar te Bazel, schreef van D. Joris; »urgebatque Spiritnm jam 

tnm venisse , sibicrue nïmis multa tribuit. Quo faetum est , ut ab Anabaptistis 

sit excommunicatus." S. A. Gabbema , epist. ab illustrib. et cl. vir. script. , 

eent. t res , pag. 141. Ook onze Martelaar ï a c r u e s d ' A u c h i j noemt hem een' 

Ketter; bij T. J. van Braght, 3« dl. , bl . 319. 

(17) 2<le d l . , bl. 873 . Uit dit stuk bl i jkt , dat vele schrijvers verkeerdelijk het 

jaar 1643 hebben gesteld. 
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Alsoo t onser kennisse gecomen is , ende in t seeeker on
derricht sijn, dat eenen Heer Menno Sijmonss, eertyts Pastoor 
te Widmarssum, in onsen lande van Vriesland, besmet wesen-
de van de seete der Herdoperie, ende andere quade leeringen, 
uyt denseluen onsen Lande geweeeken is geweest, ende da twy 
int seeeker Terstaen hebben, dat hy hem, by tyden, weder in 
onsen voorscreuen Lande int heymelick soude begeuen ende 
Terkeeren, poogende by nachte ende ontyden, ende anders in 
Terscheyden plaelzen, die simpele luyden onse Ondersaten, myt 
zyn Talsehe leeringen ende predicatien te verleyden, ende brin-
gen Tan den Heyligen Kersten geloue ende eenicheyt der Hey-
liger kercken; dat hy oock hem Teruordert soude hebben, Tan 
zyne Toorscreuen verdoolde leringe te maicken eenyge boecx-
kens, ende deselue te seinineren ende stroeijen onder onse voor-
ereuen Ondersaten, t weïek suîex nyet en behoort, ende ons 
nyet te lyden en staet; 

Soo ist, dat wy, willende dair inne versien, T ordonneren 
ende committeren by deesen, dat ghy alomme binnen uwe Ju
risdictie, ter plaetsen daer men gewoontlijck is publicatie te 
doen, publiceert , uytroept ende verkundicht, dat een yege-
îijck, van wat eondicie hy sy, binnen onsen Lande voorcre-
uen , hem wachte denseluen Heer Minne Symonss in zyn huys , 
oft op zyn erffue te ontfangen, logieren, eeten oft drincken te 
geuen, oft eenyge gunst oft behulpelicheyt te thoonen, oft myt 
hem te spreecken oft conuerseren, in wat manieren oft plaetsen 
dattet sy, noeh oick eenyge van de Toorcreuen boeexkens, by 
denseluen Heer Minne uytgegeuen, oft die naemaels by hem 
sullen moegen uytgegeuen worden, en ontfange, oft by hem 
en houde, by pene , Tan aen lijff en goet als Ketters gestraft 
te worden, als dat nae rechte ende onse voorgaende placcaten 
beuonden sal worden te behooren ; ende Toorts dat wy eenen 
yegelioken van onsen Ondersalen, wie dat hy sy, geconsen-
teert ende geauctoriseert hebben, consenteren ende aucloriseren 
myts deesen, dat zy denseluen Heer Minne, wair dat zy hem 
weeten te becomen, geen Plaetse ofte Jurisdictie uytgesundert, 
sullen mogen apprehenderen, ende geuanekelyck onder onsen 
ïïoue Tan Yrieslant seynden, wair voir zy van ons, ingeualle 
zy 't selue Toleomen, bouen die redelicke oosten, by hen te 
dier cause gedaen, Toir recompense ontfangen sullen de somme 
van hondert gouden Karolus guldens, die wy hen willen, zon
der eenyge swaricheyt, by onsen Rentmeester Generael aldair 
gegeuen te worden ; beuelende, ende oick toeseggende den gee-
nen , die 't selue werek bestaen ende Tolbringen sal als TOO-
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r e n , gracie endo genade te doene van t gheene , dat l iy, ter 
cause van deselue herdoperie oft andere ketterie, oft minder 
saicken, tegens ons verbuert sal moegen hebben, behoudelicken, 
da t , indyen hy van herdoperye oft andere ketteryen besmet is 
geweest, dair aff leetweesen hebben ende paenitere, ende hem 
weder totter eenicheyt van der Heyliger kercke begeue; v des 
nyet te min ordonnerende, ende op al dat gby tegens ons ver-
imeren moecht, seer eernstelicken beuelende, insgelicx uwe 
uytterste neersticheyt te doene, omme nair denseluen lieer Min
ne , zyne Faucteuren ende Adherenten, alomme binnen den be-
dryue uwer Jurisdictie te vernemen ende ondersoecken, ende 
deselue, mytsgaders alsulcke informatie als gy tegens hen heb
ben su l t , geuanckelick onder onsen voorcreuen Houe te seyn-
den, omme tegens hen geprocedeerd te worden als behooren 
sal j Y auctoriseerende van gelycken te mogen doen, in wat 
Jurisdictie ghy denseluen sult weten te becomen, van alle t 
weJcke, in manieren voorsereuen te doen , wy v , ende allen 
onsen Ondersaten voorsereuen, geuen voîcomen macht , auctori-
teii endo sunderlinge benei midts deesen: Ontbieden ende be-
ueeïen voorts eenen yegelicken, dat zy , doende die voorsereuen 
apprehensie, elcx anderen eernstelick verstaen ende obedieren, 
ende alle hulp ende assistentie doen, des versocht synde, want 
ons alsoo gelieft. 

Gegeuen binnen onser stadt Leeuwairden, onder onsen secreet 
segeî, in placate hier op gedruckt den seuenden Becembris, 
Anne XVC ende twe en viertich. 

(onder stond gescreuen) 
By den Keyser, ter relatie van zyne Mayesteyts Stadhouder, 

President ende Raiden in Vrieslant. 
(ende geteeckent) B o e y m e r. 

(lager stonde) 
Becomen den XIII. Becembris, ende den XIIII. der-
seluer maendt gepubliciert." 

De vervolging bepaalde zich echter niet bij M e n n o , maar 
strekte zich met eene zware hand tegen alle Doopsgezinden uit. 
Wij zullen nu vooreerst van dezen dadelijken tegenstand der 
Roonisehe Kerk en Regering meer in bijzonderheden moeten 
gewagen en dus voornamelijk letten op de plakkaten tegen ons 
in Friesland uitgevaardigd , op derzelver uitoefenaars, en Op de 
ongelukkige slagtoffers (Martelaren), die door dezelve gemaakt zijn. 

Keizer K a r e 1 V handelde zoowel ten opzigte van den Paus 
als van de Hervormers met een staatkundig- doel. Daarom was 
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hij in Duitschland der Hervorming veel gunstiger gezind dan in 
de Nederlanden; j a , als hij geene Staten buiten Duitschland be
zeten h a d , zoo zou hij L u t h e r boven den. Paus hebben ge
trokken, zegt R o b e r t s e n (18). Wat hij dus in Duitschland 
toestond, om eenige Vorsten genoegen te doen, dat weigerde 
hij in Nederland, waar hij zulke Vorsten niet had te ontzien, 
ten einde den Paus en de Geestelijken te toonen, hoe goed hij 
het meende met het Roomsche geloof (19). Hij zag wel i n , dat 
het volk deze tegenstrijdigheid in zijne handelwijze opmerken 
zou; en werkelijk, men beriep zich hier welêens op algemee-
ne rijks-plakkaten, die veel zachter luidden dan de onze; 
maar hij vervolgde daarom zijn' weg en beval eenvoudig, dat 
men zich hier niet op rijks- of eenige uitlandsche plakkaten 
beroepen mogt(20). En zoo werden dus de Onroomschen hier 
veel feller te keer gegaan dan in zijn Keizerrijk. Bat van de 
Onroomschen geene meer dan de Doopsgezinden door de heer-
schende Kerk werden vervolgd, sprak van ielf. Men hield 
toch dezen voor het zelfde volk als de ffiunstersche oproerma-
kers , of, op zijn bes t , voor derzelver afstammelingen. Beider 
gevoelens omtrent den Doop gaven gereedelijk eene ongelukkige 
aanleiding daartoe. Voor de Doopsgezinden inzonderheid wer
den dus 'de schavotten en houtmijten aangerigt; en B r a n d t 
zegt, dat er in het geheel wel tien van dezen tegen één der 
andere Onroomschen werden ter dood gebragt(21). Ik kan dit 
zeggen niet onwaarschijnlijk vinden; ten minste in Friesland 
tellen, voor zoover ik heb kunnen nagaan, de andere Onroom
schen niet één enkelen Martelaar en wij ongeveer twint ig; ge
lijk wij vervolgens zullen zien. 

Wij zullen de plakkaten, in het algemeen tegen de Ketters 
uitgevaardigd, slechts aanstippen. Behalve dat van 1521, en 
andere reeds genoemde, zijn de voornaamste die van 1535, 
1837, 1540, 1544, 1550, 1555, 1556, 1567, 1568, 1569 en 
1570. Tegen de Wederdoopers in het algemeen werd een sterk 
plakkaat gegeven in 1528(22), in 1554(23) en 1566(24). Het 
laatste is de beruchte moderatie, door het volk moorderatie ge
noemd, waarin voorkomt: »dat hervallen Ketters, mits nieuw 
leedwezen toonende , met ballingschap zullen mogen voldoen; 

(18) Hist. van Keizer Karel V , 34<- dl. , bl. 191 enz. 

(19) Wagenaar, S d e d l . , bl. 6 7 ; Tpeij en Sermout, Seà. Herv. k e r k , 

l*te dl. , bl. 7 6 — 8 1 . 

(20) Chartorboek, S^dl, bl. 3 1 7 , 318. (21) Brandt, ls»e dl . , bl. 816 . 

(22) Brandt, bl. 70 ; Staroh , s. 186. 

(33) Wiiisemnis , Hjst. Frisiearum , pag. 19. (24) Brandt, bl. 299 . 
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maar de Doopsgezinden niet dan met den hals." De volgende 
plakkaten zijn bijzonder in Friesland tegen ons uitgegeven. 

I . 2 en 3. Be reeds gemelde van 1534(25). 
4. Fan den 9 Maart 1535, gerigt aan het Bestuur van Fra-

neher, dat de eigenaars hunne landen of huizen niet mogen 
verhuren of in pacht geven aan iemand der Wederdoopers; of, 
zoo dit geschied is , dezelve er uit moeten verdrijven, bij poene 
van honderd Caroli guldens. , 

5. Fan den 30 Junij 1535, gerigt aan het zelfde Bestuur, 
dat niemand voor de Wederdoopers zal mogen solliciteren of 
supplieatie presenteren om gratie of remissie; daar zij niet in 
genade ontvangen, maar met vuur en zwaard gestraft zullen 
worden, zullende de aanbrengers een derde deel der verbeurd -
verklaarde goederen genieten. 

6. Fan den 3 Julij 1536, aan het Bestuur van Leeuwarden, 
dat al le , die eenige goederen, toebehoorende aan Wederdoo
pers of Wedergedoopten, onder zich hebben of gebruiken, de
zelve binnen eene maand zullen moeten aanbrengen in de Grif
fie van den Hove, omdat dezelve n.1. alle verbeurd zijn ver
klaard. 

7. Fan den 20 Augustus 1537 , van den Stadhouder, om te 
publiceren eene Ordonnantie tegen de Wederdoopers, door den 
Keizer gegeven, den 20 Julij van het zelfde j aa r , aan het Be
stuur van Friesland; met het doel om gemelde sekte te exstir-
peren en het Bestuur aan te manen tot betere waakzaamheid. 

8. Fan den 24 Mei 1544, van den Stadhouder aan de Ge-
regten, om zich bij de Pastoors te informeren naar het gedrag 
en de conversatie hunner inwoners, en of zij de ordonnantiën 
der Kerk wel onderhouden, met last, om alle besmette en ver
dachte personen te vatten. Vooral gegeven wegens «de damna-
bele secte van Herdoperie." 

9. Fan den 25 Januarij 1547. Ordonnantie, om de plak
katen tegen de Herdoopers, en vooral dat van 1544, gestreng 
op te volgen. 

10. Fan den 10 Juni/ 1549. Missive, om het plakkaat van 
1544 elk halfjaar te vernieuwen. 

I I . Fan den 10 Januarij 1553. Acle, door den President 
des Hofs van Friesland ( H i p p o l i t u s P e r s ij n) gegeven aan 
de Stalen', uit naam des Keizers, strekkende ter vermaning aan 
de Geestelijken en aan de wereldlijke Officiers , om heter tegen 
de Wederdoopers te waken. 

(25) Deze en alle volgende zijn te vinden bij S c h w a i t z e u b e r g . 
5 * 
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12. Van den 31 Augustus 1553. Missive van den Keizer aan 
de Regering van Friesland, tegen de Herdoopers en Herdoop
ten, om dezelve, volgens het algemeen plakkaat van 1550, 
te straffen, zonder gratie te schenken aan de berouwhebben-
den. 

13. Van den 10 Oclober 1559. Plakkaat van gratie en par
don voor alle dwalenden in de Godsdienst, die zich binnen 
drie maanden aangeven • echter niet aan eeuig' Leeraar of Doo-
per , zonder buitengeineen advijs van de Landvoogdes. 

14. Van den 25 April 1560. Verlenging van termijn van 
grat ie , met nog twee maanden: «Uyt sonderlinge gratie ende 
barmharticheyt zijner Mayesteyt."* 

15. Van den 26 October 1560. Provinciale Ordonnantie, dat 
de Pastoors registers moeten houden van de gedoopte kinderen, 
derzelver ouders en gevaders: omdat sommigen hunne kinde
ren ongedoopt lieten en toonden geen opregt geloof aan den 
Kinderdoop te slaan. 

16. Van den 8 Mei 1565. Dergelijke Ordonnantie, dat alle 
ongedoopte kinderen terstond moeten worden gedoopt, en dat 
men tegen derzelver ouders, alsmede tegen de verwaarloozers 
van biecht, mis en kerkgaan moet procederen: omdat vele in
gezetenen ongedoopte kinderen hebben, enz. 

17. Van den 27 Junij 1569. Men zal er op letten, of ook 
iemand de H. Sacramenten bespot, en iedereen in ongewijde 
aarde begraven, die stervende zich dezelve niet heeft laten 
toedienen. De vroedvrouwen moeten zweren, de Pastoors tel
kens de geboorte van kinderen te zullen melden, opdat 
daaruit blijke, wie hunne kinderen niet hebben laten kerstenen 
en doopen. 

18. Van den 17 September 1573. Plakkaat, om de onge
doopte kinderen terstond te laten doopen, de namen van der
zelver ouders op te teekenen en over te zenden aan den Bis
schop van Leeuwarden. 

Terwijl dus de algemeene plakkaten aan de Doopsgezinden 
den* weg tot genade zeer moeijelijk maakten en meestal toeslo
ten , dienden de bijzondere vooral om hen dies te beter op het 
spoor te komen. Hoe is het mogelijk, zou men zeggen, dat 
het Genootschap nog is blijven bestaan! Maar vooreerst moet 
men in aanmerking nemen, dat K a r e l en P h i l i p s beide wel-
eens wat toegaven en de vervolging der Ketters niet op het 
strengste dreven , als men eenigen tegenstand bood. Van K a-
r e l blijkt dit in een geval met Deventer, in 1532, waar de 
feeilermeesters toen werden afgewezen en — met een goed ge-
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volg(20). Van P h i l i p s hebben wij een voorbeeld, omtrent 
Friesland zelf. Toen hij in 1555 het algemeen plakkaat van 
1550 , met zware bedreigingen , vernieuwde, begoonen de Frie
zen en Antwerpenaren luide daarover Ie morren en te klagen; 
en hij liet het toen bij beiden zachter' loop nemen (27). Daar
enboven werden de plakkaten, ook zonder toestemming of zelfs 
tegen den wil van P h i l i p s , niet altijd even gestreng in uitoe
fening gebragt; anders ware er wel niemand der Doopsgezin
den in deze provincie, ten zij door de vlugt, den dood ont
gaan (28). Sommige Geestelijken en vele plaatselijke Besturen 
hadden van zulke bloeddorstige maatregelen een' diepen af
keer. Reeds in 1537 klaagde de Keizer, dat men in verschil
lende Grietenijen geen acht genoeg op de Herdoopers sloeg, 
om dezelve te vatten en aan het Geregt over te leveren, en 
vermaant hij de Grietmannen, Dorpreglers en Bijzitters, dat 
zij, op verbeurte van hunne officie, naarstiger onderzoek zullen 
doen; terwijl hij hen nog daarenboven, in geval van nalatig
heid , met arbitraire correctie bedreigt (29). Ook hebben wij 
vroeger gezien, dat het plakkaat van den 20 Aug. van dat zelf
de jaar en de Acte van den 10 Januarij 1553 bijzonder aan
dringen op betere waakzaamheid. In de laatstgemelde zegt 
P e r s i j n tot de Friesehe Staten: «dat het Hof voor alsnog niet 
ïwn bemerken eenige zonderlinge uitwendige genegenheid, noch 
in de Geestelijkheid, noch in de wereldlijke l ieden, dat zij 
poogden of studeerden, elk in zijne qualiteit en vocatie, tot 
extirpatie en extinctie of denunciatie der voorschreven sekten; 
dat hij vreest voor het bestaan van een veel grooter getal on-
gedoopten, dan door de Geestelijken bij het Hof is aangegeven; 
dal de Officiers (van het Geregt) in Friesland niet zeer vlijtig 
en naauwkeurig toezien," enz. (30) Men was ook dikwijls min
der gestreng in het straffen van de reeds gevatte personen, 
dan de Keizer verlangde; terwijl de regters zich op uitland-
sche rijks-ordonnantien beriepen en geene zwarigheid maakten, 
aan de berouwhebbende Wederdoopers genade te schenken (31). 
C a r e l v a n G e n t zegt, »dat de stedelijke Besturen en ook het 
Hof zelf in Friesland zacht regeerden; dat zij dus de Spaan-
sche bloedige plakkaten, welke zij van K a r e l en P h i l i p s 

(36) D. Gerdes , Histor. Reforrnat., tom. III , pag. 80. 
(37) Ypeij en Dermout, t. a. p. , 1ste dl,} U. 166. 
(38) Ook het vlugten werd iu A h a's tijd zeer moeijelijk gemaakt, blijkens ver

scheidene plakkaten. 
(39) Plakkaat van den 30 Julij 1537. Charterloek , 2<te dl. ; t l . 705. 
(30) Charterboek , 3à' dl. , bl. 308 en 309 (31) Het zelfde , bi. 317. 
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ontvingen, wel getrouw en gehoorzaam publiceerden, maar 
anders naar hun beste vermogen onderdrukten en supprimeer-
den en met de executie veel door de vingers zagen" (32). Zulk 
zeggen van een' toenmalig' Doopsgezinde, meest in. Friesland 
woonachtig, en dus mede onder de vervolging begrepen, is 
nog al belangrijk. Bit een en ander gaf echter te gereeder 
aanleiding tot het invoeren van de zoogenaamde Spaansche In
quisitie. 

Wanneer wij op die minder naauwkeurige uitoefening der 
plakkaten le t ten, dan wordt het ons begrijpelijker, hoe het 
mogelijk kon zijn, dat de Doopsgezinden van jaar tot jaar ver
meerderden , in plaats van te worden uitgedeîgd. Er vielen 
evenwel nog slagtoflers genoeg van gewetetisdwang: want de 
inquisitie kon toch altijd hare handlangers vinden. «Sommige 
Officiers en Regters," zegt Y e l u a n u s , een beroemd man uit 
die dagen, »vangen en dooden de Wederdoopers, om te blijven 
bij de vette officièn. Sommige, om der arme wichteren erfge
namen te wezen. Zulke Regters zouden ook C h r i s t u s met 

, zijne Apostelen dooden, eer zij hun officie verliezen zou-
' den" (33). 

Als eerste algemeene geloofs-onderzoekers in Nederland staan 
bekend F r a n ç o i s v a n d e r H u l s t , door E r a s m u s een bij
zonder vijand van geleerdheid genoemd, en N i k l a a s v a n 
E g m o n d , een Karmelieter Monnik, die in 1522 door den Kei
zer hiertoe gemagtigd werden (34). In 1529 werden 'voor Fries
land in deze betrekking aaagesteïd de beide Raden der provin
cie, M a r t e n v a n N a e r d e n en K e m p o v a n M a r t e n a (35). 
Men treft hunne namen niet dikwijls aan, en het schijnt, dat zij 
den Stadhouder, die de uitvoerende magt behield, slechts als 
Raadslieden waren toegevoegd. Maar kort na het midden dier 
eeuw, in 1 5 5 6 , kwam L i n d a n u s in deze provincie; een eer
zuchtig en wreed man , over wien de Staten zelve der Landvoog-

(33) C. van Gent, verhaal van 'tbegin der scheuringen enz. (Hoogd. uitgave) , 

bl. 137. G l a s i u s meent, in zijne Geschiedenis der Christel. Kerk , 3&e dl. , bl. 

99 , dat de plaatselijLe Besturen in ons vaderland, vooral door den invloed der geschrif

ten van E r a s m u s , tot meerdere zachtheid omtrent de Ketters zijn gestemd. Toor zoo

verre zij die geschriften gelezen hebben , is die invloed wel waarschijnlijk, en men mag 

er dan voor Friesland en Groningen vooral den invloed van G a n s f o r t en Agr i» 

co la bij laten geldon. 

(33) Viiuanas , der leeken Weghwijser , 15SS , bl. 330. 

(34) Brandt, 1ste dl. , bl 7 1 ; F. Sjoerds , Oud en Nieuw Friesland, 3 d c d l . , 

2<e s t . , bl. 633. 

(35) Charterloek , S d e dl. , bl. 197. 
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desse klagtig vielen. Uit zijn verhoor van J a q u e s d ' A u e h y 
leeren wij hem kennen als scherpzinnig (ofschoon hij hierin 
toch voor J a q u e s wijken moet) , gestreng en bijgeloovig ge
hecht aan zijne kerkleer. Want eens, een' inktpot van de 
tafel nemende, voegde hij den Martelaar toe: »zoo zeker als ik 
dien pot houde, zoo verzekerd ben i k , dat gij, als gij in deze 
îeering blijft en alzoo sterft, nimmermeer zult zien hel aan
schijn Gods, maar in der eeuwigheid verdoemd zult worden"(36). 
Overigens getuigt J a q u e s van hem: »hij geeft goed gehoor en 
vertoornt zich niet îigtelijk" (37). Vervolgens kwam de eerste 
Bisschop van Leeuwarden, C u n e r u s P e t r i , die van 1570 
tot 1579 den herders-staf over de provincie zwaaide. Maar deze 
staf was in zeer losse handen. C u n e r u s schijnt daarenboven 
niet weinig ijdel en ligtzinnig geweest te zijn , en bezat geene 
geestkracht genoeg, om zich in zulke verwarde tijden staande 
te houden. Maar door hem zijn toch nog twee Doopsgezin
den tot het Martelaarschap veroordeeld j gelijk wij later zullen 
zien (38). 

Wij zijn dan nu tot de treurige taak genaderd, om eenig 
verslag van de Doopsgezinde Martelaren in Friesland te geven. 
Maar kan het niet anders, of de voorstelling daarvan moet ons 
niet somberen weemoed vervullen — het zal tevens niet minder 
zieîverheffend voor ons zijn, wanneer wij hun gedrag in îiet 
bittere lijden gadeslaan. Zulk eene kracht van geloof, zulk eene 
waarachtige Christelijke vroomheid, heldenmoed en onderwer
ping aan den wil des Heeren — zij verbazen en ontroeren ons niet 
alleen, maar zij stellen ons ook onze Vaderen voor oogen als 
navolgers van Hem, die het kruis heeft verdragen en de schan
de veracht. Zoo worden wij ook hier gewezen als op eene 
wolke van getuigen, die standvastig het gebouw van ons Ge
nootschap op het fnndament van C h r i s t u s en de Apostelen 
hebben opgetrokken, ten koste van hun goed en bloed. Wij 
zullen hen achtereenvolgens, naar tijdsorde, aan onze Lezers 
voorstellen. 

I . De eerste getuige van het Doopsgezind geloof in Fries
land , die dit geloof met den marteldood heeft bekrachtigd, is 
geweest de meergemelde S i c k e S n i j d e r of eigenlijk S i c k e 
F r e e r k s . Hij werd in Maart 1531 te Leeuwarden onthoofd. 

(36) T. J. van Braght, S<1« dl. , bl. SS4. (37) BI. 283. 

(38) Over L ïudanus en Cunerus P e t r i handelen uitvoeriger: het Chari 
terboek , Wiiisemius, Gàbbema , F. Sjoerds en anderen. 
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Ons is overigens weinig of niets van hem bekend. S c h a g e n 
noemt hem een voorbeeld van deugd en eerlijkheid (39). 

II. De tweede is A n d r i e s C i a e s s e n , van Dronryp. Hij 
werd den 13 Maart 1535, op last van den Stadhouder S c h e n c k , 
gevankelijk naar Leeuwarden gevoerd en , na verloop van drie 
dagen, onthoofd. Men bragt tegen hem in , dat hij zich had 
laten herdoopen, geheime vergaderingen Mj zich aan huis hield 
en zamenspande met de Munsterschen. Bit laatste verkreeg 
daardoor eenigen schijn van waarheid, omdat het juist in den 
tijd viel van de woelingen der Wederdoopers te Tjum en Olde-
klooster. Maar het lag hem daar niet , zegt G a b b e m a : want 
hij stond algemeen voor een vroom en opregt man bekend. 
Hij had vele bezittingen, waar men naar dorstte. Men legde -
hem op de pijnbank en liet hem das alles bekennen, wat men -
wilde. Hen had zijn huis in brand gestoken en dus moesten 
intussehen zijne echtgenoot A n n e k e v a n H o o r d a , eene ade-
lijke vrouw, en zijne zeven kinderen, geruimen tijd in armoe
de en jammer rondzwerven : want men had bij lijfstraf verbo
den, huisvesting aan dezelve te verleenen. Zij werden echter 
door sommige personen, met levensgevaar, geborgen en on
derhouden. Met het doodvonnis van A n d r i e s ging de ver-
beuit-verklaring zijner goederen gepaard. Be sententie zelve " 
is door S c h w a r t z e n b e r g overgenomen uil de nagelatene pa" 
pieren van G a b b e m a , en geplaatst in het Charterboek. V a n 
B r a g h † . heeft de mededeeling der gebeurtenissen ontvangen 
van zekeren J o u k e W i j b e s , die hem de schriftelijke bewij
zen der nakomelingen van A n d r i e s , welke in 1658 nog te 
Franeker aanwezig waren, heeft toegezonden (40). 

III . Nog vóór de Publicatie tegen t e n n o , n.1. ongeveer 
1539, werd T j a a r d R e y n e r t s z te ÏVitmarssum gevat en ge
vankelijk naar Leeuwarden gevoerd, omdat hij M. S i m o n s 
heimelijk in zijn huis had ontvangen en geherbergd. Overi
gens stond h i j , zoo als M e n n o getuigt, zelfs bij zijne grootste 
vijanden, als een onstrafFelijk en vroom man bekend. Hij werd 
op eene zeer wreede wijze aangaande zijn geloof onderzocht, 

(39) M. Simom , bl. 358 ; o. Braght , 2<ie dl. , bl. 35 ; Schagen , bl. 8 3 . 

Wij kouden meestal deze aanteekeningen wel vermeerderen met Twisck , Clironijck 

van den ondergang der Tyrannen , en de Martelaarsboeken te Haarlem en Hoorn, ge

drukt ; maar deze geven geen bijzonder nieuws. 

(40) Van Braght, bl. 37 ; Gabbema, verhaal van Leeuw. , bl. 373 ; C'har-

lerboeli, 3<le d l . , bl. 667. Brandt maakt nog melding van een' Doopsgezinde , 

die den 18 Mei te Leeuwarden zou gemarteld zijn (1ste dl. , bl. 116) ; maar ik ga 

dezen voorbij , omdat ik den naam nergens vind. 
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e n , toen liet bleek dat îiij een Doopsgezinde was en hij zijn 
gevoelen niet wilde verzaken, nadat hij slechts korte dagen 
gevangen was geweest, onthoofd (41). 

IV. In 1545 werd F r a n s v a n B o l s w a r d gevankelijk van 
gemelde stad naar Leeuwarden gevoerd. Be hoofdbezwaren, 
die eerst door de regters tegen hem werden ingebragt, waren , 
dat hij niet zweren wilde en het Avondmaal niet in de Room-
sche kerk bijwoonde. Bij nader onderzoek werd hij als Doops
gezinde bekend, e n , in zijn geloof volhardende, veroordeeld 
om levend verbrand te worden. Hij hoorde niet slechts dit von
nis onverschrokken aan , maar bedankte zijne regters, dat zij 
hem zonden naar zijnen Vader hierboven; terwijl hij hun ver
lichting door Gods H. Geest toewenschte, tot eigene verbetering. 
Op den weg ter strafplaats zag hij velen om zijn droevig lot 
tranen storten, maar àad ook nu kracht van ziel 'genoeg, om 
deze tot bedaardheid en heiliging des levens aan i e manen. 
Nadat hij gebeden had: «ïïeere God.' wil mijne ziel ontvangen , 
en leid ze in uwen vrede!" moest hij een' bitteren dood ver
duren : want de strik, waarmede men hem wilde worgen , 
b rak , en het vuur verloor zijne k rach t , zoodat zijn ligchaam 
niet geheel verbrand kon worden. Van F r a n s v a n B o l s 
w a r d is een verrnaanlied in het oude Vlaamsche Liedeboek, 
hl. 3 4 1 , hetwelk begint: wel hem,, die in Gods vreeze staat(42). 

V. I l i c h t H e y n e s , van Ylst, was ten jare 1547 de eerste 
Doopsgezinde Martelares in Friesland. Toen men van Leeuwar
den kwam , om haren man en haar te vatten , ontkwam eerst -
gemelde het ter naauwernood door de vlugt , wat zij , als gaan
de hoog zwanger, niet vermogt. Men moest, om deze zelfde 
reden, niet haar verhoor wachten, totdat zij, na verloop van 
drie weken , in de gevangenis, verlost werd van een' zoon. 
Daarna werd zij onmenschelijk gepijnigd , omdat men hare ge-
loofsgenooten trachtte te ontdekken, maar zij wilde niets beken
nen. Zij werd ter dood veroordeeld en te Leeuwarden verdron
ken (43). 

VI. De tweede Martelares was E l i z a b e t , welke in 1549 te 
Leeuwarden het zelfde lot onderging als R i c h t H e y n e s . Zij 
was van zeer goeden huize en in hare jeugd bij Leer, in Oost-
Friesland , in een klooster besteld, ten einde aldaar niet alleen 
vrouwelijke handwerken en wetenschappen, maar ook de Latijn-

(41) M. Simons, M. 234; van Braght, M. 50. 

(42) Van Braght , bl. 71 , en gemeld Liedeboek. 

(43) Van Braght, bl. 80, 
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sehe taal te leeren. Reeds als kind schijnt zij zeer bedaard en 
ernstig van zin geweest te zijn. In den ouderdom van onge
veer twaalf jaren hoorde zij van het verbranden eens ketters, die 
de aflaten, de sacramenten en vele dekreten van den Paus ver
wierp, maar anders »goet van werck was." Zij kwam hierover 
tot nadenken, en een LatJjnsch Testament, hetwelk haar dooi
den Prior van het klooster geleend werd , voltooide bij haar de 
overtuiging, dat de Jüoomsehe Kerk dwaalde. Geraknen tijd 
bleven hare gevoelens bedekt; maar dit kon in een klooster 
niet duurzaam geschieden. Op vermoeden van hare onregtzin-
nigheid, werd zij scherp ondervraagd, en daar zij de waarheid 
beleed en geen berouw wilde toonen of boete doen, een jaa r 
lang ingekerkerd. Hare mede-kloosterlingen echter, met haar 
lot begaan, maakten de Priorin diets , dat zij boete gedaan h a d , 
waarop zij hare vrijheid lerugbekwam, maar nog onder ge
streng toevoorzigt gehouden werd. In weerwil hiervan, besloot 
zij heimelijk uit het klooster te vîugten , hetwelk haa r , met 
behulp van eenige dienstmaagden en in het gewaad van eene 
melkmeid verkleed , ook gelukte. Zij had aldaar de.n tijd van 
tien jaren doorgebragt. Te Leer gekomen, geraakte zij, zonder 
het zelve te weten , in een huis van Doopsgezinden, waar zij 
tot de gevoelens van dit Genootschap werd overgehaald. Vree-
zende , ontdekt te zullen worden, trok zij naar Leeuwarden en 
werd hier bij eene Zuster der Doopsgezinde, Gemeente, l a d e -
wi jk genaamd, onder dak geholpen. Ook deze Ha d e wi jk 
was op eene bijzondere wijze tot het Doopsgezind geloof geko
men. Haar man namelijk was tamboer hij de alhier liggende 
bezetting en als zoodanig genoodzaakt, tegenwoordig te zijn bij 
de ter dood brenging van een' Martelaar, die zijn vriend was 
en die men meent, S i c k e S n i j d e r geweest te zijn. Ver
bolgen over het lot va o. zijnen vriend, liet hij zich, bij de 
slrafoefening onvoorzigtig aangaande het Roomsche geloof u i t , 
en vond zich gedrongen, daarop de vîngt te nemen. ïïade-
w ij k zag haren man nimmer weer; maar door de oorzaak van 
zijne vlugt werd hare belangstelling in de Doopsgezinden gaan
de. Zij kwam nader met dezen in aanraking en werd zelve 
Doopsgezind. Het is onzeker hoe lang E l i s a b e t en H a d e -
w i j k vervolgens te zamen gewoond hebben. Maar de eerste 
begon door haren ijver in de voortplanting van het geloof niet 
weinig in verdenking te komen, en werd weleens, uit spot, 
de vrouw van l l e n n o S i m o n s genoemd; zoodat de beide 
vrouwen eindelijk op zekeren tijd te gelijk werden geval. Ka
d e w i j k ontkwam, op eene bijkans wonderdadige wijze, uit 
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hare gevangenis; gelijk bij v a n B r a g h t broeder gemeld wordt. 
Ongelukkiger liep het met E l i z a b e t af, d ie , ter dood ver
oordeeld, echter haar geloof tot aan het uiterste getrouw bleef. 
Haar verhoor voor de regters is zoo belangwekkend, dat wij 
hetzelve hier achter in de Bijlagen hebben geplaatst (44). 

¥11 en VIII. In het zelfde jaar 1549 werden E e l k e en Fije 
van Oldehoorn gevankelijk naar Leeuwarden opgebragt. Zij wa
ren twee mannen, die evenmin hunne wederkeerige vriend
schap als bun geloof in den dood verzaakten. E e l k e inzonder
heid schijnt zich vroeger veel met leerea en onderrigten in 
Gods woord te hebben bezig gehouden. Gelijkelijk met hen 
werd ook eene vrouw gevangen, die als getuige in hun ver
hoor moest dienen, maar niets anders wist te zeggen, dan dat 
E e l k e gelezen had de vier Euangelisten e n P a u l u s , P e t r u s 
en J o a n n e s Zendbrieven en de Werken (Handelingen) der Apos
telen. Hij zelf was nog niet bejaard gedoopt • begeerde echter 
zeer, dien Doop te ontvangen. Na een kort verhoor, werden 
beiden veroordeeld, E e l k e tot het zwaard, F i j e t e n v u r e ; 
welk vonnis drie dagen later aan hen voltrokken werd. Het 
schijnt, dat E e l k e meer verborgen, in een schip werd ont-

, hoofd; maar F ij e gedroeg zich bij zijne openlijke ter dood 
brenging zoo standvastig, dat het omstaande volk r i ep : »dat 
was een vroom man! Is dat geen Christen, zoo is er niet één 
in de geheele wereld! " (45) 

IX. Ongeveer 1550 werd te Leeuwarden gevangen genomen 
zekere J a q u e s D o s i e , volgens zijn' naam waarschijnlijk een 

(4A) Het Offer des Heeren , 1580 , M. S6 enz. , waar men ook vindt een Lie

deken van (over) E l i s a b e t , naar de wijze van den tweeden Psalm; T.J.van 

Braght, bij wien men bl. 81 en 156 moet vereenigen. Het heeft althans alle bewij

zen van de grootste waarschijnlijkheid vóór zich , dat beide personen , aldaar E l i z a 

b e t genoemd j de zelfde geweest zijn , en wij dus hier brj van Braght eene Martela

res te veel vinden opgeteekend. — Zie ook achter , in Bijlage III . Een Lied , waar

schijnlijk door haar zelve vervaardigd en waarin zij haar kloosterleven beschrijft ? 

vindt men in bet aanhangsel tot de Stichtelijke Liedekens , waaruit de Liederen van 

M e n n o S i m o n s en D i r k P h i l i p s , in Bijlage I , genomen zijn. Het opschrift 

daarvan is : Dit nae-volghende Lic deJten is van handt tot handt bewaart , en tot 

ons qhebracht, is wat herstelt, ende wort geset/t eerst ghemaeckt te zijn , van 

Elizaheth, die te Leeuwarden om 't Woordt des ILeeren verdronclîen is, Anno 

1549 , den 37 Marty. Hetzelve bestaat uit 48 verzen , welke telkens sluiten met 

het referein : 

Daneken moet ick hem bedacht , 

Eeren , vreesen , uyt myn k rach t , 

Loven , prysen , dach en nacht. 

(43) Het offer des Heeren , bl. 348 , waar men ook een Lied op ben vindt ; 

van Brag ht, bl. 84 . 
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Vlaminger Tan geboorte of afkomst, die nog slechts den ouder
dom ran Tijftien jaren bereikt had. Hij werd onderscheidene 
malen voor den Stadhouder van Friesland gebragt, die h e m , 
uit medelijden met zijne jeugd, weer tot het Roomsche geloof 
zocht terug te brengen, maar te vergeefs. Wij kunnen ons 
over zijne wijsheid, bezadigdheid en scherpzinnigheid in het 
antwoorden niet genoeg verwonderen, en verwijzen de Lezers te 
dezen opzigte naar de Bijlagen hier achter gevoegd. Baar hij 
standvastig bleef volharden , werd hij eindelijk , misschien met 
het zwaard, ter dood gebragt. Er bestaat een gedachtenis-lied , 
op hem vervaardigd, in K. Y e r m a a d e r ' s Galden Harpe, 
Haarlem , 1627 , bl. 548 , door den laatsten uit het Fransch ver
taald (46). 

X en XI. T i j s en B e r e n d j e waren twee jonge lieden uit 
de omstreken van Leeuwarden, ofschoon men niet juist weet , 
van welke plaats. Beide hadden wel van elkander gehoord, 
als eensgezind in den geloove zijnde en wenschten zeer met 
elkander hier over te spreken. Dit was echter nog niet ge
luk t , daar de eerste zeer gebrekkig en de andere meest altijd 
ziekelijk en bedlegerig was. De gelegenheid daartoe kwam ook 
niet , vóór zij elkander in de gevangenis ontmoetten. Want de 
geregtsdienaars, in 1553 uit Leeuwarden gezonden om eenige 
Herdoopers op te sporen, konden, daar de anderen tijdig vlugt-
t en , geene vinden dan deze twee zwakke personen, die nu 
naar de stad gebragt e n , na eenigen tijd gevangen gezeten te 
hebben , ter dood veroordeeld werden. Zij wenschten den mar
teldood openlijk te ontvangen, om hun geloof aan de wereld 
te toon en ; maar in dezen tijd was het ongenoegen des volks 
over zoodanige regtsplegingen reeds zoo hoog gestegen, dat men 
van de zijde der overheid het openlijk ter dood brengen der 
sïagtoffers begon te vermijden, omdat men den geest van het 
verbitterd volk moest ontzien. Zoo werden dan deze beide Mar
telaren heimelijk in de stadsgracht verdronken (47). 

XII. In het zelfde jaar 1553 werd P i e t e r W y t z e s , een 
metselaar, oud 27 j a ren , te Leeuwarden geworgd. liet was om
trent anderhalfjaar geleden, dat hij den Doop ontvangen had. 
Maar door wien , of welke zijne geloofsbroeders zijn, wacht hij 
zich wel te zeggen. Na eenig verhoor, waarin men hem wilde 

(46) Van Braght, waar wij wederom op bl. 101 en 104 de zelfde personen 
schijnen te ontmoeten ; Vermander , t. a. pi. 

(47) Van Braght, bl, 150. Een Lied over hen îsinhet soogenaamd ffistory 
Jiedhoch. 
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overtuigen, dat hij zich door een' of anderen landlooper had 
laten verleiden en dat men in het Oude Verbond wel vele voor
beelden vond van kinderen die gedoopt zijn, ontving hij , daar 
dit vruchteloos was, zijn doodvonnis. Men vindt nog van h e m , 
bij v a n B r a g h t , eene korte vermaning en een' brief aan zij
ne huisvrouw. Be laatste is zeker in haast en kort vóór zijnen 
dood geschreven en luidt aldus: «Mijn lieve uitverkoren Wijf, 
Wijf bij God en vermeng n niet met de kwaden. Want is t , 
dat de geregtige wijkt, zoo zal mijne ziel geen behagen aan 
hem hebben, zegt de Heere. Be tijd mijns verscheidens schijnt 
nabij te wezen; met God, zoo moet het geschiên. Als het 
scheiden komt, zoo vrees niet ; maar bewaar uwen mond. Mijn 
lieve Wijf, blijf bij de genade Gods, die u gegeven is"(48). 

XIII. Hu komen wij tot den beroemden J a q u e s d ' A u e h y . 
Deze man was afkomstig van Antwerpen, waar hij een aanzien
lijk ambt schijnt bekleed te hebben. Zoo oordeel ik ten min
ste uit de woorden, die hij zegt tot L i n d a n u s , als deze hem 
overtuigen wi l , dat zijn bloed niet begeerd wordt en dal hij 
slechts volgens zijne belijdenis zal geoordeeld worden: «Mijn
heer , ik heb zoo langen tijd de praktijk niet gehanteerd en ge
woond zeven of acht jaren in den Raad, of ik weet w e l , wat 
dat gelden mag." Antwerpen was eene van die steden, waar 
de Hervorming en inzonderheid de Doopsgezinde leer het stoutst 
het hoofd opstak, en d'A u c h y heeft aldaar, volgens zijne ei
gene getuigenis, veel met zoodanige menschen verkeerd. Hij 
moest wijken en vlugtte naar friesland, zette zich te Harlin-
gen neder en werd marskramer. Koning P h i l i p s II had in 
1556 bijzonder over hem aan den Stadhouder van Braband ge
schreven , dat de gezindheid van dezen man hem bekend was 
en dat hij hem volgens de plakkaten van zijnen vader , Keizer 
K a r e l , wilde hebben behandeld. De Stadhouder zocht hem 
ernstig te verontschuldigen; maar dit mogt niet baten. Of dit 
aîles echter vóór of na zijne vlugt geschied zij, kan niet be
paald worden. Evenmin, of zijn Doop, dien hij v a n l e e n e r t 
S o u w e n s ontving, te Antwerpen dan wel iw Friesland zij voor
gevallen : want ons zal later blijken, dat L. B o u w e n s onder
scheidene malen ook Antwerpen heeft bezocht. Hij was ook 
persoonlijk zeer goed met M e n n o S i m o n s bekend; maar 
«niet zoo veel, zegt h i j , om iets aan hem bevonden te heb
ben , dat berispelijk was." Met een' der andere Doopsgezinde 
Hoofden schijnt hij. in naauwe betrekking gestaan te hebben, 

(48) Va.i Braqhf . hl. T50 . 1«0. 
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misschien wel mei D. P h i l i p s , ofschoon wij dit niet zeker 
kunnen zeggen : want hij wil den Keltermeester den naam niet 
openbaren (49). 

Wadat d'A u e h y eenigen tijd te Harlingen gewoond had , werd 
hij eens, in September 1557, bij een' Raadsheer van het Hof te 
Leeuwarden, A n t o n y d e l V a i î l e , met wien hij vroeger in 
betrekking stond, ontboden. Geen kwaad vermoedende, liet 
d ' A u c h y zich bij hem vinden, werd eerst zeer vriendelijk ont
vangen , maar eindelijk door den verrader aan de bestelde Ge-
regtsdienaars overgeleverd. Ondervraagd naar nog vier andere 
personen en naar zijne leer , wilde hij op het eerste niets te 
kennen geven; maar aangaande zijne gevoelens kwam het spoe
dig u i t , dat hij Doopsgezind was. Na een aandoenlijk afscheid 
van zijne zwangere vrouw, werd hij naar Leeuwarden gebragt 
en in Januarij en Februari] 1558 achttien of twintig malen ver
hoord. Somtijds sprak men Fransch, soms Vlaamsen, maar 
d ' A u c h y meest altijd Vlaamsoh, om zich te doen verstaan door 
de toehoorders, die hij dikwijls voor de deur zag luisteren. 
In zijne gevangenis, waar hij bovendien geraimen lijd aan de 
koorts moest l i jden, schreef hij Liedekens, en teekende alles, 
zooveel hem mogelijk was, op , wat er met hem voorviel en 
waarover men hem ondervroeg. Ook vervaardigde hij eene be
lijdenis , die wij in de Bijlagen hebben geplaatsl. Hij zat nog 
langen lijd gevangen; maar de Koning schreef aan den 

(49) L i n d a n u s stelde er veel belang i n , om van dien ongenoemden meer te 

welen , blijkens het volgend gesprek daarover. » L i n d a n n s : met wien hebt gij dan 

uwe verkeering gehad? Ulieder Leeraar, is hij onberispelijk? d ' A u c h y : Mijn

h e e r , weet gij hem Ie berispen ? L i n d. : ik ken den rabout niet. d ' A u c h y : zoo 

iaster hem dan n i e t : want gij zoudt «r genoeg mede te doen hebben , om te bewijzen 5 

«lat hij zulks i s , als gij hem noemt. L i n d . : dat ware mij niet zwaarte doen , want 

lúj heeft volks genoeg verleid , om alzoo genoemd te worden. d ' A u c h y : Mijnheer, 

zie wel toe , dat gij zelf niet een zijt , die het volk verleid. L i n d . : is het niet een uit 

Zeeïand geboren en van een dorp? (en hij noemde een dorp.) d ' A u c h y : ik weet 

n i e t , van waar hij geboren is. L i n d . : wat gedaante was het van een man en wat 

baard en kleeding had h i j? d ' A u c h y : Mijnheer, gij vraagt immers wel naarstig 

naar hem ; ik denk , dat gij hem gaarne verraden zoudt. Weet gij geen' anderen weg , 

Mijnheer? L i n d . : ik begeerde hem geen kwaad te doen. d ' A u c h y : ik hoor wel , 

dat gij het zegt; nogtans zoudt gij hem hier wel begeeren in mijne plaats. Zoudt gij 

n i e t , Mijnheer? L i n d , : j a , als hij zich wilde bckeeren. d ' A u c h y : en als hij 

zich niet wilde bekeeren tot uw verstand , zoudt gij hem niet willen aan het vnur stel

len ? L ï n d.: ik zon den Regter daarmede laten begaan. d'A u c h y : wel , zoudt gij 

hem dan niet eenig kwaad wenschen ,- zoudt gij wel willen v dat men u zulks deed ? " 

Hierop had de Kettermeester geen antwoord gereed en het gesprefc-brak weer af. Van 

Braght, bl. S33 . 
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Move van Friesland, dat men niet d ' A u c h y volgens den in
houd der plakkaten te werk moest gaan. Openlijk durfde 
men hem evenwel niet ter dood brengen: want het volk was 
algemeen zoo gunstig omtrent hem gezind, dat zijn verrader 
d e l V a i ï l e niet alleen van alïe kanten met sehimpdichten 
overladen werd , maar eens met het grootste levensgevaar uit 
Leeuioarden vlugten moest en ter naauwernood de handen van 
het woedend gemeen ontkwam. Men Het d ' A u c h y dus hei
melijk in de gevangenis vermoorden. Dit geschiedde in Maart 
van 1559 (50); gelijktijdig met 

XIV en XV. C l a e s k e n , eene zuster van J a q u e s d 'Au
c h y , benevens haar man, wiens naam niet bekend staat. Zij 
schijnen niet te gelijk met d ' A u c h y , maar eerst in 1559 ge
vangen genomen te zijn. G l a e s k e n vertoont zich geheel eene 
zuster, d ' A u c h y waardig. Zij was bij Workwn, in het veld, 
door G i l l i s v a n A k e n gedoopt, en had ook haren m a n , 
die eenvoudiger blijkt geweest te zijn en niet lezen of schrij
ven k o n , tot het Doopsgezind geloof overgehaald. Van hare 
drie kinderen had zij de beide jongste niet laten doopen; 
A b r a h a m en S i c k e nie t , maar D o u w e wel : »want , zegt 
zij, toen wist ik het n ie t" (51). Zij schijnt reeds negen of tien 
jaren Doopsgezind geweest te zijn ; was ten minste in al dien 
tijd niet ter Roomsche kerk geweest. Acht malen werd zij door 
L i n d a n u s verhoord, van welke verhooren v a n B r a g h t het 
hoofdzakelijke heeft opgeteekend, benevens twee brieven aan 
hare vrienden in het geloof. Met veel belangstelling: vraagt zij 
telkens, bij de afzonderlijke verhooren, hoe haar man zich 
houdt , en verblijdt zich zeer, dat ook hij standvastig is. Ech
ter wil zij hem wel gaarne van den marteldood redden en vraagt: 
»wat wilt gij toch met mijn' armen man doen, die toch niet 
eene letter lezen k a n ? " Eens werd zij ook te gelijk met h a 
ren man en broeder verhoord. «Onze broeder sprak zoo lui
de , schrijft zij, opdat zij , die daar buiten aan de Kanselarij 

(50) Offer des Meeren, bl. 14S , waar ook een Lied op hem Ie vinden is; van 

Sraght, 1)1. 212 tot 238 ; Winsemius , hist. Fris. , p. 1 9 , waar zijn naam in het 

Latijn Jacobus Osivs wordt gespeld; Schotanus , de Gesch. Tan Frieslandt, bl» 

7 0 7 ; Gahbema, verhaal van Leeuwaarden , bl. 387 en 390. D a t J a q u e s d ' A u c h y 

en J a c r u e s , de broeder van G l a e s k e n , dezélfdeis , vermoedde ik reeds vroeger 

en werd mij duidelijker uit Schotanus. 

(51) »Wat wist gij toen niet? vraagt de Commissaris. Claesken •• dat ik nu 

weet. Comm.: wat weel gij nu p Claesken : dat de Heer mij Ie kennen gegeven 

heeft, Comm. ; wat heeft u de Heer te kennen gegeven ? Claesken : dat ik in de 

Schriftuur niet verstaan kan , dat zulks behoort." 
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stonden, liet hooren «ouden, hoe regt clat hij 't hem bewees. 
En ik sprak ook, zoo luide als ik juogt, met een blij gemoed; 
wat mij de Heer in den zin g-af, dat sprak ik zonder schroo-
men." Zij werden ter dood veroordeeld. »Ik zou u wat meer 
geschreven hebben, zoo besluit zij den eenen brief, maar toen 
kwam mij de bode, dat wij reizen zouden. Mijne harîgronde-
lijke, lieve Vrienden! zoo eene blijde sententie hebben mijn 
man en ik en onze broeder gehoord; wij bewezen elkander 
zulk eene liefde en hadden zulk een blij gemoed. Ik dankte 
den Heer zoo luide, dat al de lîeeren het hoorden. Zij susten 
mij , maar ik sprak even vrijmoedig. En als wij onze sententie 
gehoord hadden, toen spraken wij alle drie en zeiden, dat zij 
het regtvaardige bloed veroordeeld hadden, met meer andere 
woorden. Mijn lieve man sprak zoo vriendelijk en zeide zoo 
veel. J a , wij dankten den Heer met een Wij aangezigt, dat 
al het volk het aanzag." Zij werd, met baren m a n , verdron
ken (52). 

Thans verloopt er een geruime t i jd, vóór wij weer van Mar
telaren melding zien gemaakt. De oorzaak daarvan is duide
li jk; zij ligt in den geest des volks. Wij hebben reeds gemeld, 
met welk een ongenoegen door hetzelve zoodanige regtsplegin-
gen werden aanschouwd. Bovendien verloor de Roomsche Kerk, 
nu ook door de Hervormde leer in Friesland meer en meer veld. 
Eene magtige zuster trad ons in deze leer op zijde , en weder-
keerig hebben de beide zusters, de Hervormde en Doopsgezinde 
Kerk , elkander veel te danken. Eerst vertoonden zich de Doops
gezinden , en wel zoo moedig, dat de aandacht van de Hervorm
den eenigzins werd afgetrokken. Be Doopsgezinden hadden eer_a 
bloedige baan te bewandelen; maar nu verhief zich even stout 
de andere zuster, de Hervormde, en leidde de aandacht van de 
Doopsgezinde af. De gemeenschappelijke nood verbond haar 
hartelijk aan elkander; zij stonden beiden tegen over de Room
sche, gelijk zij (en mogt de nazaat dit wel bedenken) ook nu 
nog staan. Verschrikt aanschouwden de gewetens-dwingers die 
vereenigde pogingen, welke tegen hunne inquisitie werden in 
het werk gesteld. Hunne kracht verlamde. Men weet , hoe 
vele moeijelijkheden de Stadhouder A r e m b e r g niet slechts 
met de beeldenstormers, maar ook omtrent het openbaar predi
ken der Hervormden ondervond. Het was dus nu geen t i jd, 
om de handen aan eenig' Doopsgezinde te slaan. Maar de Her
tog van A1 v a kwam; en met zijne komst verscheen ook weer 

(58) VanSraght, bh 836—243; Schotanus , M. 707. 
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een bloedtooneel van Doopsgezinden, waarop wij in Friesland 
wel zeer weinige, maar edele slagtoffer» zien vallen. 

XVI. In het begin van 1571 werd te Leeuwarden gevangen 
genomen Do u w e E w o u t s z , zoo als hel schijnt, een weduw
naar , die vijf kinderen te huis aan hun lot moest overlaten. 
Nadat hij langen tijd in een duister hok bij allerlei kwaaddoe
ners gelegen had , werd hij door den Bisschop ondervraagd naar 
zijn geloof, hetwelk hij vrijmoedig bekende. Men beproefde 
vruchteloos hem tot afval te bewegen en gaf hem derhalve aan 
den wereldlijken regter over, om met hem volgens de plakkaten 
te handelen. Hij werd veroordeeld, om verdronken te worden, 
welk vonnis in October van dat zelfde jaar aan hem voltrokken 
werd. Hij onderging den marteldood met bewonderenswaardige 
standvastigheid, en toen men hem in den zak bond, hief hij 
aan, het toen zeer wel bekende Lied te zingen, dat begint met 
de woorden : ik arm schaap/ten aan der heiden (53). 

X'VII. Te Oldehoom werd in 1573, door den G-rietman An-
d r i e s G r y p h , gevangen genomen R e i t se A y s e s z , woon
achtig te Beetstermoaag , een jong man van vier-of vijf-en-twin-
tig jaren. Zijne ouders, die te Oldehoom schijnen gewoond te 
hebben, bragten hem wel op in de Roomsche kerkleer en lie
ten hem ook als kind doopen, maar zorgden tevens, zoo veel 
zij konden, voor eesie deugdzame opvoeding. »Als ik een kind 
was, zegt R e y t s e , toen liep ik heen als een ander. Maar 
mijne ouders hielden mij van de baan der zondaren, daar ik ze 
grootelijks voor dank. Maar als ik tot mijn verstand kwam, 
heb ik gelezen in de H. Schrift, dat de weg tot hel rijk Gods 
naauw en eng is , — dat er eene reine Gemeente wezen m o e t , — 
dat het gehouwene steenen en op het vierkant besneden moe
ten zijn, eer dat ze aan het huis Gods mogen komen, daar > 
C h r i s t u s de hoeksteen van is. Het spijt mij om u , voegt jt 
hij den Bisschop toe , omdat gij een zacht man zijt. Daarom '* 
bid ik u , dat gij de H. Schrift toch eens wilt doorzien: want 
mij dunkt , dat gij wel beter weet dan gij spreekt. Gij hebt 
zoowel eene ziel tê verliezen als ik." Bij Biecht en Avondmaal 
in de Roomsche kerk was hij nooit tegenwoordig geweest. Om
streeks vier jaren geleden had hij den Doop der Bejaarden ont
vangen . 

Toen hij naar Leeuwarden gebragt was, waar hij eerst met 
verscheidene boosdoeners in hel zelfde hok gekerkerd moest zijn, 
werd hij verscheidene keeren door den Bisschop en andere gees-

(53) VaaBraght, bl. 260. 

6 
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telijken verhoord. Van degenen, die met hem in zijns vaders 
huis geweest waren, des avonds of des nachts vóór hij gevan
gen genomen werd (waaruit blijkt, dat zijne ouders toen ook 
de zaak der Doopsgezinden waren toegedaan), wilde hij niet be
kennen. Zijn geloof verdedigde hij met warmte en hartelijk
heid. Volgens een' brief van hem aan zijn' vader, huiverde de 
Bisschop zelf, om het oordeel over hem uit te spreken. Even
wel , hij werd veroordeeld om verdronken te worden, en al zijne 
goederen werden verbeurd verklaard. Behalve zijne ouders liet hij 
na eene treurende vrouw en een zoontje, 't welk een half jaar 
oud was. In de gevangenis schreef hij nog een' brief aan zijne 
vrienden, aan zijnen vader , zijne moeder en zijne huisvrouw. 
Vóór hij ter strafplaats g ing, had hij nog de gelegenheid, ze 
allen voor het laatst van zich te doen groeten. Op weg naar 
den pijnigtoren zong hij een Lied, hetwelk begint: 

lek roep « , o Hemehche Vader! aen, 
Wilt mijn geloove stereken enz., 

en nog te vinden is in het Groot Hoorns Liedtboek, Hoorn 5 

1847 , M. 227; als mede in het Kleyn Hoorns Liedtboek, Amst., 
1738, W. 249. En nu onderging hij den 23 April 1574 den 
marteldood , met het blijmoedig bewustzijn, dat hij het geloof 
had behouden en îot het einde toe getrouw gebleven was, en 
met het vaste vertrouwen, dat de kroon des eeuwigen levens 
ook voor hem zou zijn weggelegd (54). 

XVIII. In het zelfde jaar 1574 kwam een .schipper van Har
derwijk, mei name H e n d r i k P r u y l , kort bij de haven van 
fforkum, waar toen Spaansche bezetting lag. Een konings-
jagt legde hem aan boord; het schip werd binnen de haven 
gesleept, en hij in de gevangenis geworpen, terwijl men zijne 
v rouw, T r y n t j e J a n s , vooreerst nog op vrije voeten liet. Hij 
raadde haar , toen zij hem in de gevangenis kwam opzoeken, 
naar Harderwijk tot haren broeder en vrienden te reizen, om 
te beproeven of men hem en het schip ook weer lossen kon ; 
daar toch ook Harderwijk nog aan de Spaansche zijde stond. 
Middelerwijl vernamen de Spanjaarden door ondervragen van 
H e n d r i k , dat hij een Doopsgezinde was; en nu werd zijn 
dood onvermijdelijk. Ben bond hem vast in een schuitje, dat 

(54) Van Braght, t>l. 677—690. Tan zijne brieven zie men in Bijlage III . De 

Grietman , die hem gevangen genomen had , gevoelde naderhand diep berouw over 

zijne daad en beklaagde zich dikwijls , dat bij gehandeld had gelijk Pilatus , om des 

Keizers vriend te zijn. Ook kreeg hij veel van de Geuzen te lijden , die hem Mjkan.s 

geheel tot armoede bragten , door hem gevangen te nemen en op zwaar losgeld te 

stellen ; ?w/? Smlnia , Kaaml. der Grietmannen , bh 3â8 . 
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zoowel als zijn îigehaam met teer besmeerd werd; stak hetzelve 
in brand en stuwde hem de haven uit in aec. Maar ziet , de 
boeijen zijner handen branden los; hij is op het punt om zich 
te redden en de vlammen bijkans meester. De moordenaars 
echter haasten zich, om hem te vervolgen, bereiken en ont
zielen hem. Het gerucht van deze gruweldaad verspreidde zich 
spoedig en kwam ook ter ooren van zijne ongelukkige vrouw, 
die zich nu schuil hield en natuurlijk niet in de kaken der 
wolven l iep, tot grooten spijt van den Spaansehen Overste(55). 

Wij hebben thans liet somber register der Martelaren in Fries
land ten einde gebragl. Het is ons oogmerk n ie t , eene lofrede 
op hen te schrijven; anders zouden wij van hunne bijbelkennis, 
tegenwoordigheid van geest, getrouwheid omtrent elkander, 
evenzeer als van hun ' moed , geduld, vertrouwen ,y onderwer
ping en geloof kunnen gewagen. Bat zij voor dit geloof met 
geestdrift waren bezield, blijkt telken male. Maar zij waren 
daarom geene geestdrijvers of dweepers. Zij wisten zeer wel , 
wat zij waagden, en gevoelden de zwaarte der offerhande (zoo 
noemden zij hun ' marteldood), d i e van hen gevorderd werd. 
Maar zij waren innig overtuigd van de waarheid hunner zaak 
en nu volbragten zij die offerhande Mijmoedig. Van velen hun
ner staan ons geene bijzonderheden genoeg opgeteekend, om 
dit bij ieder aan te toonen. Men leze echter de berigten om
trent dezulke, die ons het uitvoerigst worden geschetst, en 
hoore, wat een J a q u e s d ' A u c h y en R e i t s e A y s e s z , eene 
E l i z a b e t en G l a e s k e n spreken en schrijven. Een paar 
staaltjes van den eersten en de laatste mogen hier voldoende 
zijn, terwijl men omtrent de beide anderen de Bijlagen inzie. 

»Zoo gij onzen dood niet zoekt, zegt d'A. u c h y , waarom 
bant gii ons dan niet buiten het land, gelijk als men doet in 
Duitsohland en ook in Oostland, dewelke niet willen oordeelen 
over het woord Gods, om bloed te vergieten ? — Ik zou niet 
willen wederstaan het woord Gods, tegen mijne conscientie, 
zijnde in zulk een' staal als ik ben , te weten gevangen op den 
hals, verbeidende den dood van dag tot dag. Zoo mogt men 
wel zeggen, dal ik de jammerlijkste en ongelukkigste mensoh 
ware , die ooit opt aarde was; dat ik zocht met vrijen wil en 

\ voorbedachte daad%e hebben pijn en lijden hier tot den dood, 
en om te verkrijgeüfj de eeuwige verdoemenis'". Want wij zijn 
verstoeten, veracht, T|erworpen als een gruwel voor de gan
sene wereld, loopend^* van de eene plaats lot de andere, zoo-

(55) VanBraght, bl. «91. 
0* 
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dat wij in het vleeseTi altijd hebben te lijden en geene rust 
hebben, en naar uw zeggen, zoo zouden wij ook moeten lij
den na dit leven? Neen, neen, mijnheer! — Hoe meent gij 
dan, mijnheer! het oordeel Gods te ontvlieden, dat gij ons 
aîzoo wegzendt tot de verdoemenis ? Waarom laat gij ons niet 
in de hand Gods, tot den einde toe ? Want zoolang als wij 
hier leven, zoo mag men altijd hope hebben van betering, 
naar dat het u dunk t , dat wij verdoemd zijn: want na den 
dood is er geene hoop meer." — Uitvoerig betwist hij L i n d a -
n n s ook de geoorloofdheid van het dooden der Ketters. (Van 
B r a g h t , bl. 227.) En zijne zuster C l a e s k e n betuigt: «wij 
verlaten onze lieve kinderen, die ik om de geheele wereld niet 
verlaten wilde; en wij zetten daar aî bij o p , wat wij heb
ben , •— zouden wij nog op het onzekere aanîoopen ? Wij zoe
ken anders nie t , dan onze zaligheid. Gij kunt ons immers met 
de H. Schrift niet bewijzen, dat wij één' tittel tegen des Hee-
ren woord gebruiken en gelooven." Tot zulk eene edele ge
zindheid werden zij door hunne Leeraars krachtig opgewekt. 
Men vergelijke slechts, wat M e n n o S i m o n s van zijn eigen 
lijden zegt; alsmede het uittreksel uit de liefelijke Vermaninge 
van Bix l t P h i l i p s , in de Bijlagen. 

Dwang heeft niet aan 't gemoed, sprak W i l l e m I , zich te
gen de Spaansche inquisitie verzettende, in de Staten Vergade
ring te Brussel. Dat is de aardt der Ketterijp. Rust ze, zoo roest-
ze. Hij wel haar die haar wrijft (56). De Vorst had wèl ge
zien. Die zware vervolging vernietigde het Doopsgezind Genoot
schap nie t , maar verschafte hetzelve integendeel nieuwe aan
hangers. Wij hebben den indruk opgemerkt, dien het marte
len der geloofsgenooten maakte op het volk; terwijl ook de 
Broeders en Zusters zelve niet weinig , door hun gedrag in het 
lijden en door hunne troostbrieven, werden gesterkt. Gods 
woord drong tot de gemoederen door, en overal vond men een 
inwendig gevoel, dat niet zoozeer eene nieuwe sekte wilde stich
ten , maar Kerk en Maatschappij tot eene nieuwe geboorte riep. 
Men kon het aan onze Gezindte zien, dat zij door den adem 
Gods was aangeblazen. Alle menschen blikten met stomme ver
bazing op zulk een volk. Ook de andersdenkende schonk de 
getuigenis van geloof en deugd aan zulk een geslacht, en hij 
moest openlijk toestemmen, wat ook de regter en zijn dienaar 
in hun hart moesten bekennen, zelfs als zij hen doemden ter 
dood en het Jeven geweldig aan de slagtoffers ontnomen werd : 

(58.) P. C. Hooft, Neederlandschs Histoorïen , bl. 74. 
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de Heer heeft zijne dienaars gevonden! Zoo zien wij derhalve 
ook hier de waarheid bevestigd van de bekende spreuk, dat 
het bloed der Martelaren het zaad der Kerke werd. Wij zul
len thans overgaan, om die vermeerdering van bloei bij de 
Doopsgezinden in Friesland te schetsen, en tevens een oog wer
pen op de bijzondere Gemeenten en derzelver wijze van verga
deren (57). 

Wij kunnen niet voorbij , hier te gewagen van twee gewes
ten , d ie , ofschoon op verschillende wijze, tot onzen aanwas 
in Friesland bijzonder hebben bijgedragen : Oost-Friesland na
melijk en Vlaanderen. Ten tijde van Lu-t h e r regeerde in Oost-
Friesland Graaf E d z a r d I , wegens zijne vele goede hoedanig
heden de Groote bijgenaamd. Hij begunstigde het werk der 
Hervorming, gelijk na zijnen dood ook zijn zoon E n n o en in
zonderheid de Gravin A n n a , weduwe van E n n o , welke edele 
vrouw van 1542 tot 1575 aldaar de teugels van het bewind in 
handen had. Zoo werd dit gewest van alle staten in Europa 
het eerste, waarin, sedert 1520, de Hervorming gelukkig werd 
tot stand gebragt. J o h a n n e s à L a s c o , een Poolsch Edel
man en tevens Godgeleerde, van 1543 tot 1548 Predikant te 
Emhden en Superintendent van Oost-Friesland, regelde er den 
staat der Hervormde Kerk op een' vasten voet. Nu werd dat 
land de kweekschool en tevens de schuilplaats van de Hervorm
den uit Noord-Nederland. Ook de Doopsgezinden namen der
waarts de wijk, als het hun hier te bang viel ; zoo als wij bo
ven hebben gezien, dat er reeds vóór M. H o f m a a n Doopsge
zinden uit Nederland daar heen zijn vertrokken; en zij keerden 
dan, na eenigen ti jd, heimelijk in Friesland terug. Het is wel 
zoo , dat Oost-Friesland niet altijd zulk een toevlugtsoord voor de 
onzen geweest is (58), vooral toen de Gravin door den Keizer ge
drongen werd , een zeker stuk, onder den naam van Interim 
bekend , tegen de Hervorming aan te nemen ; maar door den vre
de van Passau, in 1552 gesloten, werd het weer ruimer. Ook 
maakte men er wel degelijk onderscheid tusschen Mennisten en 

(57) Yan eenige medewerkers, die M e u n o en D, P h i l i p s in hunne dienst 
ondersteund hebben, b. v. G i l l e s v a n A k e n , H e n d r i k v a n T r e d e n en 
F r a n s de K u i p e r , hebben wij niet veel te meiden. Zij zijn , waarschijnlijk alie , 
ook wel in deze provincie geweest, maar waren eigenlijk geene Friezen , en reisden 
als Leeiaars het geheele land door. Een Commissaris , die d ' A u c h y ondervroeg , was 
niet weinig op deze Kabauwen , zoo als hij ze noemt, gehelen. Fan Braght, 
bl. 313. 

(58) Seninga , t. a. p. , bl. 677 , 806 en 813 . Meiners , Oost-Vrieslandts 
Kerkel. Geschiedenis, l»te dl. , hl. 375 . 



88 G1SCHIEDBJMS BEK BÛOPSGÏZMDEN 

de volgers v a n D a v i d J o r i s en B a t e n b u r g , welke laat -
sten men niet vertrouwde (59). 

In Braband en Vlaanderen waren do Doopsgezinden zeer tal
rijk. Maar gelijk overal, aoo werden «ij ook hier Teel strenger 
dan de andere Onroomschen vervolgd. Nergens in ons vader
land hadden de Doopsgezinden zoo veel te lijden als daar. 
Die gestrengheid was zelfs zigtbaar in den ti jd, welken men 
aan de gevangenen schonk om zich te bekeeren , en dan, in 
plaats van ten vu re , tot het zwaard veroordeeld te worden. 
Daar was die tijd op zes, zeven of acht dagen bepaald^ in 
Friesland schonk men , ten tijde van d ' A u c h y , driemaal veer
tien dagen ten minste, zegt L i n d a n u s ( 6 0 ) . Ofschoon er nu 
nog vele en zelfs groole Gemeenten bleven bestaan (gelijk te 
Brugge de Gemeente in 1568 nog wel 700 Leden lelde, vol
gens Broer Co m e l i s ( 6 1 ) , en de Gemeenten in de zuidelijke 
provinciën, ook na 1550, nog gedurig Aankomelingen kregen, 
blijkens de Booplijst van l e e n e r t B o u w e n s ( 6 2 ) ) , zoo na
men echter velen de vlagt en kwamen in Oost- en eigenlijk 
Friesland. O t t i u s vermeldt van dit viegten reeds in 1543. 
«Talrijke IVederdoopers kwamen toen uil België en gaven aan 
allen niet weinig moeite. Als God er niet in voorzag, zouden 
zij geheel Oost-Friesland aansteken. Haar elders konden zij niet 
verdreven worden, en als het zoo Heef, zou die pest het ge-
heele ligehaani aandoen." Zoo klaagt bij hem F e r m . A q u i -
l o m o n t a n u s , van Embden(63). Eveneens kwamen zij ook 
in deze provincie, daar de vervolging hier minder slerk werd 
doorgezet, ofschoon enkelen, n.1. d ' A u c h y en C l a e s k e n , dit 
niet hun leven moesten boeten. Het getal van overkomenden 
was zoo groot, dat kort na het midden dier eeuw, eene bij
zondere partij der Doopsgezinden, in deze provincie opgeko
men , gelijk bekend is, de Vlamingen werd genoemd. Wij 
zullen later zien, hoeveel de handel en nijverheid hier aan 
deze Vlamingen hebben te danken gehad. Vooral Harlingen is 
niet weinig van deszelfs bloei aan hen verschuldigd. 

(59) Beninga, h\. 750. (80) Fan Braght, b\. 2S9. 

(8IJ Hïst. en Sermoenen, l s t e dl. , hl. 310. Deze yriçnd zet er ook zijn hals 

onder, » dat hier Ie Brvgge meer dan 1000 ongedoopte h—wichters of Herdoopers 

balgers achter slraten ïoopen;" 2^e dl. , hl . 487. 

(6S) L. B o xi w e n s deed vijf reizen naar firabcitid, en doopte te Antwerpen S53 , 

te Dom tuk 38 , te Meenen Ti , te Yperen 13 , te GenL 1S6 , te Kortt ijk 33 , te 

Mechelen 5 , te Brussel 23 en te 's liertogeiihoscli 54 personen, f Opgemaakt uit 

£ïjne Doopîijst.) 

(83) Oitii, Annales, p. 100, 
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Ten j are 1551 werd l e e n e r t B o u w e n s Oudste bij de Doops
gezinden. Hij was te Embden woonachtig en had aldaar reeds 
eenigen tijd het ambt van Vermaner bij de Gemeente bediend. 
Hij was een man van gestrenge beginselen, bezat veel ijver in 
zijne werkzaamheden en was een welsprekend redenaar. Vroe
ger was hij Rederijker geweest. Hij heeft zieh niet , gelijk 
M e u n o en B. P h i l i p s , met schrijven bezig gehouden, maar 
had het in zijne betrekking ook zoo bezig, dat alleen door hem 
rnim 10,000 personen zijn gedoopt. T w i s e k meldt dit reeds 
in zijne Chronyck (64), en eindelijk zie ik zijn zeggen onver
wacht bevestigd. Ik heb n.1. een Handschrift voor mij , het
welk alle inwendige blijken van echtheid en geloofwaardigheid 
draagt , behelzende eene lijst van het getaî der personen, aan 
welke, op verschillende plaatsen en in onderscheidene tijden, door 
L e e n e r t B o u w e n s , de Doop der Bejaardenis toegediend(65). 
Het is oorspronkelijk door hem zelven opgesteld, blijkens eene 
aanmerking, die men tusschenbeiden vindt: »geene tot den 10 
dag April 1568, toen zeiden wij weder ja." Voor dien tijd 
heeft hij dus , hoe lang kan men niet zeggen, stil gezeten; 
misschien uil ongenoegen wegens hel bannen, waarvan hij een 
sterke voorstander was. De lijst begint met liet jaar 1551; tot 
hoe verre, weet men niet. Maar dat ja-zeggen treft men aan, 
als hij vrij wat over de helft van zijne lijst gevorderd is ; en 
hij is in 1578 te Hoorn gestorven. Misschien reikt zij dus tot 
het jaar van zijnen dood; misschien moet zij vroeg-er eindigen: 
dit kan niet worden uitgemaakt. Ik houd liet oorspronkelijke 
voor een zakboekje, 't welk B o u w e n s met zich rondgedragen 
heeft, om op te teekenen, hoe vele personen hij telken reize 
op verschillende plaatsen doopte. Voor mijne Lezers zijn deze 
aanteekeningen zeer merkwaardig, omdat van die 10,000 per-

(64) Chronyck van den ondergane der Tyrannen , 2ie d l . , bl. 1075. 

(65) Kopij van gemeld Manuscript is mij verstrekt door den Heer J. D. I l e s s c -
l i n k te Groningen, Hetzelve heeft , volgens naamteekening , benoord : in 1620 
aan J a e o h A r e n t s , te Appingadam ; in 1663 aan G r i e t j e J a n s e n , te Ap
pingadam; in 1666 aan S ij m en J a n s e n B l a u p o t , te Groningen ; in 170© aan 
J a n S i j m o n s B l a u p o t , te Appingadam, en is thans het eigendom "tan Mej. de 
wed. T. J. H u l s h o f f , te Groningen. Men vindt daarin vermeld alle plaatsen in 
Oost-Friesland , Groningerland , Holland , Zeeland , Utrecht en de zuidelijke 
provinciën , waar L. B. gedoopt heeft , als ook telkens liet getal der gedoopte perso
nen. Ik houd het stuk voor echt , tot zoolang het tegendeel bewezen of waarschijn
lijk gemaakt is. De gevolgtrekkingen, die ik er uit afleid , dring ik echter aan nie
mand op , noch wil beweren , dat ik niet ergens mis geteld kan hebben , ofschoon ik 
mijne vlijt besteed heb , om naauwkeurig te zijn. 



GESCHIEDENIS DER D00FSGEZI5DEN 

sonen, welke hij doopte, meer dan 6500 in Friesland woonach
tig waren. Hen kan dus nog eeae andere oorzaak v inden , 
waarom hij zoo dikwijls naar Friesland reisde, dan die welke 
B r a n d t aangeeft, en volgens dezen alleen zou bestaan in de voor
komende behandeling, die hij hier van zijne vrienden genoot (66). 
Geen wonder , dat men zulk een' man , die met levensgevaar 
(dit bedenke men wel) het woord der waarheid tot de Friezen 
bragt , hartelijk ontving. 

L. B o u w e n s heeft zich nooit anders doen kennen, dan 
door zijne gestrenge beginselen, die hij voor zich zelven "uitoe
fende en aan de verkondiging van het Euangelie wijdde; wel
ke beginselen voor dezen tijd van beroering heilzaam schenen, 
maar waardoor hij zich echter weleens te ver liet vervoeren. 
Dus niet aan zijne onverschilligheid, maar aan zijnen ijver en 
zijne naauwgezetheid moet zijn veelvuldig reizen worden toege
schreven. Wat hij in Friesland voor de instandhouding en 
verspreiding der Doopsgezinde gevoelens verrigtte, zullen wij 
zien in de volgende lijst, die ik uit het bovengenoemd Ma
nuscript heb zaniengetrokken en alphabetisch gesteld. Hij 
heeft gedoopt in en buiten of nabij de volgende plaatsen, in 
Friesland: 

Op Ameland. . 
Bij ofte Alikrum . . 
)> » » Anjum . . . 
)> )> )) Balk . . . . . 

» )> » Berlikum . . 

Bij ofte Birdaard . . 
» )> » Bolsward.. 
)> » n Boæum . . . 
» » » Broek . . . . 
)> j) » Buitenpost 
»• » » Doekum ... 
» » » Dongjum. . 
j) n » Oronrijp . . 
v » » Ee (Oost-

» » » Elahuizen. 
)) » )> Engioieriim 
» » » Ezumabure 

117person. 
. 5 
Ï59 
36 
10 

227 
234 

. 16 

. 68 
52 
29 
14 

453 
. 5 
. 9 

33 
. 16 

11 
n 7 

)> 
» 
» 
» 
)> 
» 
)) 
)i 

» 
» 
» 
» 
)> 
» 

» 
» 
» 
« 

Bij 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
}) 

» 
» 
j ) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

of îe Ezumazijl 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)> 
i) 

» 
» 
» 
» 
>) 
» 

n Exmorra . . . 
» Ferwerd.... 
» Fenooude . . , 
» Franeker . . . 
» Gauw 
» Greonterp , . 
i) Groutü 

» Mallum . . . . 
» Harich 
» lîarlingem . . 
» Hetnelum. .. 
» Hennaard . . 
» Hindeloopen 
» Holwerd. . . . 
» Huins . . . . . 
)i Hijlaard . .. 
» Hijum 
)) Idzegahuizen 
» Ipekolsga. . . 

8 person. 
7 » 

65 » 
12 » 

923 » 
10 » 
4 » 

37 » 
196 » 

10 » 
1145 » 

1 » 
110 » 

1 » 
240 » 

8 » 
21 » 

7 ). 
4 » 

36 » 

(66) Biandl, l s U dl. , M 405. 
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» » )> TLatlijk 

» » » Kolh/mer-
Nieuw Kruisland . . . 

» » » Leeuwarden.. 
)) )> )) Lemmer 
» » )) Marrum 
i) » )> Menaldum . . , 
» » » Molkiveriim . . 
» » » St.Nikolaasga 
» » » Oldeboom (de 

Tijf eersten den 1 Ja 

» » » Oudelemmer . 
n )) )> Oudeschoot . . 
» » )> Pingjum 
» )) >) Sandvoort. . , 
» » » Sexbierum . . 

22 person. 
20 

228 

8 
602 
23 
37 

110 
92 
36 

26 
11 
14 
26 
35 
5 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
)) 
» 
» 
» 

Bij 
» 
i) 

» 
» 
» 
» 
» 
« 
» 
» 
» 
)> 
» 
» 
)> 
)> 
» 

of 
» 
>) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)> 
)> 
» 
» 
» 
)> 
» 
» 

te Slooten . . . . 
» Slooterzijl. . 

» Stavoren . , . 
» Stiens . . . . . 
)) Suawoude . . 
» Terhome . . . 
» Tjuni ....:. 
» Tjummarum 
» Warrega . . . 
)> Westergeest. 
» Winsum . . . 
» Wirdum . . . 
» Witmar&sum 
» Workum ... 
» Wijns . . . . . 
» Tdaard . . . . 
» I7*£ 

62 person 
10 » 
56 » 
57 >, 

9 » 
5 » 

30 » 
19 » 

5 » 
42 » 
15 » 
7 » 

398 » 
13 » 
49 » 
21 )> 

9 » 
49 » 

Dus op 74 plaatsen te zamen 6506 person. 
Wij nieenen uit deze lijst het yolgende te mogen besluiten. 

Vooreerst, op plaatsen, waar L e e n e r t B o u w e n s meer dan 
25 personen gedoopt heeft, hebben hoogst waarschijnlijk in dien 
tijd gemeentelijke Vereenigingen bestaan. Wij brengen derhal» 
ye de vijf-en-dertig volgende plaatsen tot Gemeenten: Ameland? 
Anjum , Balk, Berlikum, het Bildt, Bohward, Bowum, Broek ? 

Docknm, £e , Ferwerd, Franeker, Grouw , Hallum, Uarlingen, 
Hennaard, Holwerd, Ipekolsga, Kollum, Leeuwarden, Marrum f 

Menaldum , Molkwerwm, St. Nikolaasga , Oldeboom, Pingjum, 
Sandvoort, Slooten, Sneek, Stavoren, Terhome , Warrega, Wir
dum, Workum en Tlst. Maar, ten tweede, dit neemt niet weg, 
dat er ook op andere plaatsen Gemeenten kunnen geweest zijn, 
en dat er op sommige, hier niet Termelde plaatsen , zeker bestaan 
hebben; b. T. te Hindeloopen en Makhum, waarvan de eerste 
plaats in de Tolgende eeuw eene Gemeente Tan bijkans 1000 en 
de andere eene Tan ruim 300 Leden telde. Het zou beyreem-
ding kunnen baren, h ie r , gelijk Tan meer plaatsen zeer weini
ge , zoo Tan Hindeloopen sleclits één gedoopte en yan Makhum 
zelfs geen' enkelen te hooren noemen; maar men neme in aan
merking, dat de Doop ook toegediend werd door andere Oud
sten , Tan welke wij , helaas! geene lijsten meer bezitten. Ik 
zal hier bijToegen de berigten, die ik omtrent enkele der ge
noemde Gemeenten Tan elders heb kunnen bekomen. Zooda-
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nige Gemeenten, waarvan de berigten in dit tijdvak (n.i. vóór 
1581) gaan, zijn het Bildt, Bolsward, Dochum, Franeker, Har-
lingen, Hennaard, Leeuwarden, Oldeboom en Terhorne. 

Het ontstaan der Doopsgezinde Gemeente op het Bildt is met 
de ontginning van die landstreek naauw verbonden. Als de 
vroegere mond van de Middelstee, ontstond dit oord van liever
lede door opslijking aan de kusten, en werd eerst in 1505 be
dijkt. Toen sloot de Hertog van Saxen eene overeenkomst met 
vier Hollanders, de gebroeders Heer J a e o b-Sidder, Heer F l o r i s -
Ridder en D i r k O e m v a n W i j n g a a r d e n , benevens T h o 
m a s B e u k e l a a r , om op zekere voorregten het Bildt te bedij
ken en met sluizen -en waterlossingen Ie voorzien. Vervolgens wer
den door de vier aannemers verscheidene pachters van die lande
rijen uit Noord-Holland derwaarts gelokt. Schoon er drie Paro
chiekerken gesticht en aan heilige personen toegewijd werden , 
schijnt de Hervorming op hei Bildt zoodanig veld gewonnen en 
de prediking van L. B o u w e n s en anderen zulke goede vruch
ten gedragen te hebben, dat het berigt van den Predikant 
G r e y d a n u s verwondering baart, dat , omstreeks 1570 verre de 
meeste Bildt-meijers de leer van BI e n n o beleden. Hunne ge
meentelijke Yereeniging bevatte de drie dorpen, St. Jacohi Pa
rochie , St. Anna Parochie en L. Vrouwen Parochie, onder den 
naam van het Bildt. Sedert 1644 werd de Gemeente niet langer 
die van het Bildt, maar van St. Anna-ierk genoemd. Later 
heeft zich deze vereenigd met die van Onde-Bildtzijl, en is groo
tendeels of tot deze Gemeente of tot de Hervormde Godsdienst 
overgegaan, zoo als wij vervolgens zullen zien (67). 

Te Bolsward was in 1566 reeds eene Gemeente, die I l u y t e 
R e n i x , een' der beroemdste Oudsten van dien tijd, aan het 
hoofd had. Overigens was het hier een gevaarlijk punt voor 
de Doopsgezinden: want wegens het groot getal van Roomsch-
Geestelijke gestichten in die stad «n derzelver omstreken, als ook 
misschien wegens de nabijheid van Wiimarssnm, was het onder
zoek naar de zuiverheid des geloof» hier scherper, dan wel op vele 
andere plaatsen. Ook scheen men er van eene groote Kerkelijke 
omwenteling volstrekt geen denkbeeld te hebben, blijkens de 
stichting en het testament der stichleresse van het Weeshuis. 

(67) haamlijst der (Herv.) Predikanten in de Klassis van Franeker, door A. 

Greydanus , bl. 69 ; Ypeij , aanteek. op de Geseh. der Ned. Herv. Kerk , S^e dl. , 

bl. SI enz, ; Dooplijst van J o r i s J a c o b s , achter die van L. B o u w e n s (ma

nuscript). Zie over den oorsprong van het Bildt •• P. Brouwer en ffl. Eekhoff, 

Nasporingen over de geschiedenis der Middelzec , bi. 83 , 
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De fundatie-brief is van den 25 November 1553 (Charterh. III . 323), 
en liet testament, waardoor "het Weeshuis, behoudens ettelijke le
gaten, tot eenige er%enaam wordt gemaakt, Tan den 6 Junij 1561. 
In geene dezer stukken wordt Tan andersdenkenden gesproken; 
zoodat dan ook, in het vervolg, het Weeshuis ouderlooze bur
ger kinderen van alle Christelijke Gezindten heeft opgenomen (68). 

Bat de Doopsgezinden te Dockum zeer de OTerhand begon
nen te krijgen, kan men zien uit een' brief, in 1562 door de 
Terholene Hervormde Gemeente te dier plaatse geschreven aan 
de Hervormde Gemeente te Embden, waarin verzocht wordt om 
eenJ getrouwen huishouder Godes en de volgende zinsnede voor
komt: »en nu wij hier geene leeraars hebben, zoo gaat l e n -
no 's Tolk met zijne dingen dapperlijk voort, en winnen alzul-
ken volk, dat het bij de meesten i s " (69). 

Te Franeker schijnt de geest reeds vroeg tot de Hervorming 
te hebben overgeheld. Behalve toch de beide boven aange
haalde plakkaten van 1535 (zie H . 48), welke bijzonder aan 
het Bestuur van deze stad zijn gerigt, kunnen dit ook getui
gen een plakkaat van den 7 Julij 1537, waarin de Magistraat 
van'Franeker gelast wordt , om scherp toezigt te houden op de 
Lutheranen, Sacrainentisten en Wederdoopers, en om de onmon
dige kinderen , die in de kerken en elders veel moedwil be
dreven , tot exempel van anderen te laten geeseîen; alsmede 
een plakkaat van den 30 Maart 1547, waarin klaglen voorko
men van den zelfden Magistraat, »dat eenige burgers niet gaarne 
ter kerk gaan en nu meeoen, daarmede te kunnen voldoen, 
dat zij er drie zondagen achtereenvolgens komen en dan weer 
te huis blijven, en dat kleine onjarige jongens en rabaukens 
dagelijks in de kerken en op straat insolentien bedrijven." De 
Stadhouder antwoordt hierop: «dat de nalatigen ten minste alle 
zon- en feestdagen eene misse «uilen hooren ; dat men eens on
voorziens bij dezulken huiszoeking zal doen naar verdachte 
boeken of brieven, en dat men de voorschreven rabaukens in 
't geheim weleens wat mag laten geeseîen, om alzoo hunne in
solentien te reprimeren." Dat zulk geeseîen nu in 't geheim 
geschieden moest, bewijst den voortgang van den Hervormings
geest. Dat onder de Onroomschea zeer vele Doopsgezinden ge
weest zijn , blijkt duidelijk. Ook hier vestigden zich vele Doops
gezinden uit Vlaanderen. De opgave bij B r a n d t , dat er in 

(68) Brandt, lst<> dl. , M. 411 enz. De laatste hijyondei heden heb ik te danken 

aau de mededeeling van den Heer J» C r e m e r , Pz. , Ie Bolsward. 

(69) Meiners , Oostvr. kerke], geschied. , a*e d l . , hl. 36 enz. 
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1566 eene Gemeente Tan ongeveer 300 Leden geweest zou zijn, 
is niet overdreven, als men in aanmerking neemt , dat L e e -
n e r t B o n w e n s er 923 personen (en daaronder 107 bij ééne 
gelegenheid) gedoopt heeft (70). 

Zoo zal men zich eveneens wel met B r a n d t kunnen ver
eenigen , dat er ten zelfden tijde te Harlingen eene Gemeente 
van ruim 400 Leden heeft bestaan. Wij hebben reeds aange
merkt , dat vele vîugtende Vlamingen derwaarts de wijk had
den genomen. Derzelver aantal laat zich niet bepalen , maar is 
zeker aanzienlijk geweest. Zij vestigden daar ter stede het eerst 
de rolweverijen van canafas en bonten , en gaven den oorsprong 
aan de benaming van Harlinger-tobhedansers, wegens het werk
volk, dat de katoenen garens in de tobben trad (71). 

Hennaard is eene Gemeente, die niet verdwenen, maar van 
naam veranderd i s , te weten, in dien van Kromwal. Het be
rust op eene overlevering, dat Kromwal, na Witmarssmn de 
eerste Doopsgezinde Gemeente in Friesland wezen zon. Om
trent fVitmarssum steunt dit gevoelen alleen op de waarheid, 
dat M e n n o S i m o n s er gewoond heeft, en daar predikte in 
een afgelegen hu i s , aan de zuidoostzijde van het dorp, dat 150 
jaren later op de Kaart van Womeradeel, van S c h o t a n u s , 
nog: Menne Siemmens oudpreechuis genoemd wordt; het zelfde 
als de tegenwoordige herstelde kerk der Gemeente aldaar. Omtrent 
Kromieal schijnt hetzelve mij niet de letterlijke waarheid, maar 
alleen den zeer lioogeu ouderdom der Gemeente te bewijzen. 
Maar te Kromwal op zich zelf kan geene Gemeente zijn, daar 
er slechts twee huizen staan, en is er ook nooit eene geweest. 
Be Gemeente van dien naam telt onder hare Leden de bewo
ners van verscheidene dorpen; nog in 1713 woonden zij in eeo 
twintigtal omliggende dorpen verspreid. S c h o t a n u s zegt, in 
zijne gronden der Mennisterye, bl. 8 en 9 : »een kind nog zijn
de in het huis van mijn' vader (Predikant te Britswerd en 
PFiemoerd), kwam bij mijn' vader een huisman, regter van het 
dorp, verhalende geweest te zijn in de vermaninge der Doops
gezinden op Kromwal (want daar is eene synagoge), en dat de 

(70) Charterioeh, S*edl. , bl. 700 ; 3de dl. , bl. 133 ; C. van Gent, t. a. 
pi. (Hoogd. n i t g . ) , s. 1 3 7 ; Brandt, 1'ledl. , bl . 410. 

(71) Brandt, bl. 414, De laatste bijzonderbeden zijn mij medegedeeld door den 
Heer F. D. F o n t e i n , Xe Harlingen. Ik beb naderhand gemerkt, dat B r a n d t het 
berigt, omtrent het getal der Leden tejfarlifige/ien Franeker, getrokken beeft nit den 
schrijver yan de Corte Aanwysinghe , dien ik beneden bij de twisten aanhalen zal. 
En deze schrijver heeft hetzelve , bl . 7 en 11 , overgenomen uit schriftelijke aantee-
keningen v a n E h b e P ï e t e r s z , toen Leeraar te Ilarling en. 



IEJ FRIËSLAM». 9 3 

Vermaner verhaald h a d , " enz. Op een' grafsteen te Britswerd, 
waar gemelde S c h o t a n us naast zijn' vader begraven is, kan men 
zien, dat hij den 12 November 1671 overleden is in den ouderdom 
van 69 jaren, daar hij den 16 Augustus 1603 geboren was. Hij kan 
van die synagoge te Kromwal dus , als kind van 10 jaren misschien, 
hebben gehoord. Derhalve leerde men daar in 1613. Zoo ver
re de echte bescheiden. Maar welke redenen bestaan er voor, 
dat men Kromwal, zoo niet tot de tweede, toch tot eene der 
oudste Doopsgezinde Gemeenten in Friesland maakt en de doo-
pelingen van L. Bo u w e n s te Hennaard (110 in getal) zich tot 
deze vergaderplaats zouden hebben gewend ? Kromwal schijnt 
in die dagen, aan de zuid-, west- en noordzijde omgeven ge
weest te zijn met waterplassen, rietbosschen en laag, moerassig 
land, hetwelk thans nog op te maken is uit eene lage streek 
grond s, van Bozum tot Jorwerd in eene cirkelvormige gedaante 
voortloopend e. Te Kromwal stond misschien een burgerhuisje 
of eene visschersïiut, door Doopsgezinden bewoond, en hij wel
ke de Broeders en Zusters uit de omliggende dorpen hunne 
godsdienstige zamenkomsten hielden. Immers, zij waren hier 
meer afgescheiden, minder toegankelijk voor de vezvolgers, 
minder gezocht. Van tijd tot tijd werd de toeloop grooter en 
uit de gemeenschappelijke zamenkomsten ontstond op eene na
tuurlijke wijze eene gemeentelijke Vereeniging(72). 

Bat er in dit tijdvak te Leeuwarden eene niet onaanzienlijke 
Gemeente moet hebben bestaan, blijkt niet slechts u i tdeBoop-
lijst van L. B o u w e n s , maar is ook op te maken uit de ge
beurtenissen , die aldaar met de Martelaren hebben plaats ge
grepen ; b.v. uit hetgene voorviel na het ter dood brengen van 
An d r i e s C î a e s s e n van Dronryp , in 1535, toen zijn lig-
ehaam heimelijk van de geregtsplaats werd weggenomen en ter 
aarde besteld, door »de vromen," d. i. de geloofsgenooten (v. 
B r ' a g h t , hl. 3 8 ) , en uit het gebeurde met E l i z a b e t en 
II a d e w ij k , waarvan de eerste gezegd wordt » eene Leerares 
te zijn, die vele lieden verleidt," en de laatste bij v a n B r a g h t 
uitdrukkelijk eene Zuster van de Gemeente wordt genoemd 
(bl. 81 en 157). Bovendien was Leeuwarden eene van die Ge
meenten , welke tot het zoogenaamde Verbond der vier Steden 

(72) In deze gissingen ben ik voorgelicht door den Wel-Eerw. W. H. Tan der 

H o ek , te Kromwal. Misschien is de Gemeente te Warrega op de zelfde wijze toegeno

men door de doopeiïngen van Wirdum. Ik kan anders niet hegrijpen , waar die 398 

personen, door B o u w e n ! te Wirdum aangenomen, zouden gebleven zijn : want 

later yind Ik nergens ran eene Gemeente te Wirdum. Misschien hebben zich daar ook 

Leeuwarders laten doopen : want het was hier veiliger dan in of hij de stad. Zie we

gens Schotanus : Vriemoet, Athen. Fris. fol. 336. 
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hebben behoord. Maar ook aan de andere zijde is het niet te 
verwonderen, dat er van deze zelfde Gemeente, in die jaren, 
niet veel meer gezegd kan worden, dan dat zij bestaan heeft. 

Ligt er toch over alle Doopsgezinde Gemeenten, wat derzel-
ver ontstaan betreft, een digte sluijer, wegens de zware ver
volgingen , waartegen men in den aanvang te kampen h a d , 
hoezeer moest dit niet het geval zijn in el eene Gemeente op 
die plaats, vanwaar de vervolging uitging, waar liet Hof was 
en waar men als tegenover de regters en den beul vergader
de? Welke zou ook anders de oorzaak kunnen zijn, dat niet 
alleen de Gemeente van Ilarlingen, maar ook die van Franeker 
bij L. B o u w e n s meer aankomelingen en hoogstwaarschijnlijk 
ook meer Leden telde, dan die van Leeuwarden? Deze meer
dere aanzienlijkheid van Ilarlingen heeft zich zelfs ook nader
hand , zoowel in het aantal der Leden van de Gemeente als in 
het boekhouderschap der Friesche Sociëteit, een' tijdlang staan
de gehouden. 

Van Oldeboorn vinden wij zooveel opgeteekend, dat E e Ik e , 
de Martelaar, er reeds in 1549 het volk bijeen vergaderde, 
om te leeren. Ook in 1573 waren er met dat zelfde doel ver
scheidene vergaderd geweest in het huis des vaders van Ae i t -
s e A y s e s z (73). 

Bij M e n n o S i m o n s vindt men een' brief, die in het re* 
gister van zijne werken getiteld wordt als een brief aan de 
Broederen in Waterlant, maar in den brief zei ven wordt de Wa
terhome genoemd. Deze Waterhorne is te houden voor Terhor
ne , de hoek van de Zevenwouden. Want vooreerst, M e n n o 
schrijft in dien brief mede aan zijnen sehoonbroeder R e y n 
E d e s , van wien het wel waarschijnlijk is, dat hij althans in 
Friesland gewoond hebbe, en volgens dezen brief, zou hij dus 
tot de Gemeente van Terhorne hebben behoord. Daarenboven, 
de plaats Terhorne wordt mei deszelfs omstreken in de wande
ling dikwijls het waterland of de waterkant genoemd. Wat de 
zaak nog duidelijker maakt , i s , dat ik toevallig bij W i n s e -
i n i u s min of meer eene vereeniging van beide benamingen 
gevonden h e b : »de Wold-Iuyden zijn terstond in sekere trouppen 
na den Waters-wal Ter-horne ghetogen, keerend e de Schepen, dat 
de solve provisie het Leger te Ackrum niet toevoeren souden" (74). 

(73) VanBragU, bl. 84en677. 
(74) Winsemius , Chronicrue van Yrieslant, LI, 357. Gemelde brief komt voor 

in M. Simons' wet ten , bl. 393. Hel verwondere niemand , dat wij in dit tijdvak tns-

sehen Oldeboorn en Terhorne de Gemeente van Altkrum niet vinden , daar deze nu 

de grootste van Friesland is. Want zoowel in burgerlijk aanzien als in getal van Ge-

meente-Ieden hebben de beide eerstgenoemde!! vroeger boven sihknim gestaan. 
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Van de andere Gemeenten i s , u i t gebrek aan echte besehei
den, niets bijzonders in dit tijdvak te melden. Maar wij heb
ben uit een en ander reeds genoeg gezien, om te kunnen zeg
gen , dat de Doopsgezinden na het midden der XVFe eeuw sterk 
in Friesland begonnen te bloeijen. Verschillende schrijvers be
vestigen ook de waarheid van deze betuiging. Zoo spreekt niet 
slechts Iff. M i c r o n , in een' brief aan B u l l i n g e r , ten jare 
1556 geschreven, dat het rijk van M e n n o door geheel Neder
land en de oostelijker gewesten wijd en zijd veld wint (75), 
maar ook J. W a m c s i u s betuigt in een' brief, twee jaren la
ter uit Leuven aan S u f f r i d u s P e t r u s geschreven, aangaan
de Friesland, dat die onzekerheid in de Godsdienst en die bij
kans ontelbare menigte van Ketters en sclieurmakers hem met 
regt verontrust (76), waarbij hij het oog niet het minst op de 
Doopsgezinden heeft. En de reeds gemelde P e r s i j n zegt in 
zijne Acte aan de Staten van Friesland: »het zaad van nieuw 
uitgevonden Godsdiensten wordt allerwege in Friesland ver
spreid ; en het staat te beduchten, da t , door de dagelijksche 
aankweeking van allerhande verdeeldheden , de aloude en va
derlijke Godsdienst onwederophelpelijk worde uitgeroeid. On
der alle is geene zoo slim, als die van de Weder do opers." Niet 
alleen Roomschen, maar ook andere Onroomschen traden hier 
en daar tot ons over, blijkens den aangehaalden brief van de 
Bockummers naar Emhden gezonden, behelzende ook de klagt 
)>dat M e u n o's volk eenigen van de hunnen flaauwmaakte"(77). 
Het komt mij echter voor, dat men van dit laatste niet veel 
ophef behoeft te maken: want het zal toen geweest zijn, zoo 
als altijd, dat er wel sommigen van alle Gezindten hun geloof 
verwisselden. 

Men moet zich niet voorstellen, dat onze Gemeenten reeds 
terstond op een' vasten voet ingerigt en geordend waren. Zoo
wel wegens de nieuwheid hun oer vereeniging als wegens de 
drukkende vervolging was zulks onmogelijk. Men kwam eerst 
bijeen des nachts en op ontijden, zoo als uit het plakkaat t e 
gen M e n n o S i m o n s te zien is, en M e n n o (bl. 234 van zij
ne werken) ook zelf betuigt. Het prediken en doopen geschied
de dikwijls ia het open veld, g'elijk C l a e s k e n door v"an 
A k e n bij Workum in het veld werd gedoopt ( v a n B r a g h t , 

(75) Ottii, Annales , pag. 135. 

(76) S. A. Gahhema , Epist. ali. £11. et cl. viris script. , pag. 330. 

(77) Behalve Meiners , t. a, pi. , Ypeij en Dermout, Gescli. der Ned. Hervr. 
Kcrk,l»te(H.,bl.314. 
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ML 236), en ook L. B o n w e n s meermalen in zijne Dooplijst 
aanmerkt, dat hij hij de eene of andere plaats den Doop heeft 
toegediend. Op zulk eene wijze van vergaderen doelt ook het 
zeggen Tan B a r e n t J a c o b s z o o n tot de Wethouders van 
Sneek: «gijlieden kent ons zoo wel niet , als uwe voorvaders de 
onzen kenden. Deze plagten, ten tijde der Spaanseke vervol
ging, de predikatie wel heimelijk in een boseh zoo nabij el
kander te houden, dat eik den ander bijna mogt hooren"(78) . 

Zij vergaderden ook wel in armoedige huizen, blijkens het
geen d ' A u c h y aan den Commissaris bekent: «wij vergaderen 
ons , daar wij best mogen, naardat het te pas komt, en ik ge
denk wel geweest te zijn in zeer arme huiskens, die beter ge
lijkenis hadden van een' stal dan van een hu i s" (79). Zoo 
kwam men dan vooral heimelijk bijeen, waar en wanneer men 
dit het gevoegelijkst kon en nadat men elkander van zulk eene 
aamenkomst verwittigd had. Dan stichtte men elkander door 
Gods heilig woord, inzonderheid door het lezen van het E. 
Verbond (zoo als E e l k e van Oldehoom deed); of men sterkte 
elkander door eene hartelijke bemoedigende toespraak , liet door 
de hand van Oudsten de geschikt bevondene personen doopen 
en vierde met het brood en den wijn des Avondmaals de ge
dachtenis aan C h r i s t u s ' dood. De liederen , welke men som
tijds zong, waren meestal vervaardigd op het geloof en het 
sterven der Martelaren of door deze getuigen der waarheid op
gesteld. Ook de Martelaren zelve zongen wel van die liede
ren , als zij naar de strafplaats werden gevoerd of reeds kamp
ten met hun laatste lijden. H a n s d e R i e s was de eerste, 
die bepaalde gezangboeken voor de Doopsgezinden heeft geordi
neerd , terwijl hij mede het eerst de Psalmwijzen bij hen heeft 
ingevoerd. De oudste druk van zijn gezangboek verscheen eerst 
na dit tijdvak, n.1. in 1582, te Rotterdam (80). Hoe algemeen 
hetzelve in Friesland is gebruikt, weten wij niet; denkelijk 
vooral of alleen bij de Waterlanders, tot welke d e R i e s be
hoorde. 

Eene meer algemeene gemeentelijke Vereeniging werd hier 
bevorderd door het Verhond der vier Steden , zoo genoemd, om
dat hetzelve oorspronkelijk tusschen Harlingen , Franeher, Leeu
warden en Dookmn gesloten was ; maar waarin vervolgens ook 
Gemeenten van andere plaatsen werden opgenomen. De aan-

(78) Brandt, 2*e dl. , bl. 14. (79) Van Braght, bi. 315. 

(80) Kort verhaal van liet leven en de daden van Hans de Bies , Rijp. 1644 , 
M. 38 enz. 
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leiding tot dit verbond seliijnt geweest te zijn, dat sommige 
Gemeenten door het overkomen van de Vlaamsche vlug-telin
gen , die hunne meeste goederen moesten achterlaten, met vele 
armen werden beawaard, zoodat zij zonder behulp van andere 
Gemeenten niet langer bestaan konden; dat sommige Gemeen
ten , zonder de Oudsten daarin te kennen., hunne Vermaners 
aan- en afzetteden en over alle zwarigheden zelve beslisten, 
zonder eenig mede-overleg; dat men Leden van de eene tot de 
andere Gemeente liet vertrekken , zonder getuigenis, enz. Het 
verbond, uit 19 artikelen bestaande, stelde dus eenige orde 
op het bezorgen van behoorlijk onderhoud aan behoeftige Le
den , die van buiten inkwamen, op het aanstellen van Leera
ren en Diakenen, op het mijden der afgezonderden en geban-
nenen enz. Toen e r , ongeveer 1566 , oneenigheid door ontstond, 
gelijk wij naderhand zullen zien, werd het door eene zooge-
noemde Ordonnantie van E g b e r t K u i p e r vervangen. Hoe 
lang deze bij de Friezen haar gezag gehouden heeft, weten wij 
niet ; maar bij de Vlamingen heeft dezelve zeker nooit eenige 
waarde gehad (81). 

De vermelding van dit Verbond brengt ons onwillekeurig tot 
die twisten en partijen onder de Doopsgezinden, waartoe he t 
zelve eenige aanleiding gegeven heeft. Maar vooraf moeten wij 
iets zeggen over het geloof en leven van onze Vaderen, in die 
dagen, omdat men anders zeer gemakkelijk gemelde twisten 
van een verkeerd standpunt zou beoordeelen. 

De besehuldiging, die weïeens tegen de Protestanten in het 
algemeen is ingebragt, dat zij eene vaste eenheid en overeen
stemming missen; dat de vrijheid, welke zij eisehen en verlee-
nen , eene vrijheid is om onbepaald en willekeurig te geloo-
ven, wat men verkiest, om elk gevoelen, hoe onschriftmatig 
ook, te omhelzen , terwijl aldus aan onverschilligheid veel ruim
te en aan de rede een te groot gezag wordt toegekend; deze 
beschuldiging heeft de Doopsgezinden in het bijzonder dikwijls 
getroffen. Maar alle Protestanten hebben wel degelijk een ze
ker beginsel van waar zij uitgaan, en dat is: dat de mensch zonder 
verdienste , uit Gods genade, door de verlossing , welke in Chris
tus is, geregtvaardigd wordt; niet door de werken der wet, maar 
door het geloof (82). Van dit beginsel zijn ook de Doopsgezin-

(81) Het Terbond en de Ordonnantie zelve schijnen, helaas ! verloren te zijn ; maaï 

men zie over dezelve Maatschoen, bij Schijn, 3 d e d l . , hl. 386 ; Schagen, bl. 

63 ; Brandt, l s l e d\. , bl. 407—409 en 4 1 8 , die zijne berigten heeft uit Carel van 

Gent eii Outetman , later door ons aan te halen. 

(82) Reinhard, Predigien vom Jalire 1 8 0 6 , 2<* bà., seifeS70; Broes, Kelk 

7 
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den uitgegaan, toen zij de leer der Roomsche Kerk , met hare 
heiligen, uitwendige boetedoeningen, missen, aflaten enz. ver
zaakten. Terwijl zij aan goede Christelijke liefde-werken die 
waarde willen hebben toegekend, welke Apostel J a c o b u s er 
op stelt, hechten zij aan zoodanige werken der we t , welke 
Apostel P a u l u s laakt , geen gezag. Zij zochten hunne zalig
heid in het geloof, in zulk een geloof, ' twelk zich, zoowel op 
P a u l u s ' als op J a c o b u s ' bevel, door de liefde moest toonen , 
' twelk hen deed jagen en streven om een volk te worden , 
ijverig in goede werken. Zoo was ook bij l e i m o de overtui
ging levendig, dat de mensch zich zelven door zijne werken 
niet regtvaardigen kon , maar het geloof in C h r i s t u s de eeni-
ge oorzaak van onze zaligheid moest zijn. Daarom had hij zich 
»in alle ellende en armoede onder het drukkende kruis van 
zijnen Heer C h r i s t u s begeven" (83). Hij en de andere Doops
gezinden wilden dus het vrije geloof, dat alleen op Gods Woord 
berust en een' afkeer heeft van menschehjke banden; vrijheid 
van onderzoek voor een' iegelijk, die de Schrift lezen kon ; 
vrijheid en onderlinge onafhankelijkheid der Gemeenten, wel
ke toch alle moesten trachten naar het zelfde doel, het bele
ven van hun geloof, door onberispelijken wandel. Want de 
Gemeenten, die zulk een geloof aankleefden, moesten zich toonen 
als waardige deel en van een Godsrijk of een hemelsch Koningrijk 
op aarde, hetwelk wel niet kwam met uiterlijk gelaat, maar zich 
toch door zuiverheid des levens moest openbaren en onderscheiden. 

Vanhier, dat de doop alleen aan de zoodanigen moest wor
den toegediend, die inderdaad gerekend konden worden, aldus 
te gelooven en gezind te zijn; vanhier, dat de eed onder zulk 
een Bf. Verbond voor ongeoorloofd moest worden gehonden; 
vanhier mede het gevoelen omtrent du weerloosheid, het ver
mijden van hoogheid en rangzucht in de wer'eîd en vooral ook 
de groote gestrengheid van de Kerkelijke tucht en ban , niet 
alleen op ongeloof en openbare werken des vleesches, maar ook 
op huwelijken buiten het Genootschap enz. Bij nader onder
zoek zal men dus bevinden, dat er bijkans geen geloofspunt 
bij hen was, waarin zij niet lijnregt tegen de Roomsche kerk
leer over stonden; terwijl zij h e t , in hun beginsel, niet alleen 

en Staa t , 2á» dl. , bl. 261 ; Weydmann , het beginsel der Kerk-hervorming in de 

XYWe eeuw , bekroond bij Teyler's Genootschap , bl. 84 enz. Het gemelde stuk 

"van R e i n h a r d is vertaald te vinden in zijne Godsdienstige Overdenkingen over 

de Kerkhervorming, Leyden , 1816 , bl. 141 , enz. 

(83) Menno Simons , hl. 357. Men vergelijke hier Weydmann , t. a. p . , bl . 

4 3 , enz , ; ,/. Boeke , leerrede, uitgespioken den 6 December 1835 , bl . 4 0 — 4 3 . 
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onder elkander, maar ook met de andere Onroomschen of Pro
testanten meerendeels eens zijn geweeet, ofschoon zij over som
mige bijkomende gevoelens zeer verschillend dachten. Zij wa
ren eigenlijk de sterkste Hervormers, die eene geheele omkee
ring in het geestelijke, eene terugleiding tot den Apostolisehen 
tijd, wilden bewerkstelligen. 

Zij trachtten dit geloof zuiver te beleven. Spraken wij over 
de Doopsgezinden in het algemeen, wij zouden vele loffelijke 
getuigenissen, omtrent hunnen vromen en godzaligen wandel 
kunnen aanhalen. Als «en karaktertrek van de meesten hun
ner in die dagen zou men mogen noemen zekere stille zacht
moedigheid en warme liefde. Men zou evenwel verkeerd handelen, 
wanneer men hun geheel Genootschap naar vele hunner toen
malige Hoofden wilde beoordeelen. Deze hadden minder van 
de vroomheid der Heiligen dan van den ijver en moed der Mar
telaren, en waren dus ook meer geschikt om op te wekken, 
aan te vuren, mede te slepen. Deze waren uit derzelver aard 
de bouwmeesters van de Kerk, die opgetrokken werd , gene 
de kostbaarste steenen aan het gebouw. Maar wij willen ons 
hier vooral bij zoodanige Doopsgezinden bepalen, die in Fries
land hebben geleefd. Wat echter een, in de laatste jaren op
gekomen en niet verwerpelijk denkbeeld ten opzigte van onze 
Geloofsgenooten in het algemeen schijnt te zijn, dat zij eerst 
als geheel buiten de wereld leefden; daarna de wereld nader
den en eindelijk met haar meer en meer en allengs geheel in 
aanraking en gemeenschap kwamen (84), dat geloof ik geheel 
op de Friesche Doopsgezinden te mogen toepassen. De t i jd , 
waarin zij thans door ons worden voorgesteld, is d ie , waar
in zij nog geheel als .buiten de wereld leefden. Dat bragt het 
denkbeeld van hun Godsrijk mede. Eenvoudigheid van zeden 
en zuiverheid van handel en wandel waren hunne kenmerken. 
Als zoodanig worden zij ook door anderen, zelfs door hunne 
vijanden, geprezen, die dus geen' anderen uitweg weten, dan 
te zeggen, dat zij huichelen, gelijk U. E r a m i n s ; of, waar 
zij zulk eene onbeschaamdheid niet durven ui ten, beweren, 
dat het niet op de zuiverheid des levens, maar op de zuiver
heid de,r leer aankomt, zoo als L i n d a n u s . Wij mogen nog 
al gewigi hechten aan de getuigenis van à L a s c o , die in 
Oost-Friesland, als Superintendent bij de Hervormden, dikwijls 

(84) Dit denkbeeld heb ik meer hooreu voordragen; men zie hetze]\e ook bij 
S. K. Sybrandi , dei Doopsgezinden roeping , -voorbeelden en gevaren (mede van den 
8 Deo. 183S) , in zijne leerredenen, 1 8 3 6 , bl. 387 . 

7* 
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met de Doopsgezinden te doen had , en ook tegen l e n n o zei-
yen in het strijdperk is geweest. In een' brief aan H. L e n t h 
betuigt hij , dat hij onder de Doopsgezinden vele als brave en 
deugdzame menschen kent (85). Wegens de gedurige verwisse
ling van woonplaats en het heen en weder trekken der Doops
gezinden van eigenlijk en Oost-Friesland, mogen ook de Doops
gezinden in deze provincie zich van dien lof toeëigenen. Zeer 
opmerkelijk is het gevoelen van L i n d a n u s , d ie , als Ketter
meester te Leeuwarden, alles wat de anders-denkenden betrof, 
naauwkeurig onderzocht. Als nu d ' A u o h y hem toevoegt, dat 
de boom aan de vrucht gekend moet worden en L i n d a n u s 
hem heeft* beleden, dat de vruchten der Doopsgezinden goed 
zijn, zegt de laatste: «het is wel waar , gij doet goede werken 
voor de menschen, maar het binnenste deugt nie t , want ulie-
der geloof is niet goed." Maar d ' A u e h y antwoordt te regt : 
«onze werken spruiten uit ons geloof: het vat kan niet anders 
geven, dan dat daar in is ; en daarom noemt de Heer een ad
deren geslacht degenen , die beleden, dat de vrucht goed was 
en de boom kwaad, zeggende : maakt den boom goed en zijne 
vrucht goed of den boom kwaad en zijne vrucht kwaad." En 
naderhand vraagt L i n d a n u s hem nog eens: «maar moet gij 
om eenen l e n n o of eenig ander mensch alleenlijk, die schijnt 
te wezen van eenigen goeden wandel , moet gij hem daarom 
navolgen, en verlaten al de andere Bisschoppen en Pastoren, 
die even zoo regt niet wandelen? — Zoo wilt gij dan niet 
hooren noch navolgen eenige Herders , ten zij dat zij het zelf
de doen , hetwelk zij îeeren, n e e n ? " J a q u e s : «neen i k , " 
enz. (86) Men ziet d u s , hoe in Friesland de onbesproken wan
del der Doopsgezinden werd toegestemd door h e n , die het hevigst 
tegen hen woedden en hen het ijverigst trachtten te verdelgen. 

Zoo waren derhalve de Doopsgezinden een volk, dat met een 
vrij geloof een zuiver leven trachtte te verbinden. Er was 
l icht , leven en warmte bij dat Genootschap, ook in weerwil 
van den kouden adem der verdrukking en miskenning, waar
door hetzelve van alle zijden werd bestookt. Maar juist onder 
hen , die wij vrienden des lichts noemen, openbaart zich groo
tere oneenigheid, dan onder de verdedigers van oude dwalin
gen. En dit is ook natuurl i jk, zegt H a g e n b a c h (87). «Want 
het licht breekt zich in menigvuldige kleuren, terwijl de duis-

(85) Gerdesii, scrinium antîtj. , tom. TI , pag. 648. 
(86) Van Sraght, bl. 231 en 833. 
(87) Hagenbach , Wezen en geschiedenis der Hervorming , %.&<> dl. , bl. 74. 
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†ernis schier overal even zwart is." Het zij echter verre van 
mij j dat ik daarom onze Vaderen voor geheel verontschuldigd 
houden zou. Eveneens toch zou men dan zulk een gezegde 
tot een dekmantel van tegenwoordige twist en partijschap kun
nen misbruiken. Wij zullen evenwel ons oordeel nog eenigen 
tijd opschorten , vooraf de geschillen van dien tijd zelve gade
slaan , en dan beproeven, in hoeverre wij ze uit de denk- en 
handelwijze, uit dat geloof en leven kunnen verklaren, hetwelk 
wij reeds met elkander hebben overwogen. Daar wij ons meer 
met een geschiedkundig dan leerstellig onderzoek bezig houden, 
zullen wij de noodige beknoptheid pogen in acht te nemen (88). 

Bat er reeds ten tijde van M e n n o oneenigheden ontstonden, 
zal mijne Lezers, ook uit het werk van C i a m e r , bekend zijn. 
Buiten eene twistzaak met A d a m P a s t o r , die in sommige ge
loofspunten vrijzinniger dacht dan zijne tijdgenooten en daarom 
in 1547, volgens B r a n d t , door B. P h i l i p s gebannen werd , 
betroffen die oneenigheden voornamelijk den ban zelven, wel
ken H e n d r i k N a a l d e m a n , S e h e d e m a k e r e n J . H e y n s , 
Leeraars te Embden, Z y l i s , L e m k e en andere Hoogduitsche 
broeders, benevens de Frqnekers en Waterlanders {va. Noord-JIol-

(88) Tot de ontwikkeling van liet volgende heb ik gebruikt : J. II. V. P. JV. 
of Carel van Gent, Verbaal van 't Begin der Scheuringen ouder de Doopsgezin
den , de Hoogduitsche vertaling van J. C. Jehring , uitgegeven door Buddevs , 
Jena , 1 6 2 0 ; J. Outerman, Verclaringhe met bewys uit den droevigen handel 
van de Vr. en de Vlam. , 1609 : de zelfde , Appendix , dienende tot Conclusie 
van de verclaringhe, 1 6 0 9 ; Copia eenes Brieves , soo J. Ovterman gheschreven 
heeft aan Lambert Annes , 1 6 1 0 ; Corte aanwysinghe voorgestelt in eenighe Yra-
ghen van de voorn mish. der Vlam. ende Yriesen (met twee vrede-preseutatiën 
en twee schuldbekentenissen, van elke zijde eene) , Hoorn 1624 ; Brandt, d i e , 
in zijn 2^ dl. van de Hist. der Keformatie, de berigten van Carel van Gent en 
Outerman niet ongeschikt vereenigd heeft, maar niet altijd even duidelijk is. Van 
G e n t , volgens zijne eigene voorrede, in 1542 geboren en in het Roomsche ge
loof opgevoed , kreeg in 1563 heimelijk een Nieuw Testament (uitgave van Biest-
hens) in handen , werd daarop Doopsgezind en woonde meestal in of kort bij 
Harlingen. Hij is bij de twisten zelf tegenwoordig geweest en heeft ook het bit
tere daarvan ondervonden , deAvijl hij in 1568 door de Friezen en in 1590 door 
de Vlamingen gebannen werd. Zijn stijl i s , wegens deze behandeling hem aan
gedaan , weleens wat gevoelig , zoo als niet onnatuurlijk is ; overigens zoekt hij , 
zoowel als O u t e r m a n , aan te wijzen waarin beide partijen hebben gedwaald. 
De laatste en de schrijver van de Corte aanwysinghe beijveren zich zeer om den 
vrede te herstellen. Ook handelt er over: A, Monta/ws , in zijne Kerkelijke His
torie van Nederland , Amst, 1675 ; van wiens geest men genoeg' zal geproefd heb
ben , als men dit begin zijner opdragt leest: » de verbrande stolfe des gods-las-
teraers Servetus stoof met gevoeliger etterbuilen over Geueven , als eertijds 't Egyp
tische uit d'handen van Moses en Aaron"; enz. 
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land) niet zoo gestreng wilden hebben uitgeoefend, als Men
n o en inzonderheid L e e n e r l S o u w e n s wel wenschte. Een 
gevolg daarvan was , dat de zachtere partij zelve door de ge-
strengere gebannen w e r d , en zich onder den naam van Schede-
malers, Hoogduitsehen, Franekers. en Waterlanders afzonderen 
moest. Bit viel voor van 1554 tot 1560. De Schedemakers ver-
eenigden zich langzamerhand met de Franekers, cok Voetwas-
schers genoemd, en beide sloten zieh aan de Waterlanders, on
der welke laatste benaming zij langen tijd bekend gebleven 
zijn. Zij hebben steeds, ook naderhand, met de Hoogduitsehen 
en Friezen vereenigd, de meer verlichte en vrijzinnige partij 
bij de Doopsgezinden uitgemaakt, maar zijn ook weleens naar 
den weg van bijbelsche onregtzinnigheid afgedwaald. Tot hun
ne denkwijze helden in de XVIläe eeuw G a l e n i s A b r a h a m s 
en de zoogenoemde Galenisten of Lammisten over. l)e eigen
lijke denkwijze van H e n n o S i m o n s en D. P h i l i p s is het 
meest bewaard gebleven bij de Vlamingen en bij de volgers van 
S. A p o s t o o l , de Zonnisten. 

Na den dood van M e n n o , in 1561(89), bleven D. P h i l i p s 
en L. S o u w e n s de aanzienlijkste mannen in het Genootschap. 
Maar laatstgemelde daalde te Emhden in de achting der Ge
meente, waartoe zijne strenge denkwijze, die vooral in een 
geval met zekere S w a a n t j e R u t g e r s , door hem gebannen, 
omdat zij haar' gebannen' man niet wilde verlaten, uitkwam , 
niet weinig bijdroeg. Ook maakte men , zoo als wij vroeger 

(89) Nada tMenno zijn ambt als Priester had nedergelegd , is hij in het huwelijk 

getreden met eene vrouw, G e e r t r u i d geheeten , bij welke hij ook met kinderen ge

zegend werd. Bat eene zijner dochters met een3 bierbrouwer te Dookum gehuwd zou 

zi jn, kan ik evenmin bevestigen als G r a m e r , bl. £05 . Maar ïk heb eene Geslacht-

lijst voor mij van den Heer J . W. B r o u w e r , Boekhandelaar te Leeuwarden, volgens 

Welke gemelde Heer misschien een afstammeling van M e n n o S i m o n s wezen zou. 

Deze uitvoerige lijst begint aldus : » Eerste Generatie. M e n n o of M i n n e , 

leefde omtrent 1640 ; woonde , volgens overlevering in de familie, te Gerkesklooster 

m KoUumynerland en was aldaar Liefdeprediker of Termaner in de Doopsgezin

de Gemeente , alsmede Brouwer , zijnde, volgens de zelfde overlevering, in eene reg-

te lijn afkomstig van den vermaarden M e n n o S i m o n s . Trouwde N. N. — 

Ttveede Generatie. Tan de kinderen des vermelden M e n n o ' s zijn geene andere 

bekenden, dan H e b b e M i n n e s , geboren , trouwde 1 6 6 7 , op Palmzondag , 
A n t j e P i e t e r s . " En zoo verder Die M e n n o of M i n n e is dan welJigt een 

kleinzoon van M e n n o S i m o n s geweest en heeft het Leeraar-ambt bediend te 

Surhai&terveen. Ik kan ten minste niet vinden , dat er te Gerkesklooster eene 

bijzondere Doopsgezinde Gemeente bestaan hebbe. De Heer J. "W\ B r o u w e r komt 

voor in de Zesde Generatie , en zou dus een afstammeling van M e n n o S i m o n s 

zijn in het achtste geslacht en regl nedergaande linie. 
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gezien hebben, aanmerking, dat hij zoo dikwijls naar Friesland 
reisde. Deze oneenigheid rees zoo hoog, dat hij afgezet werd 
en zich genoodzaakt zag, zijne bediening te Embden neder te 
leggen. Hij trok van daar weg en ging kort bij Harlingenv/o-
nen. Hier bleef hij nog Teel toeloop honden en was zoowel 
bij de Friezen als bij de Vlaamsche vlugtelingen zeer gezien. 
Dit schijnt kort vóór het uitbreken van de twist gebeurd te 
zijn (90). 

Gemelde vlugtelingen, ofschoon in de hoofdbegrippen hun
ner godsdienstige denkwijze met de Friesche Doopsgezinden 
overeenkomende, waren toch in levenswijze eenigzins van hen 
onderscheiden. Wel hielden zich alle aan de wet der eenvou
digheid en spaarzaamheid , maar de Friezen waren het eenvou
digst in de kleeding, de Vlaamschen in het huisraad; de Vlaam
schen in de kleeding, de Friezen in het huisraad netter en sier
lijker. Zulks gaf soms aanleiding tot aanmerkingen, over en 
weer , waardoor de hartelijke, broederlijke toegenegenheid ver-
fiaauwde. Vooral onder de Vlaamschen schijnen eenige onrus
tige , heethoofdige mensclien geweest te zijn, die de gewoonten 
der Friezen wilden berispen en verbeteren; iets , wat bij zulk 
een volk, dat , van welke godsdienstige begrippen hetzelve 
ook zij , toch altijd zeer nationaal i s , bezwaarlijk ingang vin
den kon. 

De ontevredene geest der Vlaamsehen , die nu reeds eenigen 
tijd gesmeuld had , brak eindelijk los over het Verbond der vier 
Steden. Want bij gelegenheid van een zeker geschil tusschen 
Harlingen en Franeker, over de verkiezing van J e r o e n T i n 
n e g i e t e r tot het Predikambt of Dienaarschap (welk verschil 
echter door D. P h i l i p s , H u y l e R e n i x , N e t t e L i p s z o o n 
en H a n s B o u w e n s werd bijgelegd) was hun dit gemelde Ver
bond meer bekend geworden en' had eenig misnoegen gaande 
gemaakt. Het schijnt reeds vóór de overkomst van vele Vlaamschen 
opgerigt te zijn, zoo als men uit v a n G e n t opmaken moet; 
maar toch ook om dezer vlugtelingen wil le , die sommige Frie
sche Gemeenten met zeer vele armen bezwaarden en waarom
trent geschiktere maatregelen moesten worden in het werk ge
steld. Of nu deze maatregelen zelve niet vleiden aan de Vlaam
schen; of deze zich misschien ook eenigzins beîeedigd gevoel
den , dat men hen niet vroeger of niet meer algemeen met dat 

(90) Misschien is deze afzetting in 1566 geschied en lij in 1508 bij de Frie
zen weer Oudste geworden ; waaruit dan zijn ja zeggen in dit jaar (zie hoven 
oyer zijne Dooplijst) duidelijk wordt. 
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Verbond bekend had gemaakt; dan of het alleen afkeer van 
alle menschelijke bepalingen was, die hen nu spreken deed , 
wie zal het beslissen ? Genoeg, zij keurden het Verbond af. 
Vooral T i n n e g i e t e r schijnt zich er sterk tegen uitgelaten te 
hebben. Men had verbonds genoeg aan de II. Schrift en men 
behoefde dus geene nieuwe Terbindtenissen te maken, zeiden 
zij. Nu liep men bij dag en nacht , om aanhang te verkrijgen , 
te Harlingen zoowel als te Franeker. Het gelukte tamelijk wel 
te Harlingen , waar men zelfs twee Predikers, J o b J a n s z o o n 
en M i c h i e l J a n s z o o n , tot het Vlaamsche gevoelen overhaal
d e , en zeker jonge Vlaming , P i e r k e n P i s e r o n , zeer ijverig 
voor de zaak in de bres sprong. Te Franeker slaagden zij niet 
minder gelukkig, zoodat zij nu op beide plaatsen afzonderlij -
ke vergaderingen begonnen te houden, om daar hunne klag-
t e n , vragen en beschuldigingen te behandelen. Van dezen 
tijd af (in 1565 en 1566), begon men hen en alle, die met 
hen eenparig dachten en handelden, de Vlamingen te noemen. 

De eerste maatregel der Vlamingen was tegen het Verbond 
der vier Steden gerigt. T i n n e g i e t e r en L a u r e n s Ver 
n i e r s , beide van Franeker, verstonden zich te dien einde 
met E b b e P i e t e r s z o o n , Dienaar te Harlingen, om de Af
gevaardigden der vier steden tegen een' bepaalden tijd te Har
lingen zamen te doen komen. Toen nu die van Leeuwarden en 
Dockum kwamen, hadden de Franekers zich nog niet wel be
raden , maar lieten zich echter , na eene niet zeer talrijke ver
gadering hunner broederschap , te Harlingen vinden. Leeuwar
den en Dockum betuigden, zich aan het Verbond te blijven 
houden ; Franeker zag er af; Harlingen gaf aan ieder zijne vrij
heid , om het te houden of niet. Maar toen de Franekers terug
gekeerd waren, bemerkten zij, dat hunne eigene Gemeente , 
ten opzigte van dat Verbond, verschillend dacht; en de eene 
par t i j , die zich tegen T i n n e g i e t e r enz. aan hetzelve hie ld , 
vergaderde op zich zelve en noemde zich nu de Friesche 
Partij , in tegenstelling van de Vlamingen(91). De afzondering 
begon nu van beide zijden. Nog een voorval gaf aanleiding 
tot verwijdering. Als E b b e P i e t e r s z o o n eens van Harlin
gen naar Leeuwarden reisde, hoorde hij te Franeker, dat de 
Vlamingen beraadslaagd hadden, om zes Dienaars der Gemeen-

(91) Dat afgescheiden vergaderen kon toen zonder opzien geschieden : want ker
ken had men nog niet , maar men verzamelde zich slechts heimelijk In eene of 
andere bijzondere woning. Hierdoor echter viel bok dat scheiden, en afzonderen 
txeinakkelyker dan nu bet çeval zon zipi 
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te in den ban te doen. E b b e , te Leeuwarden gekomen, liet 
terstond aan eenige Dienaars aldaar boodschappen , wat hem 
berigt was. De Vlamingen te Franeker vernamen het aanbren
gen van E b b e en keurden hem zelven den ban waardig, als 
zijnde in twee zonden vervallen; vooreerst, omdat hij de zaak 
niet goed verhaald en zich dus aan eene leugen schuldig ge
maakt had; ten anderen, omdat h i j , door zulks te verbreiden, 
oneenigheid had bevorderd. Zij trokken nu E b b e voor hunne 
Gemeente, maar hij erkende de bevoegdheid van hun oordeel 
niet, als zijnde beschuldigers en regters tevens. Hij beriep 
zich op zijne eigene Gemeente te Harlingen. Maar T i n n e g i e 
t e r stond op meer en onpartijdige regters. H u y t e R e n i x 
werd toen, op aandrijven van sommige Franekers (die hiervoor 
naderhand in den ban werden gedaan door de Vlamingen) en 
met volmagt van vier andere mannen uit den Zuidhoek, ont
boden. T i n n e g i e t e r wilde zijn oordeel niet afwachten noch 
zich daaraan onderwerpen, maar reisde voorloopig af naar He
negouwen ; E b b e werd vrijgesproken; aan anderen, en daar
onder T i n n e g i e t e r , schuldbekentenis opgelegd. Nadat men 
elkander over en weer eenigen tijd beschuldigd had , begon 
men wederkeerig, daar men tot geen vergelijk kon komen , 
hevig te bannen. Ook Brabandsche Leeraars kwamen in Fries
land , een en andermaal, om den vrede te herstellen , maar 
alles te vergeefs. De Brabanders sloegen daarop J a n W i l 
l e m s z en L u b b e r t G e r r i t s z , beide Leeraars te Jloorn, tot 
regters voor, maar deze wilden niet overkomen, ten zij ook 
H u y t e R e n i x en de zijnen zoowel als de Vlamingen hiertoe 
verzochten. 

Aan J a n W i l l e m s z en L u b b e r t G e r r i t s z werd nu de 
zaak in geschil ter beslechting opgedragen, zoowel door de eene 
als door de andere partij , blijkens een zeker Compromis over
genomen in het Protokol van Embden (hl. 372). Het is gedag-
teekend den 19 September 1567 en onderteekend doormannen 
van beide Partijen, waaronder voorkomen de twee personen, 
die men thans als Hoofden van dezelve beschouwen k o n , T i n 
n e g i e t e r en H u y t e R e n i x . Het oordeel was als volgt: 
»dat de Friezen en ook de Vlamingen op hunne knieën moes
ten vallen, elkander hunne schuld moesten bekennen en om 
vergeving vragen, en verder in vrede en broederlijke liefde 
zouden leven en wandelen." 

Zoo scheen dus de zaak op het p u n t , om bijgelegd te zullen 
worden, want beide Partijen namen volkomen genoegen in de 
uitspraak. Maar een ongelukkig voorval moest dit verstoren. 
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De vergadering was me t het heilige doel van vergevensgezind-
Jieid en liefde zamengekomen, in 1568. Alles is in eene pleg-
tige en eerbiedwekkende stilte. De Friezen hooren niet zoodra 
het oordeel lezen, of zij vallen op hunne knieën, bekennen 
hunne schuld, bidden om vergeving en rigten zich weer op. 
De Vlamingen, niet minder edelmoedig, volgen hen in alles 
na ; maar als zij op het punt zijn, zich weer op te r igten, zegt 
J a n W i l l e m s z , de eene regter, dat het niet alzoo gemeend 
i s ; dat de Vlamingen, aîs dwalende broeders, niet zelve weder 
mogen opstaan, maar bij de hand opgerigt moeten worden. 
Dit geeft een' geweldigen schok in de gemoederen; weinigen, 
en daaronder J o b J a n s z o o n , blijven geknield en laten zich op-
r ig ten, maar de anderen springen o p , herroepen hunne schuld
bekentenis en het geheele Compromis. Zoo werd dan nu de 
laatste dwaling erger dan de eerste. 

Den volgenden dag vond v a n G e n t zijnen vriend J o b J a n s 
z o o n treurig en verslagen nederzitten en voor zich henen staren 
in het vuur. De brave man zag met schroom de nieuwe woe
lingen te gemoet, die wel van zulk een' afloop het gevolg 
moesten zijn. Hij bekende, dat hij op zijne knieën om vergif
fenis gebeden h a d , en dat zes hunner , die E b b e P i e l e r s z 
den ban aangekondigd hadden, waaronder ook hij zelf, tot de
zen moesten gaan , om hem vergiffenis af te vragen. Hij ver
klaarde zich bereid, om dit laatste nog den zelfden dag te vol
brengen. Maar nog zou misschien alles te vergeefs zijn, als de 
twist weer even sterk ontvlamde. Daarom riep hij met tranen 
in de oogen u i t : »0 God! hoe hebben wij arme menschen ons 
laten verleiden, loopende en onderzoekende de Schriftuur tot 
twist en tweedragt, niet tot liefde , vrede en eenigheid ! 0 Heer ! 
doe mij toch die genade, dat ik uit deze verbaasde razernij 
verlost zijnde, een half jaar lang in eene stille vredige plaats 
mag wonen. Alsdan wil ik mijn ligchaam gaarne voor mijn 
geloof opofferen!" Hij begaf zich in Mei van dit zelfde jaar 
naar Zuid-Rolland en ging op een dorp bij den Briel stil en 
gerust leven; werd in den herfst gevangen genomen en in De
cember te 's Gravenhage, te gelijk met J a n T h i e l e m a n s , 
om zijn geloof verbrand. Over de beschikking van Gods be
stuur , hetwelk ons menschen te hoog i s , spreken wij hier niet ; 
maar maken onze lezers aandachtig, hoe toch ook soms bij 
twist en strijd edele karakters zich ontwikkelen en zigtbaar 
worden. 

De meeste Gemeenten, ook buiten de provincie, begonnen 
nu partij te trekken^ Die van Groningerland, Oost-Friesland., 
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Vlaanderen en Zuid-Holland hielden Teelal de zijde der Vlamingen; 
die van Noord-Holland de zijde der Friezen. Die van Zierik-
zee hield zich onzijdig, schreef een werkje, om beide partijen 
tot verzoening aan te manen, maar werd daarvoor van beide 
zijden met den ban gestraft. W a n t , zeide men , men had wel 
van vromen en goddeloozen, maar nooit van stilstaanden ge
hoord. Zij werden hierom naderhand Stilstaanders genoemd. 
In Friesland zelf bleef het nog zeer verdeeld, ofschoon de 
zucht tot vrede niet geheel uit de borst geweken was. Men 
gevoelde zelve het onbehagelijke van zulk een' toestand en werd 
er ook door anderen nog meer indachtig op gemaakt, ffiet 
alleen door Gemeenten, als Zierikzee , maar ook door een' man 
als J a c o b d e R. o o r e , bijgenaamd Keersgieter, die benevens' 
H e r m a n v a n V l e k w i j k , bijkans even beroemd Martelaar i n , 
Vlaanderen geworden is , als d ' A u c h y en R e i t se A y s e s z 
in Friesland. Baar hij vroeger in Friesland was geweest en hi j 
niet onbekend was met die verdeeldheid, schreef hij uit zijne 
gevangenis te Brugge, eenige dagen voor zijnen dood, die den 
10 Junij 1569 voorviel, een' brief, om toch vooral zachter in 
het bannen te werk te gaan (92). En men mag niet twijfelen ? 

of deze brief, van zulk een' Martelaar, zal op h e n , die denzel-
ven gelezen of gehoord hebben, wel een' gunstigen indruk 
hebben gemaakt. 

Ik moet hier tusschenbeiden aanmerken, hoe vreemd en bij
kans ongeloofelijk het schijnt, dat men elkander zoo hevig ban
de op een' lijd, toen men riog van buiten door de vijanden-
zoo bloedig vervolgd werd. J a , het is eene letterlijke waar
heid, dat men , wegens het gevaar van de zijde der Roomscheny 

dikwijls niet bij dag, maar des nachts zamenkwam, om met el
kander omtrent het afscheiden en bannen gestrenge maatrege
len te nemen. Maar dit pleit juist voor de zuivere bedoeling 
onzer Vaderen. Zij mogten dwalen, maar zij dwaalden ter goe
der trouw. Zij meenden als Christenen verpligt te zijn, zoo 
veel waarde aan hunne bijzondere begrippen te moeten hech
ten. En hoe konden zij den ban , als zuiveringsmiddel van 
C h r i s t u s ' Koningrijk, laten varen? Zij wenschten intusschen 
den vrede wel , en om dezen te bevorderen, werd nu D i r k 
P h i l i p s zelf in de zaak betrokken. 

De Vlamingen hadden hem reeds vóór de uitspraak van J a n 
W i l l e m s z en L u b b e r t G e r r i t z geschreven, om over te 
komen. Daarna schreef hem ook H u y t e R e n i x , in naam 

(92) Van Bruglit, M. 471 enz. 
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der Friezen, »om tot hen te komen, met al zijn gezin, even 
als J a c o b in Egypte ; zij wilden hem in Friesland, zijn va
derland , als een' ouden lieven Vader bezorgen en dienen, hun 
leven lang." Maar H u y t e gaf daarbij niet onduidelijk te ken
nen , te verwachten, dat D. P h i l i p s ook in de uitspraak der 
regters genoegen nemen zou. D. P h i l i p s kwam n u , met 
H a n s S i c k e n en eenige anderen, van Dantzig te Embden 
aan , met last van de Pruissische Gemeenten, om beide Partijen 
te verhooren en regt te spreken. Hij zond ten eersten een' 
brief aan H u y t e R e n i x , dat deze stil moest staan in zijne 
dienst, of dat hem anders de broederschap zou worden opge
zegd. Een' gelijken brief ontvingen de beide Noord-Holland-
sche regters. Bit geschiedde, omdat alle drie in de zaak ge
oordeeld hadden , zonder overleg met hem. H u y t e gehoor
zaamde eerst, en verzocht bij herhal ing, dat D. P h i l i p s over
komen mogt, opdat hij zich voor hem en voor zijne Bolswarder 
Gemeente zuiverde. Toen D. P h i l i p s dit afsloeg en zich voor -
loopig bij zijn eerste schrijven hield, werd H u y t e door zijne 
Gemeente vrij gekend. De Gemeenten in Noord-Holland wilden 
niet , dat J. W i l l e m s z en L. G e r r i t s z stil zouden staan; 
noch dat zij naar Embden zouden reizen, maar noodigden ook 
D. P h i l i p s tot de overkomst uit. Dewijl deze echter niet 
verscheen, overlegde men gezamenlijk te Hoorn, eenige Leer
aars uit Friesland en Noord-Holland naar Embden te zenden. 
Zij kwamen en vroegen een gesprek. Maar D. P h i l i p s liet hun 
door II. S i c k e n zeggen, dat hij hun wel tegenover hunne Par
tij , de Vlamingen, wilde hooren, en anders niet. E g b e r t 
K u i p e r , een Friesch Leeraar, de steller van de Ordonnantie, 
viel hierop wat driftig u i t , dat zij dan met D. P h i l i p s en de 
zijnen geene broederschap langer zouden kunnen houden; waar
op H. S i c k e n antwoordde, dat zij die boodschap niet verder 
aannamen dan van afvalligen (93). 

Nu werd de breuk grooter dan zij ooit geweest was. Krach
tens het schrijven van D. P h i l i p s , bleven H u y t e en de zij
nen in den ban. De afgevaardigden stelden derhalve, vóór zij 
uit Embden vertrokken, een geschrift op , waarbij D. P h i l i p s 
en zijne aanhangers werden afgezonderd. Nadat men nog eens 
vruchteloos gepoogd h a d , hem te spreken, lieten zij het vonnis 
doorgaan. Maar zijne brieven aan H u y t e en de Noord-Hollan-

(93) De vier boven aangehaalde Geschriften van D. Philips (zie bl. 58) zijn 
in dezen tijd geschreven en hebben betrekking op die geschillen. Hij stierf kort 
daarna , ïi.l. , in 1570 , te Embden. 
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ders kregen kracht van wet bij de Vlamingen en ook drie be
roemde Leeraars in Friesland, H a n s B u s s e h a e r t , Hen
d r i k v a n A r n h e m en H e n d r i k v a n R o s e v e l d , zon
derden zich van de Friezen af. Mog eens werd in 1569 de 
vrede beproefd door de Stichtschen of Utrechtenaars; maar men 
kon wel voorzien, dat dit van geen gevolg zou zijn, daar zij 
de Friezen geheel in het ongelijk stelden en hun zegel hechtten 
aan het vonnis van D. P h i l i p s . Zij zelve zeiden aan de voor
naamste Leeraars van de Friesche Partij, H u y t e R e n i x , J a n 
W i l l e m s z , L u b b e r t G e r r i t s z , E g b e r t K u i p e r , E b b e 
P i e t e r s z en ook aan L e e n e r t B o u w e n s , die mede deze 
Partij gekozen h a d , de broederschap op. Beklagenswaardige 
misbraiken vielen er thans aan beide zijden, ten opzigte van 
de mijding, den ban en den doop zelfs, voor. Maar ook n u , 
terwijl de scheuring op het hoogste was , verslapten de pogin
gen tot vereeniging nog niet. Met bekommering toch zagen 
alle weidenkenden zoodanige verdeeldheid aan, en wederom 
werden er middelen gezocht tot herstel des vredes. 

In 1574 kwamen sommigen van beide Partijen in Humster* 
land, provincie Groningen, te zamen. Zij bejegenden elkan
der met welmeenende liefde en troffen een vergelijk, bestaan
de in eenige korte en eenvoudige artikelen , naderhand onder 
den naam van Humster-vrede bekend. Overigens was dit verge
lijk meer tot genoegen van de Friezen dan van de Vlamingen, 
ofschoon hetzelve tot den aanvang van 1578 heeft stand gehou
den. Om den vrede meer algemeen te doen zijn, vergaderde 
men ook in 1576 te Hoorn, waar vijftien Leeraars of Oudsten 
van beide zijden bijeenkwamen. Van de Vlaamsche zijde was 
Hans B u s s e h a e r t , de fVener bijgenaamd, de voornaamste 
spreker; van de Friesche zijde J a n W i l l e m s z . Even als bij 
alle vorige zoodanige vergaderingen, had men ook nu wederom 
geen verschil over het geloof of den wandel , maar de hoofd
zaak betrof den ban. Men wilde dien wederkeerigen ban5 

waarin zij elkander gedaan hadden, weer opheffen. J a n W i l -
l e m s z was van oordeel, dat men ieder moest stellen voor zij
ne eigene Gemeente, hetwelk door B u s s e h a e r t , van wege 
de Vlamingen wel werd aangenomen, maar onder beding, dat 
het ieder vrij zou staan, zich aan dit bijzonder oordeel der 
Gemeenten te houden of niet. Dit deed de zaak vooreerst na
blijven , alhoewel men tevreden scheidde. 

De Vlamingen en Friezen riepen daarop, ten jare 1578, bei
de eene vergadering zamen; de eersten te Embden, laatstgemel-
den wederom te Hoorn. De Vlamingen wilden nader met el-
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kander overwegen, of men den Humster- vrede al dan niet moest 
houden. De meesten waren van meening, dat men denzelven 
niet houden kon. Eenige anderen, en daaronder P i e t e r v a n 
Ce u i e n , wilden denzelven in acht genomen en beschouwd 
hebben als een goed begin tot verbetering en verzoening. Het 
gevoelen der meerderheid ging door. Maar men gaf aan de 
Friezen eene Vrede-P resentatie, door tien Leeraars der Vlamin
gen onderteekend, onder anderen door: H a n s B u s s c h a e r t , 
B r i x i u s G e r r i t s , J a n v a n O p h o o r n e n P i e t e r v a n 
G e u l e n . Eene vredelievende gezindheid is in dezelve onmis
kenbaar. »Zij beklagen zich over deze ellendige scheuring, en 
herinneren den ti jd, toen zij al te zamen zoo liefelijk in 't huis 
des Heeren plagten te gaan. Zij presenteren te voldoen, allen, 
die zij in dezen bedroefden twist mogten verkort, benaauwd 
en verongelijkt hebben, hetzij met schriften, woorden of eeni-
ge oordeelen, die naar de waarheid niet bestaan kunnen. Daar
in willen zij gaarne van harten afstaan en zich niet verschoo-
nen , maar boete doen voor den Heer en voor die, welke zij 
bedroefd mogten hebben. Zij slaan te dien einde eene algemee-
he zamenkomst voor." Be Friezen schreven daarop een vrien
delijk antwoord, met gelijke Vrede -Presentatie, door L e e n e r t 
S o u w e n s , J a n W i l l e m s z , L u b b e r t G e r r i t s z , Huy-
t e R e n i x en nog tien andere Leeraars onderteekend. Het 
voorstel der Vlamingen werd aangenomen, met bijvoeging, dat 
ieder zou geoordeeld worden door de Gemeente, waarvan hij 
Lid was of waar hij woonde, opdat alle twist mogt gevangen 
genomen worden. »0ch lieve vrienden," zeggen zij, »laat ons 
toch ons hart niet zoo naar scheuren en scheiden zetten. Want 
al ware h e t , dat het al gescheiden ware , zoo zou men nog 
middelen behooren te gebruiken (ware het mogelijk) om el
kander te verdragen. Als wij de oude liefde en groote con
versatie dachten, die wij met sommige van u en gij met som. 
mige van ons gehad hebben" enz. (94) 

Men mogt zich van deze wederkeerige gezindheid iets goeds 
voorspellen. Maar de uitslag beantwoordde niet aan de ver
wachting. Toen men te Hoorn zamengekomen was, wilden de 
Friezen, clat men alle misstappen tussehen beide geschied, niet 
weer op zou halen, maar in het vuur der liefde zou laten ver
branden en verteren; dat men elkander zijne schuld opregtzou 

(94) De vergadering te Embden gehouden gaf aanleiding tot liet openlijk Dis
puut, waarin F. van Ce uien uitmuntte, zoo als wij later zullen zien , in Hoofd
stuk III, 
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bekennen en om vergeving bidden; dat men ook gezamenlijk 
zijne zonden voor God zou belijden en Hem eendragtig om 
vergeving smeeken. De Vlamingen hegeerden, dat men alle 
voorgaande handelingen zou beoordeelen en na onderzoek de 
meeste schuld door de zwaarste straf zou doen boeten. Maar 
de Friezen meenden, dat dit het zelfde was , als den vrede te 
verwerpen, daar men bezwaarlijk onpartijdige regters meer zou 
kunnen vinden. Want meestal iedere Gemeente of elk persoon 
was de eene of andere Partij minder of meer toegedaan. Zoo 
liep dan deze vergadering vruchteloos af; zeker het meest door 
de schuld der Vlamingen, inzonderheid wel misschien van J a n 
v a n O p h o o r n , hun Leeraar te Embden , een dolzinnig mensch, 
die naderhand in zijn' blinden ijver met het bannen zoo ver 
ging, dat hij niet slechts alle Friesche, maar ook alle Vlaam-
sche Leeraars en Gemeenten, zelfs zijne eigene Gemeente ban
de , als niet zuiver in de leer der waarheid, zoodat hij einde
lijk met zijne huisvrouw alleen, als regtzinnig in zijne oogen, 
overig bleef(95). 

Be Hoofd-partijen waren en bleven dus nu de Friezen, Vla
mingen , Hoogduitscken en Waterlanders. De laatsten, zoo als 
wij vroeger gezien hebben, met de Franehers en Schedemakers 
gebannen, gaven den naam aan het grootste gedeelte van deze 
afgescheidenen. Zij mengden zich niet in de twisten tusschen 
de Vlamingen en Friezen, dan dat zij bij gelegenheid tot vrede 
aanmaanden. Vele Friezen vereenigden zich kort naderhand, 
tegen het einde dezer eeuw, met vele Hoogduitschen; maar 
bleven ook zelve niet altijd geheel eenig, zoodat men sedert 
1591 onderscheid maakte tusschen Oude- en Jonge - Friezen, of 
harden en zochten. Harder was J a n J a c o b s z van Harlingen, 
zachter P i e t e r J e l t j e s van Kollum, en van hier het onder
scheid tusschen Jan Jacobs-volk en Pieter Jeltj'es-volk. Jan 
Jacobs-volk kreeg wegens geringe oorzaken nog een' kleinen 
bijtak, het Thijs Gerrits-volk. Het Pieter Jeltjes-volk was eigen
lijk het zelfde met het Lubbert Gerrits-volk. L u b b e r t Ger -

(96) L e e n e r t B o u w e n s schijnt zich in deze twistzaak veel zachter gedra

gen te hebben , dan hij zich hij J l e n n o's leven weleens betoond had. Wij zien 

hem telkens als bevorderaar des vredes. Zoo had bij ook vroeger reeds (men weet 

niet juist wanneer) te Harlingen eene vredes-presentatïe aan de Vlamingen ge

daan. Zie Corte aanwysinghe enz, , bl. 5£ , in de bekentenis van P. v a n Ceu-

l e n . Overigens schijnt ook daarom de beschuldiging, dat hij om der Vlamingen 

wille zoo gaarne naar Friesland trok , gelijk v a n G e n t en B r a n d t het laten 

voorkomen, minder juist te zijn , dewijl hij zich toch aan de zijde der Friezen 

voegde. 
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r i t s ï namelijk was, ten gevolge van een' vredehandel te Har-
lingen, in 1580, over de vereeniging met de Hoogduitschen ge
houden, door sommigen zijner eigene Partij , in 1589 , ie Hoorn 
in den ban gedaan. Hij begon nu aan het hoofd eener nieuwe 
Partij te staan, die der Jonge-Friezen, waartoe verscheidene, 
en zelfs ook van de Vlamingen, overgingen. De Vlamingen 
bleven ook niet geheel ongedeeld. T h o m a s B i n t g e n s , een 
hunner Leeraren te Franeker, had een huis gekocht, waarvan 
de koopbrief niet duidelijk gesteld was en waarover ongenoegen 
ontstond. Vandaar sedert 1586 het Thomas Bintgens-volk of 
de Huiskoopers en het Jacob Keest-volh of Contra-huiskoopers. 
Aan het hoofd der Huiskoopers stonden aanvankelijk, benevens 
B e e n t g e n s , ook H a n s B u s s c h a e r t en J a c o b v a n d e r 
M o l e n ; de voornaamsten der Contra-Huiskoopers waren eerst 
J a c o b R e i n i n g e n of K e e s t en C l a e s G a n g o l f s . De 
Huiskoopers zonderden 30 jaren later nog eene Partij van zich 
af, die zij den naam gaven van Bankeroetiers. Er was name
lijk iemand, die wegens schulden, vooral op aandrang van 
B u s s c h a e r t , in den ban gedaan zou worden, tegen het ge
voelen van J. v a n d e r M o l e n . De laatste werd te gelijk 
met den schuldenaar gebannen en hun aanhang ontving alzoo 
den bovengemelden naam van Bankeroetiers. Even als hij de 
Friezen, zoo zag men later ook bij de Vlamingen de onderschei
ding in Ouden en Jongen. 

Men moet echter niet denken, dat al deze onderscheidene 
Partijen merkelijk in gevoelens van elkander verschilden : want 
dit verschil was waarlijk meestal zeer onbeduidend. Maar de
wijl elke Gemeente onafhankelijk op zich zelve bestond, ont
ving of gaf zij zich gemakkelijk, bij elke buitengewone gele
genheid , eene benaming. Zoo heette b. * v. in het laatst der 
XVIlde eeuw de ééne Gemeente te Grouw de Jan Claesens-Ge-
meente, omdat J a n C l a e s e n s , derzelver Leeraar, niet alleen 
zich onderscheidde in ijver, talenten en door vrijere begrippen 
dan vele anderen, maar er ook in zijn' tijd eene scheuring bij 
de Doopsgezinden daar ter plaatse voorviel. Kort na zijnen 
dood stierf die weer uit. Zoo ging het ook met de meeste van 
bovengemelde benamingen. Zeer enkele duurden lang (96). 

(96) Hier is ook eene voorname oorzaak te zoeken , waarom A. M o n t a n u s , 

in zijne Kerliel. Ilist. van Nederland, bi 197 , niet minder dan acht-en-der-

tig sekten of liever benamingen onder de Doopsgezinden opsommen k a n , als : 

Mennisten , Huttieten , Hoogduitschen , Zwitserschen ? Apostolischen , Sepa

ratisten , Oude- en Jonge-Friezen , Vlamingen , Voetwasschers , Borstentas-

ters (of slagers), Halten en, Oogen, Zwaardgeesten , Stilzwygenden , Neutra-
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Het hoofd-onderscheid bleef in die van Friezen, Vlamingen en 
Waterlanders bestaan. Maar nadat vele Friezen en Hoogduit-
sohen zich vereenigd hadden , verbonden zij zich velerwege ook 
met de Waterlanders, volgens het rigtsnoer der Belijdenissen 
van L u b b e r t G e r r i t s z en H a n s d e R i e s ; zoodat men in 
deze provincie niet veel anders hoorde dan van Vlamingen en 
Waterlanders of vereenigde Waterlanders en Friezen. Op som
mige plaatsen bleven de Gemeenten ongedeeld en kozen in der-
zelver geheel de eene of de andere zijde; in Friesland meestal 
die der Vlamingen. Op andere plaatsen ontstonden twee , drie 
tot vier Gemeenten, van welke de Vlamingsche dikwijls de tal
rijkste bleef. Hen zag zoodanige splitsing natuurlijk dáár het 
meest, waar men het ijverigst deel genomen had aan den strijd. 
Maar wij zullen niet verder gaan, omdat wij reeds gedeeltelijk 
in een ander tijdvak geraken. Ook zullen mijne Lezers het wel 
voor nutteloos houden , die Partijen verder in bijzonderheden 
gade te slaan. Derzelver gevolgen waren zeker voor den bloei 
van ons Genootschap hoogst ongunstig. Vooral omdat zij schade 
deden aan den liefderijken geest des Christensdoms, die wel 
voor alle Genootschappen, maar inzonderheid voor het onze 
eene onontbeerlijke behoefte i s , als de eenige band, die de 
Gemeenten vereenigt, waardoor zij elkander helpen, ondersteu
nen en zich staande moeten houden. Ook werd de meerdere 
aanwas van Leden niet weinig door die twisten belemmerd. 
Wie toch kon zich opgewekt of geroepen gevoelen, om zich 
aan te sluiten bij dezulken, die onder elkander zoo verschrik
kelijk woelden, dreigden en woedden met den ban? Zou daar 
de Christelijke liefde heersenen ? Zóó moest immers wel me
nigeen oordeeJen, die onpartijdig en van buiten toezag. J a , 
zij moesten veroordeeld worden door een' ieder, die zich niet 
genoeg op het ware standpunt wist te plaatsen, van waar hij 
op de beginselen hunner handelingen letten kon. Wij zullen 
dit thans beproeven en laten het oordeel over onze wijze van 
zien aan den Lezer. 

Het valt niet te ontkennen, dat onze Vaderen de zaak ver
standiger hadden kunnen behandelen. Ook willen wij hen niet 

listen, Huis-koopers, Contra-IIviskoopers, Fnmekers, Gooischen, Zuiveren, 

Libertisten, Iloterschen, Augvstmianen, Waterlanders, de Drekwagen, Leo-

nard-Kloksche of Vereenigde Friezen en •Iloogduitsehen , Claes Woltersens-

volk , J/arde- en Slappe-Friezen , Collegianten , Hollanders of Pteter~Jansz-

Tolk . AfcalUge Vlamingen, Groningers of Jan Lucas-volk , Jacob Pieters Ver-

Idoorns-volk , Bob~ 

An-n. m praef. 

8 

molens-volk , Vincent de Ilonds-voïk , IZe/idnk DirKs ~4§pt 

hsrt Uûhheris-volh en de bevende Broeders. Zie ook 0 1 tfRt 
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vrij trachten te pleiten van de beschuldiging, dat zij misschien 
van beide zijden eenigzins aan nienschelijke driften gehoor heb
ben verleend. Zulk vasthouden aan eens opgevatte meeiiin-
gen en begrippen, ook als zij de schadelijke gevolgen daarvan 
zagen, moet allezins worden afgekeurd. Maar de zucht tot vre
de en verzoening straalt toch ook dikwijls liefelijk door. Daar
enboven lag de schuld zoowel bij de Regters als bij de Partijen. 
Met minder voorbarigheid van H u y t e H e n i x , meer voorzig-
tigheid van J a n W i l l e m s z , meer te gemoetkoming van B. 
P h i l i p s , minder partijdigheid van de Stichtschen, zou de zaak 
beter afgeloopen zijn. Wat de Hoofden bedreven, kan men ook 
niet wijten aan het algemeen. Als T i n n e g i e t e r , E g b e r t 
K u i p e r , H a n s B u s s e h a e r t en J. v a n O p h o o r n het 
vuur van tweespalt aanstaken of onderhielden door hunne drift 
of onverzettelijkheid, daarvoor moest het geheele Genootschap, 
meerendeels onschuldig, boeten. En koos men geene Partij , 
dan werd men, even als Zierikzee, door de beide Partijen in den 
ban gedaan. De voornaamste schuld lag bij eenige weinige 
Hoofden, aan wie men als Leeraars of Oudsten veel gezag toe
kende , in het bepalen van kerkelijke verordeningen, die niet 
het wezen der Godsdienst zelve betroffen. Te gelijk schenen 
echter deze bepalingen wel van zoo veel gewigt, dat men niet 
onverschillig Wijven mogt. 

Maar ook de schuld, Mj wie wij deze dan mogen zoeken , 
zal hen minder zwaar drukken, als wij letten op den geest 
dier eeuw en op het beginsel, waarvan de Doopsgezinden uit
gingen. Verdraagzaamheid werd toen algemeen weinig geoe
fend. Gelijk men dit zag tusschen de Luthersohen en Hervorm
den , om van de Roomschgezinden tegen de Protestanten niet te 
spreken, zoo zag men dit bij de Hervormden zelve , kort daar
na , toen de Remonstranten door het Synode te Dordrecht wer
den veroordeeld. Zoo zag men het ook bij de Doopsgezinden. 
Gelijk wij dus niet meer redenen hebben, om op de eenigheid 
onzer Vaderen te roemen als zij, zoo willen wij dit even nede
rig erkennen en betreuren. Maar ook hierin zijn alle Protes
tanten , om van ter zijde op eene vroegere beschuldiging terug 
te komen, wel iets te verontschuldigen. Bij eene meer werk-
tuigelijke Staats-Godsdienst, zoo als .wij die der Roomschen mo
gen beschouwen, kon de vrede veel gemakkelijker bewaard 
blijven, dan bij eene zoodanige , die verstand, hart en gewe
ten , den geheelen mensch, in aanspraak neemt, gelijk de Pro-
testantsche, onder welken vorm zich deze ook moge vertoonen. 
Voegt daarbij, den tijd vol onlusten en beroerten, waarin men 
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nog" geene gelegenheid vond, om alles bedaard te overleggen 
en te beoordeelen ; een' tijd, waarin men nog niet op zijn ge
mak koD spreken over de voortreffelijkheden of gebreken van 
een gebouw, hetweJk men voltooid had , maar waarin men nog 
op het ijverigst met bouwen bezig was. Als nu de een geraden 
vond af te breken, wat een ander voltooijen wilde, naar welk 
een plan of schets moest -men dan te werk gaan? En zij had
den eene schets in hun hoofd; zij werkten volgens den regel 
van de H. Schrift. De regel was goed, maar werd niet door 
allen eveneens of goed begrepen (97). 

liet was inderdaad liet beginsel der Doopsgezinden, om van 
den regel der H. Schrift uit te gaan. Zij stelden voor vast, de 
Christelijke vrijheid, met onderwerping alleen aan het gezag 
der H. Schrift, en de zuiverheid der Christelijke Kerk. Het 
Doopsgezind Genootschap werd' altijd door het streven naar Chris
telijke vrijheid gekenmerkt(98). Dat streven was een sterke 
spoorslag geweest, waarom zij zich aan liet dwaiigjiit der Room-
sche Hiërarchie onttrokken. Daarom ergerden zich nu sommi
gen aan het Verhond der vier Steden, omdat het aan hunne 
Christelijke vrijheid en liet gezag der II. Schrift scheen te kort 
te doen, en de anderen' verdedigden het alleen op dien grond, 
door te zeggen, dat zulks het geval niet was. Daarom onder
wierpen zij zich ook noode aan het gezag van menschelijke reg-
ters, en stelde zelfs H u y t e R e n i x onder het Compromis bij 
zijne naamteekening, dat zij zich h i e r , om alle vredes wil le, 
te buiten gingen. Daarom konden ook geene menschelijke reg-
ters , ofschoon zoo geachte Oudsten, ja een D. P h i l i p s n ie t , 
de zaak ten einde brengen. Zoo werkte het eene met het an
dere mede, om de zaak in geschil te doen Wijven, en zoo kon 
zelfs een goed beginsel, verkeerd gewijzigd, een verkeerd ge
volg hebben en kwaad werken. 

Eveneens was het met het andere beginsel, de zuiverheid 
der Christelijke Kerk, gelegen. Be Kerkelijke tucht was bij 
de Doopsgezinden gestreng, en zij moest dit wezen, opdat het 

(97) Dit kwam niet door gebrek aan geleerdheid, gelijk men weleens ge
dacht heeft. Wel is waar , zagen onze Taderen zeer weinig , ja te weinig daar
op , ofschoon ook dit een gevolg was van hunne denkbeelden omtrent de vereisch-
ten voor Gods Koningrijk; maar mannen als D. P h i l i p s en L. G e r r i t s z wa
ren niet van geleerdheid , v a n C e n l e n , L. B o u w e n s en vele anderen niet van 
scherpzinnigheid en gezond verstand ontbloot. In zulk een geval als d i t . zou hen 
ook de grootste geleerdheid hebben kunnen doen dwalen , of althans de dwaling 
niet verhinderd hebben. Zie ook Doyer , leenede op den 6 Dec. 183-5 , bl 14 en I S . 

(98^ Men zie van Posch , leerrede over dit onderwerp, uiigesp. den 6 Dec. 183-5. 

8 * 
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Genootschap door deszelfs vijanden niet gelasterd wierd. Waar
aan zou men het beter kunnen zien en beoordeelen, dat zij 
niet het zelfde volk uitmaakten met de Munsterschen en andere 
zedelooze en oproerige sekten, waarmede men hen toch genoeg 
verwarde, dan daaraan, dat zij een stil en vroom leven leid
den in den lande, en op het ijverigst zorgden, dat geenerlei 
smet of blaam op één hunner Broeders of Zusters kon worden 
geworpen ? Het was dus zoowel belang als verpligting, voor 
de zuiverheid der Kerk te zorgen. Als belang werd hun dit 
door de tijdsomstandigheden voorgeschreven ; als verpligting door 
Gods Woord , waarin zij als in een' spiegel het beeld van zulk 
een zuiver Godsrijk op aarde zagen schitteren. Men heeft wel-
eens gezegd, dat zij in dit beginsel zelf te overdreven wa
ren , omdat er geene zuivere Kerk of Gemeente op aarde wezen 
kan. Maar men kan , b . v. biji D i r k P h i l i p s , zien, dat zij 
dit^ook niet vorderden. »Naar den uitwendige» mensch, zegt 
h i j , zoo zijn de Christenen vleeschelijk gezind, maar naar den 
inwendigen zijn zij geestelijk gezind. Die vleeschelijke aard 
moet van den Geest Gods overwonnen worden: nogtans zoo be
houdt vleesch en bloed zijn' aard, zoolang als 't leeft. Daar
om, al is iemand den Geestelijken en Goddelijken aard al deel
achtig geworden, zoo blijft hij nogtans gebrekkelijk en zinne
lijk ; want hij blijft een mensch, hij is vleesch en bloed" 
enz. (99) De Doopsgezinden bekenden dus wel hunne zwakheid , 
maar wilden dan toch mei P a u 1 u s jagen naar het doel der 
volmaaktheid. Zoo wilden zij ook hunne gemeentelijke, Veree-
nigingen hebben. Zij rukten het onkruid niet u i t , opdat zij 
niet misschien met het onkruid ook de tarwe uit trokken, ge
lijk zij de Roomschen in deze dwaling zagen vallen; maar zij 
vermeden het onkruid, zooveel zij konden. Vandaar de mij
ding en den ban, oorspronkelijk door hen ingesteld niet tot ver
derf, maar tot behoud der mensehen , gelijk ook M e n n o wilde. 
Is het echter te verwonderen, dat zij in zulk eene teedere 
zaak, waarvoor toch ieder wel de Kerkelijke tucht erkennen 
zal, niet altijd het juiste midden hielden ? En als zij naar 
eene van beide zijden overhelden, te zacht somtijds of te ge
streng konden handelen, is het dan te verwonderen, |lat zij, 
in hunne omstandigheden en met hunne denkwijze, tot tegroo-
te gestrengheid vervielen? Hierin ligt dan ook de grond van 
hunne scheuring. Die grond was geen verschil omtrent Gods
dienstige waarheden of leerstellingen des Christendoms. Tij— 

{99} D. Phihps ., EncJiindiou , b\, 164. 
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dens de vergadering te Emhden, in 1578 , waren de Friezen en 
Vlamingen nog geheel gelijkdenkende in de geloofsleer. Met 
volle regt wordt das in den Brief tot Vreed-hereydinge (achter 
het Olijf-Tacxken, bij mij bladz. 30) geschreven: »dat wy smer-
telyck beuinden, de scheydinghe onsei* Voor-Ouders in voorgaen-
de tyden niet en zy gheschiet om sulcke strafbaer oorsaeeken, 
maer is geweest door kleyn verstant, quaet onderrecht of blin
den yuer, malkanderen, om eenige misverstande ende particu
liere doolinghen, feylingh in woorden , struyekelingen, kleyne 
verschillen, of ongelycke gesichten, het ware gelooue ende 
godzalige wandel niet wegh nemende" enz. Eerst in Yolgende 
ja ren , toen er reeds dikwijls pogingen tot herstel van den vre
de waren aangewend , zag men de eene Partij door meer on-
bckrompene en zachte, en de andere door meer naauwgezette 
en gestrenge denkbeelden zich kenmerken, en werden de bei
de Partijen ook nog onderling in Fijnen en Groven of Ouden 
en Jongen onderscheiden. Toen eerst kwamen de punten van 
geloof in aanmerking. Zoo lezen wij bij P. J. T w"i s c k in zijn 
vreed's beletsel, bl. 2 en 6 : »waert saeck, waerde vr ienden, 
dat die staet der gedeelde gemeente slont, als zy in den jare 
1576 deede, toen u. 1. mannen en onse op de groote vredehan
del tot Hoorn, omtrent 8 jaar (100) na de scheur vergadert wa
ren , alwaar onse voorganghers u. 1. mannen een goede schrift -
matighe presentatie, na ons verstand deden., gelyk aîs sy oock 
in haer representatie a° 1578 den 22 may ghedaen hebben, 
wy souden van herten mede stemmen, waert moghelyck, om 
die gedeelde gemeente na de wille Godts te heelen." Hierop 
volgen de redenen, waerom de Friezen nog niet met de Vla
mingen vereenigen kunnen , n.1. : 

1. vermits C l a a s C l a a s z ( l O l ) in zijn'brief, a°1613, hen 
grootelijks geërgerd h a d , doordien hij den ban zoo gestreng 
niet stelde als zij ; 

2. naardien de Vlamingen te Schiedam met de Hoogdititschen 
of Overlanders (die volgens T w i s e k dwaalden in de regte kennis 
van den persoon van C h r i s t u s ) in één huis predikten; 

3. omdat de Vlamingen ongestraft lieten dezulken, welke 
met een Lid der Hoogduitsche Gemeente huwden , en 

4. dewijl zij in de kleeding te veel toegaven. 

(100J Naauwkeurîger gezegd , moet dit zijn 10 jaar. 

(101) Leeraar †e Blokzijl, vooral beroemd door zijne Behentenisse van de 
vooritaemste stuchen des Christel. Gelooft ende der Zeere (als antwoord op IJ. 
Faukehi, Babel der Wederdoopers) ; Utrecht, 1630. 
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Hij kan er das ook gecne nuttigheid in zien, om met de 
Vlamingen in vredes-onderhandeling te treden nvresende, dat 
wy daer mede zouden gîyden ofte gheleydt worden van die 
Fondamenten ende leeringhe, die wy uyt der schrift hy de 
gemeente gevonden hebben, waer wyse met al onse vermoghen 
oock hopen te behouden en eonnen met niemandt verdraghen, 
die met ons in gheen een gheloove en leeringhe slaen. Was 
geteekend Hoorn, 27 Sept. 1627 ," enz. 

Ook aan de punten , welke T w i s e k hier opgeeft, kan men 
zien, hoe gering het verschil in den geloové was en hoe zij 
eigenlijk, met overdrevene bekrompenheid, slechts bijzaken 
betroffen. De grond van dat verschil was wezenlijk niets anders 
dan de ban , de overal op toegepaste ban. Wij zien dit ter
stond , zoowel bij de eerste afscheiding der Pranekers, Water
landers , Schedemakers en Hoogduitschen, als bij het ontstaan 
der twist tusschen de Vlamingen en Friezen; van dat men 
E b b e P i e t e r s z wegens leugentaal en bevordering van onrust 
den ban waardig keurde , totdat J. v a n O p h o o r n allen 
bande , behalve zijne huisvrouw en zich zelven. En ook hier 
zien wij dus de verkeerde toepassing en overdrijving van een 
goed beginsel. Hogt dil alles slechts tot onze waarschuwing 
alzoo geschied en beschreven zijn. Mogten wij uit, de dwaas
heid van anderen voor ons zelve wijsheid leeren. Een ri jk, 
dat in zich zelf verdeeld i s , kan niet bestaan. Dit is eene les 
van onzen lieer voor elke Gemeente, voor ons gcheele Ge
nootschap , voor alle Protestanten, voor alle Christenen ! 

Wij hebben dît Hoofdstuk ten einde gebragt. Het pad , dat 
wij onze Vaderen zagen bewandelen, was dikwijls donker en 
droevig. Wel mogten wij ons verblijden, dat het schijnsel van 
Gods eeuwig licht straalde in hunne har ten , maar de grond 
waar zij traden was met tranen en bloed doorweekt. Wij wor
den nu op een nieuw veld overgebragt. Geene kerkers noch 
schavotten meer voor Frieslands Doopsgezinden ! Hoe zal verder 
hun lot en toestand zijn en hoe zullen zij zich gedragen ? 
Dil zullen de volgende tijdperken, die nu ter ontwikkeling 
yoor ons liggen, ons moeten leeren. 



HOOXVSTUK II I . 

Van de bevestiging der Hervormde Kerk, als alleen openlijk in 

Friesland geduld, in 1581, tot het verleenen van Gods

dienstvrijheid aan de Doopsgezinden, in 1672. 

T o e n P h i l i p s van Spanje bad: »o God! bewaar mij voor 
altijd in die gedachte, dat ik geen Heer wil zijn van h e n , 
die U, o l ieer, verwerpen!" (1) toen had hij wel niet ge
dacht , dat het vasthouden en doordrijven van dit stelsel, op 
zijne wijze uitgelegd, hem zijne beste Nederlandsche gewesten 
kosten zou. Het misnoegen van de G-rooten, de Edelen en het 
Volk tegen zijn' gewetens-dwang ; de maatregelen , die hiertegen 
genomen werden; de worstelstrijd voor 's Lands vrijheid , tegen 
Al v a begonnen; de heugelijke uitkomst van dien strijd, welke 
geheel Europa verbaasd deed staan, — dat alles is aan mijne 
lezers te Keer bekend en ligt te veeï buiten mijn onderwerp, 
dan dat ik het te dezer plaatse opzettelijk zou'ontwikkelen. 
De stem tegen 's Konings willekeurige verdrukking, die eerst 
in Braband, Vlaanderen en Holland opging, vond bij de vrij-
heidsgezinde Friezen spoedig weerklank. Een onberadene 
beeldenstorm, die de goede zaak slechts kwaad doen k o n , 
werd in 1566 en 1567, van de zijde der Staten zelve , door 
ernstige onderhandelingen met den Stadhouder A r e m b e r g , 
over het stuk van de Godsdienst, gevolgd. En ofschoon de 
laatstgemelde de Roomschgezinden nog weer voor een' korten 
tijd deed zegevieren, de moeijelijkheden, welke hij bij die 
onderhandelingen ondervond, en zijn veroordeelen van acht-en-
dertig geestelijke personen, tot de Jloomsche Kerk behoorende, 
bewijst genoeg, dat de algemeene geest slechts tijdelijk voor 
het geweld terugweek (2). Niet anders ging het in 1568, toen 

(1) Strada , de Bello Belg. , dec. 1 , lib. 1 , pag. 106 

(3) Charterloek , 3 d 6 dl. , M. 707 , 709 enz. ; Wiascmivs , Chioniqne , t l . 

534 enz. ; mn Wijn, 6ä<s d l . , bl. 6 4 ; F. Sjoerds, Beschrijv. , 3*= d l . , 

Sie s t . , bl. 6 9 4 — 7 0 7 ; Brandt, l«to d l . , bl. 3 8 5 , 4 0 5 , 4 3 6 ; Tpeij eii 

Dermont, l>"- d l . , bl. 198 , 310. 



120 GESCHIBDBNrS DER DOOPSGEZINDEN 

zeer vele burgers van Leeuwarden onwillig waren , tegen Graaf 
L o d e w i j k van Nassau, die zich met een vliegend legertje in 
Groningerland geworpen had , dienst te nemen , noch ook den 
eed wilden doen van trouw aan den Koning, en de verbonde
nen niet voor vijanden wilden verklaren(3). Men kon zien, 
dat de Friezen slechts op eene gunstige gelegenheid wacht ten, 
om de pogingen van Prins W i l l e m van Oranje, tot herstel 
van 's Lands vrijheid, met kracht en ijver te ondersteunen. 

Men weet , dat het sein van gewapenden tegenstand, door 
Graaf L o d e w i j k op de vlakten van Heiligerlee gegeven, ge
volgd werd door de pogingen der Water- Geuzen ; en de inne
ming van den Briel en Vlissingen, in 1572, had ook hier de 
gemoederen zoodanig in gisting gebragt, dat een plakkaat , 
gegeven om niets met de overweldigers dier beide steden te 
doen te hebben, zeer noodig was. Vruchteloos verbood men 
echter , wat men niet meer stuiten kon. Talrijke schepen der 
Water-Geuzen kruisten op de Zuiderzee en de Wadden, zet
ten volk aan land of namen de menschen op , naardat de om
standigheden het medebragten. Ernstige zamenscholingen van 
vrijheidsgezinden grepen er te Leeuwarden, op de Joure en 
elders pla*ats ; en nog in dit zelfde jaar 1572 ontnam F r e d e -
r i k v a n B r o n e k h o r s t , heer van Nedermormler, met behulp 
van eenige Friesche Edelen, Sneek, Bolsward en Franeher aan 
den Stadhouder des Konings. Graaf J o o s t v a n S c h o u w e n 
b u r g kwam n u , als de eerste Stadhouder van den Prins van 
Oranje, in Friesland; terwijl de zee schoon gehouden werd 
door D o e c k e v a n M a r t e n a , als Admiraal, en W i j b e v a n 
G r o u s t i n s , als Vice-Admiraal der provincie. Men streed met 
afwisselend krijgsgeluk : want ook de Spanjaarden hadden vooral 
in C a s p e r d e R o b l e s , heer van BjMy (aan wien Frieslands 
bedijking zooveel te danken heeft), een' dapperen veldheer 
gevonden. 

Een natuurlijk gevolg van deze woelingen en gevechten 
was , dat de aandacht der Roomschgeeinden eenigzins van ons 
Genootschap werd afgeleid en op den nog grooteren, ook door 
den gewapenden tegenstand meer gevaarlijken aanhang der Her
vormden werd gevestigd. Vandaar,* dat de komst van Al v a 
in ons vaderland niet nog aan meer Doopsgezinden het leven 
heeft gekost, zoo als anders wel te duchten stond • vandaar, 
dat wi j , na 1574, geen' Martelaar meer in Friesland ontmoe
ten. De Spanjaarden kregen de handen met de Geusen zoo vol, 

(31 Wiusovilus , CiiîorucjiH' . t a. p. . bl. 541 
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en niet slechts de verbittering, maar ook de tegenstand werd 
zoo algemeen, dat er geene gunstige gelegenheid meer bestond 
om de Doopsgezinden tot bijzondere slagtoffer.? van het geloof 
uit te kiezen. Wij mogten dus adem scheppen, ook reeds te 
midden van den vrijheïdskamp. 

Deze gunstige verandering van toestand, waarin onze Vade
ren zich mogten verheugen, werd zeker door de daarop vol
gende verdragen nog aanmerkelijk verbeterd. Vooreerst, door 
de zoogenaamde Pacificatie van Gent, in 1576 gesloten, waarbij 
bepaald werd, dat iedere provincie de zaken van Gods
dienst zoude handhaven, naardat het tot rust des volks het 
best zou geoordeeld worden, en waarin nader werd aangedron
gen, dat men aan de eene zijde de uitoefening der Roomsehe 
Godsdienst op geenerlei wijze hinderlijk mogt zijn, terwijl men 
aan de andere zijde de plakkaten, eertijds uitgegeven op het stuk 
der Ketterij, mitsgaders de keuren over halszaken, door den Her
tog v a n A l va gemaakt, zou staken, totdat bij de Algemeene 
Staten daar anders in voorzien werd. Daar echter deze pro
vincie toen nog meerendeels op de zijde der Spanjaarden was , 
moest de invloed dezer Pacificatie in Friesland zeer beperkt 
zijn. Meer gevolg had de Religions-vrede , in 1578 te Antwer
pen gemaakt, min of meer eene bevestiging der Pacificatie, 
maar waardoor de Hervormden en Lutheranen beide ook ker
ken van de Roomsckgezinden ontvingen (4). Deze vrede werd 
in Friesland aangenomen en de approbatie en publicatie van 
denzelven door den Aartshertog H a t t h i a s , toen het schild 
waarachter Oranje schuilde, bevestigd(5). Intusschen ging de 
zaak der Hervormden hier steeds meer vooruit en werd door 
onderscheidene besluiten der Staten van Friesland ijverig onder
steund (6). En met de Unie van Utrecht, in 1579 gesloten, in 
1580 door Friesland geteekend, verkreeg de vrijheid van Gods
dienst nog meer steun. De Pacificatie en Religions-vrede wer
den daardoor in volle kracht en werking gebragt, en er werd 
wel inzonderheid gedrukt op het punt , dat men niemand we
gens geloofszaken mogt onderzoeken noch vervolgen. Wij zien 
in al deze stukken geene bijzondere melding van de Doopsge
zinden maken. Wel is waar , dat zij , onder eene wet staande 
en dezelve gehoorzamende, tevens de voorregten en bescher-

(4) E. vanMeteran, Nederl. Historiën , 3<fc dl. , bl. 176. Tan bl. 166—175 
aldaai , vindt men den letterlijken inhontl van dezen vrede. 

(5) Charlerloek , 3à<= dl. , bl. 13S0. 
(0) Ype,j en Dermoul, S'lc dl. , M. 01 ; Jil&ema , herstelde leeuw , bl. 13. 
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ming van die zelfde wet mogten verwachten ; maar de geest van 
dien tijd bragt het mede , dat de beide hoofdsoorten der Gods
dienst-leer ^ die der Roomschen en Onroomschen, als zij niet 
uitdrukkelijk en met name gehandhaafd werden, gerekend 
konden worden, elkander uit te sluiten. Dit kan in bijzon
derheden bewezen worden door de Gentsche Pacificatie, tot 
welke de meeste Roomschgezinden aanvankelijk.. niet wilden toe
treden , omdat daarin over de handhaving der Roomsche leer 
niet uitdrukkelijk gesproken werd. Hunne bezwaren werden 
wel weggenomen door eene Unie van Brussel, maar nu klaag
den weer de Hervormden om de zelfde reden. De Religions-
vrede van Antwerpen zorgde voor beiden, en zoo ook de Vnie 
•van Utrecht j ofschoon, zoo als ik gezegd heb , de Doopsgezin
den niet met name worden genoemd. Derzelver geest en be
doeling werd echter , gelijk meest overal, zoo ook in Friesland, 
in een' algemeenen liberalen zin, ten opzigte der Doopsgezinden 
opgevat. Men hield het er voor, dat zij in die strekking van 
onbeperkte verdraagzaamheid van zelf werden begrepen. Zóó 
was althans het gevoelen van Prins W i l l e m , die gaarne aan 
allen vrijheid van Godsdienst toestond (7). Wij vinden ook geen 
enkel spoor, dat de Doopsgezinden omtrent dezen tijd de ge
ringste vervolging hebben te lijden gehad, behalve in Zeeland, 
te Middelburg , waar W i l l e m van Oranje, als hun Beschermer 
tegen de Hervormden, krachtdadig in de bres sprong (8). 

Gelijk in zijn schrijven aan het Bestuur te Middelburg , waar
in de Prins betuigde, dat de Doopsgezinden 's Lands vrijheid, 
met schatting, contributie en andere lasten te dragen, niet 

(7) 's Prinsen gedrag in dezen is onlangs meesterlijk verdedigd door W. B r o e s j 

în zijn stukje : Willem de eerste , in betrekking tot de scheuring der zeven

tien vereemgde Nederl. Gewesten , Amst. 1831 ? -waarin Mj vooral in liet lîclit 

s te l t : »het beleid van Willem ï in het aanvoegen van de naauwe Utreehtsche 

Unie tusseheu zeven Gewesten tot de breedere vereeniging van de zeventien , wel

ke Lij de Gentsche bevrediging was overeengekomen*" Men zie ook vooral v a n 

d e r T y n e k t , Histoire des troubles des Pays~bas , sous Philippe II, torn. 

Hl , chap. 3 , alsmede de fraaije Lof redenen op Willem I, van de Heeren L u -

l o f s en S p a n d a w . 

(8) Men zie onder anderen een belangrijk stnkje van G. B l a a u w , Leeraar 

der Doopsgezinden te Wormerveer , in 1765 geschreven , onder den titel van : 

Brief aan den lieer R. behelzende een antwoord op de drie volgende vragen; 

of Prins W i l l e m I en de Staten door den oorlog tegen P h i l i p s vrijheid van 

Godsdienst beoogd hebben ; of de Doopsgezinden deze vrijheid van toen af heb

ben genoten en nog genieten ; of de Doopsgezinden vrijheid en bescherming heb

ben verkregen , op hunne Belijdenissen of op eene van deze ? (Uitgegeven te Amst» 

bij A. van der Kroe.) 
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zonder groot perikel huns lijfs en levens, hadden helpen win
nen , zoo deed Oranje zich ook, in een gesprek met Â I d e g on-
d e , als een Beschermer der Doopsgezinden kennen. A1 d e-
g o n d e was door sommige Hervormde Predikanten opgezet, om 
de vrijheid der Doopsgezinden bij den Prins te beperken • maar 
hij meldt zelf in een' brief aan den Predikant G. H e i d a n u s , 
hoe zijne pogingen mislukten, a De Prins, schrijft hij 9 antwoord
de scherp genoeg, dat hun ja voor eed zonde verstrekken, en 
dat men hierop niet verder moest dringen , ten zij wij metéén 
wilden bekennen, biîîijk te zijn, dat de Papisten ons tot eene 
Godsdienst dwongen , die tegen ons geweten streed enz. De Prins 
voorwaar heeft, eensdeels van zijnent, eensdeels van der Staten 
wege , met mij gekeven, alsof men daar overuit ware , dat de 
kerkdijken zich de heerschappij over de coiiscientien zouden 
aanmatigen, en alsof zij poogden , zich alle anderen, door h u n 
ne wetten en instellingen, te onderwerpen" (9). "Dit geschied
de in 1577. 

Be oorzaak van deze gunstige gezindheid des Prinsen was niet 
ver te zoeken. Wiet alleen toch , dat de Doopsgezinden zich als 
goede ingezetenen deden kennen, die gemeene zaak maakten 
met de Hervormden, maar zij hadden hem ook dadelijke bewij
zen van hunne belangstelling in zijne edele pogingen geschon
ken. Terwijl sommige Hervormden hem niet met geldelijke b i j 
dragen wilden ondersteunen (10); anderen minder opbragien, 
dan zij hadden beloofd (11), offerden de Doopsgezinden gaarne 
van het hunne voor hem op. Want toen hij in 1572 bezig was 
met het inzamelen van gelden, om daarmede de soldij aan zijn 
leger te kunnen voldoen , schreef hij ook een' brief aan P i e-
t e r W i l l e m s z B o o m g a a r t of B o g a e r t , die vroeger 
Doopsgezind Leeraar te Monnikendam was geweest, maar zich 
n u , wegens de vervolging, te Emhden onthield. Deze kreeg 
ƒ 1060 bijeen • eene goede som, als men de omstandigheden 
dier tijden en van de Doopsgezinden in het bijzonder , in aan
merking neemt. Vergezeld van een' D i r k J a n s z K o r t e n -
b o s c h , bragt B o g a e r t den Prins deze penningen, niet zon
der levensgevaar, in zijn leger te Hellenrade, bij Roermonde; 
hij begeerde de teruggave niet , maar alleen 's Prinsen vriend
schap, welke Oranje hem toezeide (12). 

(9) Hooft, bl. 464 ; Btandt, I««« dl. , M. 388 ; Blaauw , t. a. pi . , M. 28. 

(10) Brandt, 1" <= dl. , bl. 463. (11) De zelfde , bl. 49S. 

(12) De zelfde, bl. 525 ; Blaauw, bl. 26. Volgens een Manuscript, bij de 
Doopsgezinde Gemeente ie Ilarhngen , îs daar landen tijd bewaard geveest eene 
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Wanneer wij dit alles bedenken, dan moet het ons eenigzins 
bevreemden ; den Prins in 1581 een besluit te zien nemen, 
hetwelk »00 zeer tot nadeel van ons Genootschap in Friesland 
heeft gestrekt. Wij bedoelen de Ordonnantie, door hem den 
7den April van dat j a a r , te Harlingen (de éénige maal , dat 
hij in deze provincie geweest is) gegeven. Dezelve is gemaakt 
op het stuk van Justitie, Politie, Kerk- en Krijgshandeling, en 
het YIIde artikel daarvan luidt als volgt: )>Voor soo veel aangaet 
' t Poinct van de Religie cnde Politie, sullen wy onderricht 
zynde van de gebreken ofte misusen van d ien , by advijse van 
de Staten ende Raedt Provinciael van desen Lande, alsulcke 
ordre daer in stellen, als tot v rede , eendracht, voorspoet, wel-
vaert ende conservatien van den Inghesetenen van den Lande 
bevonden sal worden te behooren ; midts dat middeler-tyt geen 
exercitie van eenighe andere Religie binnen desen Landen ghe-
daen ofte ghebruyckt en sal worden ; dan van de Ghereformeer-
d e , by allen den Provinciën onder die naerder Unie staende, 
aenghenomen " (13). 

Het is wel zoo, wanneer wij met alle bijzondere omstandig
heden , die toen hebben plaats gegrepen , bekend waren, dan 
zouden wij welligt moeten zeggen, dat de Prins niet anders 
handelen kon ; hetzij , om der Staten , of der Hervormde Predi
kanten , of der Lwtherschen, of der Roomsehen wi l le , of om al
le te zamen. «Onze XIXde eeuw, zegt B r o e s , kan voor het 
gelijke Godsdienst-regt nog weinig rijp schijnen te wezen. Hoe 
aon het dan in de XVIde eeuw geweest zijn, en wel in het 
(toen) onrustige Nederland? — Godsdienst-verdraagzaamheid, wel
k e , , aan ééne belijdenis den rang latende, aan de andere belij
denissen onbelemmerde vrijheid vergunt , zij wel niet het beste 
ten aanzien van regt , zij levert echter weinig minder goeds op , 
buiten twijfel veel meer rust en eensgezindheid , en was althans, 
zou ik meenen, het maximum, hetwelk van de XVIde eeuw te 

Autentique Copia Copiae op zegel v an : I) een' brief van Prins W ï l l e m aan 

P. "W". B o g a e r t , met verzoek , om met D. J. K o r t e n b o s c h eenige penningen ten 

behoeve der gemeene zaak te verzamelen en aan den Prins te bezorgen ; van den 

IS Mei 1573 , te DiUenhurg ; 2) eene reeipis . door den Prins in bet veldleger 

te Bellenrade , bij Roermonde , gegeven aan bovengemelde personen , vau eene 

som g r o o t / 1060 — ; den 39 Julij 1 5 7 3 ; 3) een' brief, door B o g a e r t in Au

gustus 1606 uit Monnikendam gesebreven aan C. P. H o o f t , Burgemeester te Am

sterdam , behelzende eenige klagten over kwade behandeling van de Regering te 

Monnikendam, verzoek om voorspraak en beroep op 1) en %)• Mogl iemand gemel

de Copia kunnen vindenen mededelen, hij zou der geschiedenis eene dienst doen. 

(13) Wiascmius , Chronicjue , bl. 700. 
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eischen yiel"(14). Ook was de Ordonnantie Tan Harlîngen slechts 
provisioneel genomen; maar de openlijke afzwering des Konings, 
die er nog in dit zelfde jaar op volgde, gaf er Tastlieid aan, 
en de Prins, in 1584 door een' moordenaar doodelijk getroffen, 
heeft niet lang genoeg geleefd, om eene Toorgenomene herzie
ning en verandering te bewerkstelligen. Zulk eene verandering 
kwam ook ten onzen opzigte niet tot s tand , TÓór het jaar 1672; 
gelijk wij later zullen zien (15). 

De scherpzinnige B r o e s merkt aan en staaft het door ver
scheidene voorbeelden, dat de staatkunde van 's Lands Regering 
vroeger medebragt, om de verdraagzaamheid der toen heerschen-
de Hervormde Kerk, omtrent de anders-denkenden , meer in de 
daad dan in den naam te doen bestaan, en dat dus deze ver
draagzaamheid dikwijls grooter was dan zij scheen te zijn (16). 
Ook de eerste jaren na 1581 bevestigen dit ten opzigte van de 
Doopsgezinden; ofschoon men hierbij in aanmerking nemen moet, 
dat de provincie toen nog geenszins van vijanden gezuiverd 
was, terwijl de Boxummer-$\a.g, in 1586 ten voordeele van de 
Spanjaarden uitgevallen, Friesland bijkans weer had doen ken-
telen. Maar hoe dit zij , niet alleen was het aantal der Doopsge
zinden in Friesland, ten zelfden jare 1586 zoo groot, dat zij nage
noeg een vierde gedeelte der geheele bevolking van de provincie 
uitmaakten (17), gelijk ik vroeger ter loops meen te hebben aan
gemerkt , maar zij genoten ook Tan de zijde des Bestuurs rust 
en vrede. Zij hadden wel geene vrijheid, om openlijk te ver
gaderen, maar hun werd bij oogluiking toegestaan, elkander 
binnens-kamers , zoo als het heette, te vermanen, te leeren en 
te bemoedigen. P i e t e r v a n G e u l e n erkent zelf, in zijn 
Dispuut, ten jare 1596 te Leeuwarden gehouden: «dat deze on
ze loffelijke Overheid ons tot nog toe de vrijheid van Religie 

(14) Broes , W i l l e m I in betrekking tot de scheuring enz. , bl. 19 , 20 . 

(15) Het besluit van 1581 verkreeg eene nieuwe sterkte door een besluit der 

Aïg. Staten , in 1583 te Utrecht genomen , dat de openbare leer of uitoefening 

van geene andere dan de Gereformeerde Godsdienst in de vereenigde provinciën zou 

worden toegelaten. Bor , 18<*e boek , bl. 35 ; /looft, bl. 8 7 3 ; Trigland, Kerk-

historie , bl. 964. Y p e y en D e r m o i i t vatten echter dit besluit op als eene vriend

schappelijke overeenkomst , die geene kracht van algemeene wet verkreeg. T. a. 

p i . , aanl. l s te dl. , bl . 107. De Ordonnantie van 1581 werd in friesland als 

eene wet gevolgd. 

(16) Broes, de Kerk en de Staat , 4<le dl. , l»»e s t . , bl, 11 , 1 3 , 1 3 , 1 6 , 

18 en 60. 

(17) Van Reyd, bl. 7 0 ; Hooft, bl. 1060. Misschien openbaarden zich nu 

nog vele , die zich in den Spaansehen tijd schuil gehouden hadden. 
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in alle goedigheid en beleefdheid vergund heeft " (18) ; en «dat 
wij der Overheid gaarne onderdanig zijn willen en ook nooit 
onwillig bevonden zijn, haar te gehoorzamen in hetgeen dal 
wij verstaan kannen niet strijdig zijnde tegen Gods Heilig Woord, 
en vertrouwen ook aan den almagtigen God, die der Konin
gen , Vorsten en aller Overheids harten in zijne hand heeft, 
haar in dat zelfde voornemen te laten, gelijk wij onder hare 
fenadige bescherming duslange in alle onderdanigheid gezeten 
hebben. Dat wij onder onze loffelijke Overheid onze conscicn-
tie nog in vrijheid mogen beleven enz. (19) 

Hoe rustig onze toestand in die eerste jaren echter zijn raogt 
en hoe veel verbeterd, wanneer men denzelven vergelijkt met 
den vroegcren, onder het Spaansche bewind, wij moesten, als 
bij oogluiking geduld, vele voorregten missen, die de Hervorm
de Kerk , als heerschende, genoot. Bat de laatstgemelde de 
heerschende, ook boven de Luthersche geworden was, had zij 
grootendeels te danken aan Prins W i l l e m van Oranje, die in 
1573 openlijke geloofsbelijdenis van hare Godsdienst-leer had 
afgelegd. De Staten der gewesten en de Regenten der steden 
volgden het voorbeeld van zulk een' voorganger en de geringe-
ren werden op hunne beurt sterk door het voorbeeld van de 
grooten in den lande getrokken; gelijk Y p e ij en D e r m o n t 
zeer menschkundig bij deze gelegenheid hebben ontwikkeld (20). 
De Doopsgezinde» hadden ook toch niet wel kunnen verwach
ten , dat in deze tijden van beroering hunne vreedzame Gods
dienst-leer , die het zwaard en het overheidsambt schuwde, 
eene Godsdienst van staat zou worden, noch zal ook de eerzucht 
dier meestal eenvoudige menschen zich zoo verre hebben uit
gestrekt , dat zij hunne denkbeelden daarover lieten gaan. Hun
ne begrippen, aangaande het Godsrijk op aarde, bragten het 
anders mede. Gewetens-vrijheid en de ongestoorde uitoefening 
van hunne leer en eeredienst, dit was alles, wat zij van den 
Staat verlangden. Mogt men hun dit slechts hebben toegestaan; 
maar de geschiedenis leert ons , inzonderheid ten opzigte van 
Friesland, het tegendeel. Het is zoo, gelijk B r o e s betuigt , 
dat de Doopsgezinden de kerkelijke verdraagzaamheid niet altijd 
hebben genoten, zonder gekweld te worden (21). 

Deze kwellingen kwamen niet zoo zeer van de zijde des Be-
stuurs of des volks, als wel van de zijde der Hervormde Predi
kanten. Vóór wij hieromtrent bijzonderheden tnededeelen, die 

(18) Protocol van Loet/warden , bl. 17. (19) Het zelfde , bl. 438. 

(30) T. a.-p. , l«'°dl. , bl. 301 en 338. (31) T. a. pi. , bl. 18. 
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uit eenc geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland niet kun
nen achterblijven, zullen wij eenige aanmerkingen vooraf laten 
gaan. Wij zullen ons hiermede zoo veel mogelijk, op het reg
ie standpunt van beoordeeling plaatsen; het gedrag van de Her
vormde Geestelijkheid zelve zal ons alzoo minder lakenswaardig 
schijnen dan het zich anders vertoonen zou, en wij zullen na
der blijven aan die waarheid en onpartijdigheid , waarmede men 
de geschiedenis onderzoeken moet. 

De Doopsgezinden werden algemeen door hunne Protestant-
sche medebroeders met eenige minachting aangezien. Men hield 
ons, of voor afstammelingen der Munstersche Wederdoopers, 
of zij, die beter wisten, waren ons ongunstig, omdat de Room-
schen alle Protestanten weleens met de Munsterschen verwar
den ; althans de laatslen hielden voor eene erge soort van het 
zelfde algemeene kwade geslacht. Men bleef ons dus nog altijd 
Wederdoopers noemen. Ook werd onze leer verdacht gehouden 
van allerlei dwalingen, en n a i o n men liet niet begrijpen, 
hoe zulk een goed leven en gedrag, 't welk de Doopsgezinden 
leidden, met zulk eene slechte leer , gelijk men meende, in 
overeenstemming kon staan. Daarom zegt H o o f t zeer juist : 
« ' ï schynt vreemdt, dat men ' top deeze weerlooze en weereldon-
wyze luiden, met dus eene meer dan gemeene bitterheit gelaa-
den had,- ten zy datmen, tussen hen (hoe wel zy 'tongewaa-
pend leeven voor een punt des geloofs houden) en d'oovervallers 
van Amsterdam, d'inneemers van Munster, geen onderscheidt wil
de maken, om dat zy , noopende 't stuk van den Doop, in een 
gevoelen staan • oft dat de geveinstheit hen naagaande, samt de 
uiterlyk ghezochte schyn van ootmoedt, en onnoozelheid in klee
ding en gelaat, als verwytende allen anderen hunne heilloosheit 
en ydeîheit, den genieenen haat terghde" (22). 

Nog eene andere aanmerking dient vooral in het oog gehou
den te worden. De geest was toen algemeen niet zeer verdraag
zaam. Met slechts Roomschen en Onroomschen waren op elkan
der verstoord, zoo als de scheuring door de Hervorming van 
zelf medebragt; maar ook de Onroomschen onderling hadden 
het hoofd van den eersten blakenden ijver al te hee t , dan dat 
men zou hebben kunnen verwachten, dat zij zich steeds gema
tigd zouden gedragen. Van de twisten der Doopsgezinden on
derling hebben wij in het vorige Hoofdstuk melding gemaakt. 
Het ging de Hervormden onder elkander niet veel beter. De 
laatste vijf-en-twintig jaren waren het tijdperk der opkomst van 

(23) Hooft, bl. 81. 
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de Hervormde kerk in Nederland; en wat is er de eerstvol
gende vijf-en -twintig j a r e n , het tijdperk van hare vestiging, 
of slechts tot aan het Synode te Dordrecht, in 1618 en 1619, 
niet al gebeurd? Men leze de geschriften van dien tijd, bij 
voorbeeld V o n d e l , en men zal bevestigd vinden, wat de ge
leerde L u l o f s ergens zegt: «dat de XVII110 eeuw nog in den 
weerschijn der vroegere Inquisitie-vuren gloeide en velen wel 
het Pausdom, maar niet de Pausselijke heerschzueht en onver
draagzaamheid hadden afgezworen" (23). In dien onverdraag-
zamen geest, ook omtrent elkander, deelden de Hervormde Pre
dikanten in Friesland niet het minst; waarover J. A r m i n i u s 
in 1608 klaagde in een' brief, geschreven aan J. Dr u s i u s ( 2 4 ) . 
Was men zoodanig onderling gezind, hoe zou men het dan om
trent anders-denkenden zijn ? Liet men zich in zulk een' ijver -
gloed ontsteken, om menschen, die toch de zelfde Hervormde 
Belijdenis waren toegedaan, in het geloof te zuiveren, met welke 
oogen moest men dan dezulken aanzien , welke die Belijdenis ver
wierpen en van hunne zijde zuiver in het geloof meenden te zijn? 
Waarlijk, het behoeft ons niet te verwonderen, dat de Hervormde 
Predikanten dus elke gelegenheid aangrepen, om de gewaande 
dwaalbegrippen der Doopsgezinden te keer te gaan, hen zelve 
van die dwaalbegrippen te zuiveren en te brengen tot de Belij
denis, volgens de gevoelens van C a l v i n u s ( 2 5 ) . 

Daar ik in de voorstelling van deze geschiedenis niet slechts zal 
trachten, onpartijdig te wezen, maar ook allen schijn van een
zijdigheid wenseh te vermijden, beroep ik mij ten opzigte van 
dezen ongunstigen geest der Hervormden tegen de Doopsgezinden 

(23) Mr. B, H. Lulofs , J . van den Tondel opgehelderd; de inleiding voor 

den Rommelpot van het Hanekot , W. 318 , en op meer andere plaatsen in deze 

keurige en smaakvolle uitgave , hezorgd te Groningen , 1838. 

(24) S. A. Gahh&ma,, epist. ab illustr et claris vir. script, cent. t r e s , pag. 

3 8 4 : »jam velut deserentes vadimonïum , etiam eonfessiones et catecheses, utpo-

te a doctis viris consoriptas , variîs judiciis adprohatas , temporis diutiirnitate (in-

cïpiunt enim 40 annorum praeseriptionem proferre) firmatas, sanguine martyrum 

eorroboratas , †ancruam traditiones , ad (jaaram normam seriptnrae explicari deheant, 

•eeclesiis earumijue ministris praescribere, non verecundamur. In vestra autern Fri-

sia et Groningensi ditione hoc a nonnallis agi , non intelligo modo , sed et eer-

te scio ; inter cpios praecipua nomina, D, S i h r a n d u s ( L u b b e r t n s ) , A c r o n i -

ns G r o n i n g e n s i s et B o g e r m a n n u s . Quo tandem abibimus , si sub initium 

ïteformatîonis ad pontificium agendi morem ra lah imur?" etc. Men vergelijke ook 

de klagten van Ypey en Derniovt, t . a. p. , 2d« dl. , bl. 291 enz. 

(33) Deze afkeer van ons , zoowel als meerdere overeenkomst in gevoelens, was de 

oorzaak , dat wij ons later aan de insgelijks vervolgde Remonstranten sloten ; en deze 

aansluiting had weder meer afkeer van ons , bij de heerschendo Kerk , ten gevolge. 
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op Hervormde schrijvers van naam. In de reeds aangehaalde ge
schriften van B r o e s , Ypei j en D e r m o u t wordt op verschil -
lende plaatsen die vroegere geest erkend; en ook de laatste 
Kerkelijke geschiedschrijver in ons vaderland, B. G l a s i u s , 
spreekt er niet anders over. «Zeer duur , zegt hij , moesten de 
Doopsgezinden het betalen, dat zij in enkele punten met de We-
derdoopers schenen overeen te stemmen en dat vele van h e n , 
vooral van hunne Leeraars, van dien verderfelijken aanhang 
afkomstig waren(26). Niet alleen moesten zij lang den zoo al
gemeen gehaten naam van Herdoopers dragen, maar het was 
vooral op hen , dat de vervolgende wreedheid der Inquisitie 
zich mat woedde. Op de schrikkelijkste wijze werd met hen 
gehandeld en zelfs de Protestanten lieten zich door den waan, 
dat zij tot de Munstersche secte behoorden, tot den buitenspo-
rigsten haat vervoeren. — Lang, zeer lang hield het aan, vóór 
dal de stille reinheid hunner zeden niet alleen der menigte, 
maar ook meer ervarenen dezen waan ontnomen had "(27). 

De gelegenheid tot tegenkanting werd der Hervormde Geeste
lijkheid in alle gewesten niet even gunstig aangeboden. Niet 
overal hadden zij den zelfden invloed bij de Staten der provin
ciën , en bij deze berustte eigenlijk de oppermagt over alle gewes
telijke aangelegenheden. De Nederlandsche Republiek vormde 
wel één ligehaam , maar was zamengesteld uit zeven provinciën , 
die ieder binnen hare grenzen hare bijzondere zaken naar eigen 
goedvinden bestuurde. Vandaar, dat de Staatsverordeningen 
voor de Kerk verschillende waren; anders in Holland en Zeeland 
dan in Friesland, en zoo meer. In de eene provincie kon men 
afkeuren, wat men in eene andere goed vond. Zoo werd later , 
bij de Hervormden zelve, B. B e k k e r in Friesland vervolgd, in 
Holland gunstig opgenomen en beschermd. Zoo werd Prof. 
R o ë l l te zelfden tijde in twee provinciën als regtzinnig be
groet en in de overigen verketterd (28). Uit die zelfde oorzaak 
kwam het voort, dat de Doopsgezinden in Holland veel gunsti
ger dan in Friesland werden behandeld. Van den meer ver-
draagzamen geest in eerstgemeld gewest geeft B l a a u w , in zijn' 
brief aan den Heer R., verscheidene treffende bewijzen. Zelfs 
de bijzondere steden mogten dikwijls hare eigene hooge Souve-
reiniteit uitoefenen, gelijk later in Holland ten opzigte van de 

(26) Dit zou men echter, vooral ten opzigte \an ons vaderland, misschien 

niet zeer gemakkelijk kunnen aantoonen. 

(27) B. Glasius , Geschiedenis der Christel. Kerk , 3<1« dl. , hl. 394. 

(28) Ypeij er, Dermout, &A* dl. . hl, 553 en?,. 
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Remonstranten niet zeldzaam voorviel en ook de Doopsgezinden 
te Sneek en te Groningen tot hun nadeel onder-* onden, zoo als 
wij vervolgens zullen zien. Alles hing af van de onderschei
dene inzigten der hooge Regering , in de bijzondere provinciën f 

en der Wethouderschappen in de bijzondere steden. Be Predi
kanten hadden zich dus inzonderheid tot de Provinciale Staten 
te wenden. Wij zullen nu zien, welke pogingen zij bij deze 
hebben in het werk gesteld en hoe zij in dezelve zijn geslaagd-

Het eerste, wat ons voorkomt, zijn zekere »Articulen, by den 
Dienaers ende Leeraers der Kercken deser Landtschappe, opten 
teghenwoordigen Landtsdagh aen de ghemeene Volmachten van 
Oostergoo , Westergoo , Seven-wolden ende Steden, Staets-wyse bia-
nen Franeker vergadert, overghegheven," in 1584, welke te 
vinden zijn bij W i n s e m i u s (29). De tweede voorslag, in de
zelve vervat , behelst: »dat de sekten, die in dezen tegenwoor-
digen tijd zeer grasseren, tot nadeel der eenvoudigen, door 
Christelijke middelen in derzelver loop verhinderd en zoo veel 
mogelijk geweerd mogen worden." Het antwoord der Stalen 
daarop is als volgt: »dat alle Kerken-dienaars en andere perso
nen van dit Landschap een vrij gesprek en vrijen ingang in der 
sekten vergaderinge zullen hebben. Aan dewelke de Leeraars 
van dien (van de sekten) zonder confusie en mei goede orde
ning , na voleinding der Predikatiën, gehouden zullen wezen te 
antwoorden op alles, wat men in hun doen en leering, hun 
zal willen met Gods Woord wederspreken en bestraffen." 

Een gevolg daarvan was, dat sommige Hervormde Predikanten 
binnen de vergaderingen der Doopsgezinden drongen en daar door 
twistredenen niet weinig stoornis en ergernis veroorzaakten. 
Zoo kreeg H u y t e I l e n i x , wien wij in het vorige Hoofdstuk 
als een der voornaamste Doopsgezinde Oudsten en als Leeraar 
te Bolstoard hebben leeren kennen , moeijelijkheden met de Pre
dikanten van Stavoren envmiGrouw, en D i r c k D o e d e s , die 
bij het Dispuut te Leeuwarden als schrijver van P. v a n C e u -
1 e n zitting h a d , onaangenaamheden met den Predikant van 
Boxum(30). Andere Predikanten vonden goed, tegen ons te 
schrijven; zoo als C r e l l i u s te Sneek, die in 1585 een traktaat 
uitgaf, hetwelk voornamelijk handelde over de H. Sacramenten, 
den ban en het gebruik van wapenen; e n l d z a r d u s N i c o -
l a ï te Franeker, die in 1592 een stukje het licht deed zien, 
getiteld: »Grondlijke onderwysinge tegen allerlei dwalingen der 
We der doper en." En dat zelfde besluit van 1584, door de Staten 

(39) Chronique , fol. 744. (30) Protocol van Leeuwarden , bl. 39 . 
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genomen, was de eerste aanleidende oorzaak van het gemelde 
Leeuwarder Dispuut, waarin wij de Hervormde en Doopsgezinde 
leer openlijk en plegtig tegen elkander op zien treden en hooren 
verdedigen. 

De hoofdpersonen, die hier verschenen waren R u a r d u s 
A c r o i i i u s , van de zijde der Hervormden, en P i e t e r v a n 
G e u l e n , van de zijde der Doopsgezinden. A c r o n i u s was 
vroeger Roomsch en waarschijnlijk Priester geweest (31). In 
1572 was hij Predikant bij de Hervormden te Franeker (32) en 
sedert 1574 achtereenvolgens te Alkmaar, Bolsward en Corn

jum (33). Hier staande, nam hij als hulpprediker ook te Leeu
warden de bediening waar. Naderhand is hij naar Schiedam 
verroepen, waar hij in 1612 schijnt overleden te zijn. Hij was 
een man , ten hoogste met zijne godsdienstige begrippen inge
nomen, en verklaart zelf, dat, sommige Wederdoopers het ver
schil tusschen hen en de Gemeente Christi (de Hervormden) wel 
gering achten, maar dat zij toch in de meeste hoofdpunten van 
het Christelijk geloof zooveel verschillen, als de hemel van de 
aarde verscheiden is (34). Zelfs in zijn eigen Kerkgenootschap 
was hij îieethoofdig, twistzoekend en onverdraagzaam, en be
toonde hij zich als iemand, die het hoofd vol van geleerdheid, 
maar een onrustig hart had ; waarvan men proeven bij S c h o o c k , 
Ype i j en D e r m o u t vinden kan (35). 

Deze man mengde zich in de vergaderingen der Doopsgezin
den, waartoe het besluit van 1584 hem zeker vrijheid gaf. Of 
hij dit deed met geheel zuivere bedoelingen , of omdat h i j , »et-
telijke jaren te Cornjum gewoond hebbende, weinige Broeders 
tot zijne gemeenschap k reeg , " zoo als van G e u l e n hem voor
werpt (36) , zullen wij daarlaten. In 1594 kwam hij in eene 
vergadering van Doopsgezinden, welke gehouden werd ten hui
ze van zekeren J o h a n n e s G a u k e s , op het Nieuwland, en be
geerde met de Leeraars over het geloof te redetwisten. Maar 
allen stonden op en liepen weg , zoodat hij alleen bleef en on-
verrigter zake naar huis moest gaan (37). Het zelfde gebeurde 
kort daarna te Cornjum, ten huize van zekeren J e l m e r Si
m o n s , waar toen I s b r a n d I s b r a n d s z , brouwer te Leeu-

(31) Het zelfde , bl. 4 4 . 

(33) Naamlijst der Predikanten in de Class. van Franeker , bl. 24 . 

(33) Ypeij en Dermout, aant. , l"te dl. , bU 123. 

(34) Protocol, bl. 14. 

(35) SclioocMi, de bonis ecdesiast., pag. 6 5 8 ; Ypeij en Dermout, bl. 133. 

(36) Protocol, bl, 483 . (37) Protocol, bl. 9. 

9 * 
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warden en Vermaner bij de Doopsgezinden, het woord voerde. 
Beide keeren, en vooral de laatste, .schijnt dit niet afgeloopen 
te zijn, zonder dat er aan A c r o n i u s eenige smaadredenen 
werden toegevoegd. Hij verklaagde hierop zijne Partij bij de 
Staten, dat men niet tegen hem disputeren wilde en nog daar
enboven beleedigd had. De beleediging zelve scheen echter 
niet goed door A c r o n i u s verstaan te zijn; en wat het dis
puteren betreft, daartoe werd I. I s b r a n d s z wel door eene 
Commissie uit de Staten, voor welke zij verschenen waren , als
mede door A c r o n i u s , sterk uitgenoodigd; maar hij weiger
de he t , zeggende, dat hij slechts een eenvoudig Vermaner en 
geen Leeraar bij de Doopsgezinden was, en dat men ook geene 
groote vruchten van zulk een Dispuut kon verwachten, gelijk 
uit den afloop van den geloofshandel te Embden, in 1578 , wel 
gebleken was. A c r o n i u s verzocht toen eene Acte van al het 
gebeurde, welke h i j , met eene Voorrede, in druk gaf. Op 
deze Voorrede, die eenige beschuldigingen tegen de Doopsge
zinden behelsde, antwoordde P i e t e r v a n G e u l e n , met het 
aanbod om A c r o n i u s ten opzigte van derzelver inhoud nader 
te woord te staan (38). Nadat beiden , over en weer, eenigen tijd 
omtrent deze zaak onderhandeld hadden; ook het Synode, te 
Harlingen gehouden, een verzoekschrift aan de Staten had inge
diend , om te laten disputeren, en eene uitnoodiging der Sta
ten aan de Partijen hierop gevolgd was, werden er eindelijk 
schikkingen, tot een groot en belangrijk geloofs-geding tusschen 
A c r o n i u s en v a n G e u l e n , beraamd (39). 

A c r o n i u s had nu eene Partij gevonden, die niet te ver
achten was. P i e t e r v a n G e u l e n was wel is waar reeds een 
grijsaard, bij de 70 jaren oud, ook onbedreven in de Grieksche 
en Latijnscke taal (40) , maar een man vol geestkracht en ijver, 
niet ontbloot van veelzijdige kennis en van eene verwonderlijke 
scherpzinnigheid. Van een en ander had hij vroeger de door
slaande bewijzen gegeven. Eene vergadering van Doopsgezinde 
Leeraars te Embden (zie boven, bl. 110) had daar in 1578 een 
dergelijk geloofs-geding veroorzaakt, waarin v a n C e u l e n zich 
als de beste spreker van onze zijde had leeren kennen. Man
nen , die anders over de Doopsgezinden van die dagen niet zeer 
gunstig denken, gelijk v a n G e n t en l e i n e r s , komen hier
in overeen. De eerstgemelde, d ie , als schrijver van de Doops-' 
gezinde Partij , bij dat Dispuut tegenwoordig geweest is , betuigt , 

(38) Protocol, bl. 12 en 18. (39) Protocol, bl. 13. 
(40j Pro/of o!, bl. 59. 
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dat zij zonder v a n C e n l e n met groote schande zouden heb
ben moeten wijten (41); terwijl M e i n e r s hem bij die gelegen
heid voorstelt als een man , »die zeer welsprekend en voor geen 
klein gerucht vervaard was "(42) . Dit Dispuut te Embden werd 
gehouden in de Gasthuis-kerk en duurde van den 27 Februarij 
tot den 5 Junij , maar liep af, zonder de Partijen te vereenigen. 
Het was niet zeer dankbaar van de Vlamingen, dat zij hem na
derhand, omdat hij tegen het strenge bannen was, zelven 
banden. Deze twistzaken en al de onaangenaamheden, met de
zelve verbonden, kwamen hem daarenboven op het verlies 
van zijne meeste tijdelijke middelen te staan (43). Door de 
Vlamingen verworpen, ging hij in 1589 tot de Friezen over; 
zoo als blijkt uit eene nog van hem bestaande «schultbekente-
nisse, die hij oock mondelinghe, met wenende ooghen enghe-
boghen knien, voor de menichte der Vriezen op verscheyden 
plaetsen beleden heeft ende met deseluige in vrede verdraghen 
is " (44) . Hij bleef evenwel volharden als eerste verdediger van 
de leer der Doopsgezinden in het algemeen ; gelijk hij zelf nog 
bij het Leeuwarder Dispuut een geval aanhaalt, «wat dan nog 
geschied is te Franeker, daar ik uit groote oorzaak met request 
aan de Magistraat verzocht h e b , dat ik openlijk in de kerk en 
ook in de akademie H e n r i c u s onder de oogen staan wilde , 
die mij zeer schandelijk op den predikstoel als ook in de aka
demie in 't afwezen gelasterd had; waarop de eerzame Magistraat 
te Franeker door appoinctement mij mijn verzoek vergunde" (45). 
Van dit Dispuut kwam later niets, ofschoon ook H e n r i c u s 
zich bereid verklaarde, en v a n G e u l e n verzocht, dat men 
slechts tijd en plaats mogl laten weten. 

(41) fan Gent, bl. 173. 

(42) Meiners , Oostvr. keikei. gescli. , &&<> dl. , M. 18. De President van liet 
Dispuut, Dr. D j u r k c n , riep hem eens t o e : »ik zeg u , P i e t e r , als gij de 
geleerdheid l iadt , die v/i] hebben , gij zoudt ons alle uit de kerk disputeren." En 
U. E m n i i u s noemt lieui in vita Mensonis Altingii , ad an, 1 5 7 8 : » versipellis 
et acris ingenii virum , lingua valde promptum , qni et cruïdvis dicere sine pudore 
et audire sine perturbatione animï posset ,• sub modestiae ac sïmplïcitatis et man-
sueludinis larvâ (dus bijkans even als M. S i m o n s ) versutiam et dicacitatis morsus 
artiiiciose tegentem ! " Zie ook van Gent, bl . 174. 

(43) Corte aenwysinghe enz . , bl. 103. Zoo was bij ook, tot zijn groot na
deel , scbade en kosten te Embden geweest. Prot. van Leeuwarden , hï. 27 . 

(44) Corte aenwysinghe , bl. 49 enz. 

(45) Protocol, bl. 27 . Ik kan in de Naamlijst der Pred. van de Frane
ker Classis geen' H e n r i c u s vinden vóór 1 6 0 5 , n. 1. H e n r i c u s B e y l a n u s , 
bl. 29. Naderhand is mij evenwel uit het Protocol, bl. 18 , gebleken, dat v a n 
Ce u i e n deze oneenigheid heeft gehad met zekeren H e n r i c u s i n t h o n i d e s . 
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Het groote Dispuut te Leeuwarden, Tan dien aard het eenige 
in ons vaderland, en buiten dat van Frankenthal, in 1571 en 
dat Tan Embden, in 1578 gehouden, geheel éénig in zijne soort, 
werd in tegenwoordigheid eener talrijke schare toehoorders ge-
Toerd in de Galeyster- of Galileër-kerk, begon den 16 Augus
tus 1596 en eindigde den 17 November van dat jaar. Dagelijks, 
gedurende twee uren des Toor- en eTen zoo Teel des namid
dags , werd er in 155 zittingen of actiones geredetwist. Aan 
A c r o n i u s was als sehriJTer toegeToegd D o u w e N e i j e n -
h u i s , Burgemeester en Notaris te Leeuwarden, en aan T a n 
C e i i l e n de Doopsgezinde Leeraar D i r c k D o e d e s , medeburger 
aldaar, die beide den geheelen handel zouden protocolleren. De 
Tergaderingen werden door D o u w e T a n S y t z a m a en A e d e 
T a n E y s i n g a , Gecommitteerden Tan de Staten, Dr. R o m b e r -
t u s U l e n b u r g h , Burgemeester, en Dr. P i e t e r J a n s z , Sche
pen Tan Leeuwarden , geregeld en gepresideerd. De sprekers of 
colloquenten moesten zich houden aan de volgende voorwaar
den: 

1) Dat zij telkens met een gebed zouden beginnen, steeds 
met eene goede conscientie voor God zouden spreken , niets bin
nen houden noch verzwijgen. 

2) Dat zij geen acht zouden slaan op eigen eer of reputatie, 
noch op den stand hunner Kerk, maar openhartig en rond 
moesten uitspreken, wat zij OTereenkomstig Gods Woord waar
heid meenden te zijn. 

3) Zij moesten bij hun stuk blijven, totdat het genoeg ver
klaard zou wezen. 

4) Alle kijfachtigheid en bitterheid moest vermeden worden , 
en zij zouden alles met zachtmoedigheid des geestes tot stich
ting laten toegaan. 

5) Die zich overtuigd gevoelde, moest de waarheid beken
nen en God daarvan de eere geven. 

6) A c r o n i u s zou bijzonder komen op de Schriftuurmatige 
verdediging zijner Voorrede van de , in 1595 uitgegevene , Acte, 
en v a n G e u l e n dezelve met Gods Woord mogen bestrijden, 
zoo als h i j , in hel zelfde j aa r , had aangenomen. Dit zou ook 
aan alle andere Doopsgezinden, op de zelfde wijze, vrij staan. 

7) In geTal van duisterheid of wanneer het aan iemand der 
Partijen believen zou, moest men eenige uren uitstel vergun
nen , tot beter beraad en onderzoek. 

8} Het zou den overwonnene, of liever, die door Gods 
genade tot erkentenis zijner dwaling en het regte verstand van 
Gods Woord gebragt was, niet lot oneer , .smaad of gebrek, 
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maar , als voor de waarheid wijkende , tot e e r , lof en deugd 
gerekend worden. 

9) Het gesprek zou niet in ongegronde woorden, maar in 
vaste en schriftuurlijke redenen moeten bestaan, en het gespro
kene , in schrift gesteld, openbaar en duidelijk worden voor
gelezen. 

10) Twee vaardige schrijvers zouden den geheelen handel 
protocolleren en één dezer mogt door v a n G e u l e n worden 
gekozen. 

Op deze bepalingen valt inderdaad niet veel aan te merken. 
Maar dezelve zijn niet altijd even getrouw naargekomen en vooral 
zondigde men tegen de vierde. Reeds terstond begon A c r o -
n i u s met veel onbescheidenheid de Doopsgezinden verschillen
de dingen te verwijten, waarop v a n C e u l e n met even veel 
scherpheid repliceerde. Zoo lokte het eene woord het andere 
ui t ; men scheen met opzet zijne rede lang te rekken, om Par
tij niet aan het woord te laten komen, en men werd niet wei
nig bitter en kijfachtig, tegen de conditie. Vandaar, dat de 
Praesides, in de 54st0 zitting, den tijd van spreken voor ieder 
nader moesten bepalen, en dat er vóór de 107de zitting aan Par
tijen de vermaning werd gedaan, dat zij zich toch van alle on
vriendelijke woorden moesten onthouden, dewijl er anders ge
gronde zwarigheid zou ontstaan om voort te varen. 

Van A c r o n i u s ' zijde lag die bitterheid in zijn gemoed; 
v a n C e u l e n is waarschijnlijk daartoe vervallen, door de tast
bare eenzijdigheid der Presidenten van het Dispuut. Deze een
zijdigheid straalt in het uitgegeven Protocol duidelijk door. 
Niet slechts, dat de lange Voorrede de ontzag inboezemende 
namen van den Stadhouder en de Staten van Friesland aan het 
hoofd heeft, maar ook de Voorrede zelve is ingerigt, gelijk 
H o e k s t r a te regt aanmerkt, om den lezer te beduiden, dat 
A c r o n i u s verreweg gelijk beeft en v a n C e u l e n overal bij 
hem te kort komt (46). Na eene aanhaling van fflatth. VII , 
vs. 15 : »wacht u van valsche Profeten" enz., begint men deze 
plaats toe te passen op de Baaispriesters, Esseën, Monniken en 
Turken; en daar de leer en niet het leven der valsche leer
aars , als een onveranderlijk, waarachtig en onbedriegelijk ken-
teeken, hen van C h r i s t u s ' dienaars onderscheidt, ook op de 
zoogenaamde Wederdoopers. Ten welken aanzien »onze waarde, 

(46) F. Hoekstra , in eene Aanspraak gedaan Mj de vergadering der Fmesche 
Doopsgezinde Sociëteit, 1831, medegedeeld in de Letteroefeningen voor 1832, 
ao. 1 , bl. 18 enz. 
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lieve en zeer getrouwe dienaar des 'Woords Gods, R. A c r o 
n ius , den leeraar der Wederdooperen, P. v a n G e u l e n —vol
komen en getrouw, met grond van Godes woord nedergelegd 
heeft." Vervolgens worden de geschilpunten één voor één, als 
door A c r o n i u s gewonnen, voorgesteld; waartegen men, om 
beide Partijen te hooren, wel lezen mag de resumtie, die 
v a n C e u l e n van de onderscheidene artikelen doet, op bladz. 
456 en 457 van het Protocol. Eindelijk besluit de Voorrede 
zeer mildelijk : »daarom, aangemerkt de Wederdooperen niet dan 
schandelijke en schrikkelijke dwalingen, die de fondamenten 
onzer eeuwige zaligheid omstooten en den welstand der polï-
tiën verkeeren, planten en voeden, zoo willen wij allen gebeden 
en niettemin ambtshalve getrouwelijk vermaand hebben, dat 
2,i] zich voor de sekte en leer der Wederdooperen, als voor een 
verdervend kwaad, willen wachten. Want al is ' t , dat zij tot 
nog toe en ook vóór dezen tijd, alom, om merkelijke redenen, 
verdragen zijn en alsnog geduld worden, zoo zijn ze nogtans 
diegene, die in geveinsdheid leugen spreken, 1 Timoth. 4 , vs. 
2 j derwelker Jeer gelijk de kanker verleert , II Timoth. 2 , vs. 
17." Zoo wordt ook het Register der Articulen bij wijze van 
stellingen tegen de Doopsgezinden aangegeven: »ten eersten, 
verwerpen zij met onwaarheid een groot deel der II. Schrif
tuur enz.; ten tweeden , verduisteren zij de ware kennisse Gods " 
enz.; en op deze wijze wordt dat in elf punten doorgevoerd. 
Het alphabetisch Register van zaken is desgelijks. Daar de Pre
sidenten alle der Partij van Â c r o n i u s waren toegedaan, ver
zocht v a n C e u l e n er een gelijk getal van zijne zijde bij te 
mogen voegen , maar dit werd geweigerd. Overigens komt er 
tusschen de handelingen meermalen een of ander verzoek van 
Partijen voor, waarop de antwoorden der Presidenten niet min
der eenzijdig ten voordeele van A c r o n i u s zijn. Vandaar, 
dat dit Dispuut veel scherper en bitterder gedreven werd , dan 
hetgeen te Emhden gehouden was, en dat men hier , helaas! 
al te dikwijls den geest der Christelijke liefde miste. 

De onderwerpen, die behandeld werden, betroffen hoofdza
kelijk het gezag der H. Schrift, Vader, Zoon en H. Geest, de 
twee naturen in C h r i s t u s , Gods genade-verbond, den Doop, 
's menschen verdorvenheid , den Ban of kerktucht , den Eed , 
de Overheid, liet gebruik van wapenen en de Gemeente Gods. 
A c r o n i u s argumenteert meest tegen de werken van M e n n o , 
D. P h i l i p s , II. d e R i e s , S e r v e t u s (wien hij eerst moeite 
had als Doopsgezinde te doen aanmerken), het Franhenthaler en 
Emhder Protocol. V a n C e u l e n steunt alleen op de II. Schrift 
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en kent ook aan de mannen en werken Tan zijn Genootschap 
geen gezag toe , buiten den Bijbel (47). Hij wordt dikwijls door 
zijne Partij vermoeid met Latijn en soms ook weleens met 
Grieksoh, terwijl hij deze talen niet verstond. Maar niet altijd 
laat hij zich daarmede uit het veld slaan, en eens vindt hij 
goed, er zelf gebruik van te maken, door de Latijnsche over
zetting, bij E r a s m u s , van Lucas I , vs 35 aan te halen(48). 

üe afloop van dit Dispuut was niet anders dan men weiver-
wachten kon , dat namelijk de Partijen wederzijds bij derzelver 
gevoelens bleven. De Presidenten sloten met eene aanspraak, 
gelijk zij ook de vergadering geopend hadden. Hierop volgt 
nog eene dankzegging en besluit van A c r o n i u s en eindelijk 
eene dergelijke van v a n G e u l e n . De laatste betuigt «voor 
God, die het binnenste zijner gedachten weet , dat hij uit gee-
ne Partijzucht bij zijn gevoelen blijft, maar omdat hij uit de 
H. Schrift niet anders verslaat. Daarom denkt hij ook door Gods 
genade daarbij te blijven, tot het einde zijns levens, al ware 
het ook, dat hij daarom kruis , vervolging, berooving des goeds 
moest lijden of zijn leven laten, gelijk zijne broederen voor-
maals overvloedig het zelfde betuigd hebben met bloed en dood, 
dat het de waarheid is en blijven zal eeuwiglijk" (49). 

Ik heb langen tijd niet kunnen ontdekken, hoe het nader
hand met v a n G e u l e n afgeloopen is; of hij in rust ten grave 
heeft mogen dalen, dan of hij ook inderdaad, ten gevolge zijner 
vrijmoedigheid, kruis en vervolging heeft moeten verduren. 
Eindelijk is mij gebleken, dat dit laatste het geval geweest is. 
In het Charterboek leest men een verzoek van het Franeker en 
Marlinger Synode, in 1603, dat de Staten wel acht mogen ne 
men »op die Resolutie gegeven anno 1597, als dat P i . e t e r 
v a n C o e l e n het Predickampt in deese Landtschappe soude 
verboden worden ;" welk verzoek ingelascht wordt tusschen een 
algemeen verzoek tegen «de Rotterien ende Versamelingen der 
Wederdoperen, en tegens die Banners ende Echtscheyders der wee-
derdoopersche Leeraers ende Vermaners." De Staten geven daar
op de Resolutie: «Fiat nae voorgaende Resolutie in deesen ge-
meldet"(50) . Meer of latere bijzonderheden, behalve hetgeen 
te Sneek met hem voorviel en straks gemeld zal worden , zijn 
mij niet van hem bekend (51). 

Wij hebben reeds aangemerkt, dat de Predikanten, wanneer 

(47) Protocol, bl. 3 4 , 39 en 43. (48) Prot. , bl. 461. 

(49) Protocol, bl. SOI. (50) Charterboek , 6*« dl. , bl. 100. 

(51) Eene proeve van zijn' stijl en spreektraht zie men in Bijlage IV. 
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zij dezen of genen maatregel tegen de Doopsgezinden wilden 
hebben in het werk gesteld, zich inzonderheid tot de Staten 
der Provincie hadden te wenden. Zoo zijn er dan ook op het 
verzoek van 1584, dit geheele tijdvak van 1581—1672 door, 
eene menigte andere Synodale verzoeken en klagten tegen ons 
gevolgd (52). Aan de meesten derzelve werd een gunstig ge
hoor verleend; sommige echter werden of afgewezen of uitge
steld. Wij hebben deze werkzaamheden van de Hervormde Syno
den in Friesland, kortheidshalve, onder de volgende rubrieken 
gebragt. 

1) Is in het bijzonder besloten, van der Wederdooperen rot-
terije, om de Gedeput. Staten te verzoeken, dat de exercitie 
hunner Religie belet worde , ten minste zoo veel als mogelijk 
is. Op het Synode te Bohward, in 1601; te Franeker, in 1602; 
te Harlingen, in 1603. 

2) Dat hun het prediken verboden worde. Op het Synode 
te Leeuwarden, in 1598 en te Smeek, in 1656. 

3) Bat alle Mennonitische bijeenkomsten worden geweerd. 
Op het Synode te Bohward, in 1608. 

4) Dat de van buiten inkomende Doopsgezinde Leeraars wor
den geweerd en de Bisschoppen (Oudsten) niet van de eene 
plaats naar de andere mogen loopen, om te doopen en te pre
diken. Op het Synode te Franeker, in 1602; te Dockum, in 
1604; te Bohward, in 1650; te Harlingen, in 1652. Het laat
ste gedeelte van dit artikel inzonderheid op het Synode te Har
lingen, in 1610; te Franeker, in 1644, waar tevens gewezen 
wordt op een dergelijk besluit te Bohward, in 1629; te Sneek, 
i n 1656. 

5) Dat er geene jonge Leeraars bij de Doopsgezinden mogen 
worden aangeplant. Op het Synode te Dockum, in 1604; te 
Bohward, in 1650; te Harlingen, in 1662; te Leeuwarden, in 
1661. 

6) Dat er geene Mennisten kerken mogen worden getim
merd , noch vergaderingen mogen worden gehouden, waar zij 
niet geweest zijn. Op het Synode te Leeuwarden, in 1605; te 
Sneek, in 1614; te Franeker, in 1644; op het Heerenveen, in 

(62) De volgende bijzonderheden zrjn genomen uit een Extract der Synodale 

Resolvtièn Frisiae , door J o a n n e s "VVermerus, Herv. Predikant te Marrum 

en Nijkerk , 1649 ; "waar achter is gevoegd een Extract der Synoden corres

ponderende met de Synode Frisica , door den zelfden , en heide later door eene 

andere hand vervolgd. Dit Manuscript is mij medegedeeld door den Heer F . D. 

F o n t e i n , te Harlingen. Ik heb daarmede vergeleken: Compendium van Ker

kelijke Wetten van Fries /and enz. , 2<1« druk , Leeuwarden, 1771. 
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1655 ; te Sneek , in 1656 ; te Bolsward, in 1657 ; te Harlingen e 

in 1659; te Leeuwarden, in 1661; te Bolsward, in 1664. 
7) Dat de gruwelijke ketterij van ü k o W a l l e s zich niet 

verder verspreide, maar worde gestuit, en dat dus hij , zijne 
zendelingen en aanhangers uit den lande worden geweerd. Op 
het Synode te Franeker , in 1644 en te Harlingen, in 1659. 

8) Dat de Doopsgezinden zullen worden ontslagen van alle 
stemregt in lands- en kerkzaken. Op het Synode te Bols
ward, in 1650; te Harlingen, in 1652; te Dockum, in 1660. 

9) Dat zij niet ontslagen zullen wezen van den eed. Op 
het Synode te Bolsward, in 1650. 

10) Dat de Doopsgezinden niet voor hunne Leeraars, maar 
voor de Magistraten zullen moeten trouwen. Op het Synode te 
Heerenveen, in 1655. 

11) Dat men meer afdoende maatregelen tegen de Doopsge
zinden moge nemen, door het strikt naarkomen van de vroeger 
tegen hen g'egevene besluiten. Op het Synode te Bockum, in 
1660; te Leeuwarden, in 1661; te Franeker, in 1665. 

12) Dat aan de Hervormden belet worde , om tot de Doops
gezinden over te gaan. Op het Synode te Dockum, in 1660; te 
Leeuwarden, in 1661; op het Heerenveen, in 1662. 

13) Dat het plakkaat tegen Socinianen, Kwakers en Dompe
laars omtrent Doopsgezinden, met zoodanige gevoelens besmet, 
worde uitgeoefend. Op het Synode te Leeuwarden, in 1661 ^ 
op het Heerenveen , in 1662; te Sneek, in 1663; en nog na dit 
tijdvak, te Franeker, in 1672; te Leeuwarden, in 1675; op 
het Heerenveen, in 1691. 

14) Dat er geene vergaderingen van Doopsgezinde Oudsten 
mogen gehouden worden, ten minste niet anders , dan onder 
inspectie en directie van 's Lands Bestuur. Op het Synode van 
het Heerenveen, in 1662; te Sneek, in 1663; te Bolsward, in 
1664. 

Daarenboven werd er op eene Synodale vergadering te Harlin
gen en te Dockum, 1603 en 1604, geantwoord op de vraag: 
»of het Doopsel, bij de Bisschoppen der Wederdoopers aan 
personen te voren niet gedoopt, bediend, van ons als goed 
behoort aangenomen te worden?" door het navolgend besluit: 
» is besloten , dat men het j udicium Professorum Theologiae Lei-
densis et Franèkeranae Aeademiae zal verzoeken; boven de goe
de redenen, welke in het Synode voorgewend zijn, welke zijn 
deze: 1) omdat de Wederdoopers de EL Drievuldigheid ganscli 
verkreupelen en als voor drie bloote namen houden ; 2) omdat 
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zij niet wettelijk beroepen zijn, en daarom hun Boop voor ijdeï 
behoort geacht te worden "(53). 

Volgens Ü t t i u s (Annales, pag. 332), schreef het Synode te 
Bolsward in 1657 over dit onderwerp aan de Godgeleerde Fa
culteit te Groningen, die in 1658 het volgende hierop antwoord
de: »Men moet hier omzigtig en ter deeg let ten, of de Boop, 
welken zulk een voordezen bij de Wederdoopers ontvangen 
heeft, kan verdragen worden, dan of zulk een Boop geheel te 
verwerpen en voor niets te rekenen zij. Indien het eerste —• 
dan moet hij niet herdoopt worden; maar indien het laatste 
waar is, dan moet hij gedoopt worden, zonder dat men dit eene 
herhaling van den Boop kan noemen." Verder zegt de Facul
teit , dat de Wederdoopers zeer verschillend denken, en trekt 
hieruit het volgende besluit: »Indien hij gedoopt is onder de 
zoodanigen, welke althans de H. Brieëenheid, of de Godheid en 
menschheid van Christus, zijne voldoening en weldaden niet 
ontkennen of bestrijden, en derhalve tot dusverre wezenlijke be-
standdeelen bewaren en eenige schaduw van roeping hebben, 
zoo schijnt zijn Boop verdragen te moeten worden en mag niet 
worden herhaald. Is echter het geval anders, dan kan die 
Doop niet gerekend worden en zou dus niet moeten worden 
herhaald, maar als voor de eerste maal wrorden toegediend. Zoo 
raadt de rede; en de handelwijze, zoo van de oude als tegen
woordige Kerk, ook bij de onzen, brengt dat mede." — Dit 
vraagstuk werd nog eens weer ter bane gebragt op het Synode 
te Franeker, in 1658, maar er werd toen besloten, dat hetzel
ve als aanstootelijk zou worden gesupprimeerd. Het besluit der 
Leidsche en Franeker Hoogleeraren is mij niet gebleken; maar 
in 1666 was een Synode te Appingadam van oordeel, dat men 
zoodanige Mennisten , die reeds den Doop hadden ontvangen van 
hunne Bisschoppen, in gevalle van overgang, bij de Hervorm
den , niet moest doopen, daar toch ook de wezenlijke bestand-
deelen of essentialia des Doops ook bij eerstgemelden werden 
gevonden. Het Compendium der Kerkelijke betten van Vries
land doet insgelijks liberaler uitspraak, in Tit. XXXIV, art. XIX 
(bl. 150), als volgt: )>een Perzoon bij de Mennoniten gedoopt, 
en zich begeevende tot de Gereformeerde Gemeente, zal men 

(53) In gemeld Manuscript Ewtr. Syn, Frisiae vindt men deze bijzonder-
leden nader onder titul. XXXIT , Tan den H. Doop ; titnl, XLIII , van de Sec-
taiissen s en eerst van de Wederdoopers s en in de Eætr. der Corresp* Syn* 7 

tit. XXI - van àen H. Doop. 
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volgens oud gebruik der Kerken niet herdoopen." —Een voor
stel , op het Synode te Sneek, in 1656 , om der Memiisten eon-
venticulen onder de predikatiën op den dag des Heeren te ver
bieden en om sommigen af te vaardigen , ten einde hunne Ver-
maners te gaan hooren, of zij ook besmet zijn met Sociniaan-
sohe of Remonstrantsche dwalingen, werd wel voor zeer wen-
schelijk , maar niet uitvoerbaar gehouden en derhalve ingetrok
ken. Eveneens een voorstel op het Synode te Bolsioard, in 
1657 en te Harlingen, in 1659, om de Doopsgezinden te ver-
pligten, dat zij hunne Belijdenis door den druk algemeen zou
den maken (54). 

Gelijk bij de Staten, zoo waren sommige Predikanten ook bij 
de Stedelijke Besturen tegen de Doopsgezinden werkïaam. Bit 
is de oorzaak der vervolging, die laatstgemelden te Sneek moes
ten verduren. Baar begaven zich in de lente van 1600 de Pre
dikanten G. G e l d o r p en J. B o g e r m a n , gesterkt door de 
Overheid der stad, drie onderscheidene malen naar de verga
dering der Doopsgezinden, om de eenvoudigen te onderwijzen, 
zoo als zij zeiden. Zij kregen echter geen gehoor. Kort hier
na werd aan de Doopsgezinde Leeraars, bij zekere straf, ver
boden om hunne leer te verkondigen, weshalve deze zich nu 
van de vergadering onthielden, ofschoon de Gemeente voort
ging zamen te komen. Beide genoemde Predikanten meenden 
dus de kans schoon te zien , om de Gemeente, welke in zeke
ren zin herderloos was , tot hunne gevoelens over te ha len , en 
begaven zich met dit oogmerk dikwijls naar de plaats van der-
zelver zamenkomst; maar hunne pogingen bleven vruchteloos. 
Het was blijkbaar, dat zij door P i e t e r v a n C e u l e n , die 
zich thans te Sneek had nedergezet, niet weinig' in hare trouw 
aan het Doopsgezind geloof werd versterkt. Men begon dan 
nu met dezen man zelven over geloofspunten te spreken, waar
van men trouwens den ongunstigen uitslag wel had kunnen 
verwachten. Be daarbij tegenwoordig zijnde Magistraat verklaar
de v a n Ce u 1 e u's woorden wel voor nietig en onschriftmatig, 
maar dit hielp nie t , om den man tot bekeering te brengen. 
Wat zij echter daarbij voegde : »dat zij, als Overheid, geene 
andere leer wilde dulden dan C h r i s t u s ' zuivere leer , niet 

(54) Tersclieideiie dezer voorstellen vindt men ook vermeld iu O t t i i An-

nales , op de aangehaalde ja ren , waar echter meest in het algemeen slechts gemeld 

Wordt: Synodus insistit , ut cohïbeaiitur , of: limites ponantur enz. ; alsmede hier 

en daar in het Charterboek, ' t welk ons vele van. de antwoorden der Staten me

dedeelt. 
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achtende op de kindsche redenen van 't exempel der anderen 
of naburige steden," gaf te kennen, dat er meer kwaad broeide. 

Het duurde ook niet lang, of het onweder barstte los. In 
1601 vertaalden G e l d o r p en B o g e r m a n een stukje van 
B e z a , over het ketterstraffen, waarin zelfs het ketterdooden ver
dedigd werd , uit het Latijn in het Neêrduitsch en droegen dat 
met eene Voorrede op aan de Wethouderschap van Sneek. Zij 
betuigden in deze Voorrede, dat men om staatkundige rede
nen , om vrede te bewaren tusschen 's Lands ingezetenen en de 
medeburgers eener stad, de ketters niet moest versehoonen; 
dit was vrede te houden met deu Satan. Men moest sleohts 
ééne Godsdienst in den Staat dulden. Zij willen alzoo niet zel
ve over de conseientiën heerschen, maar God door zijn gebod 
daarover heerschappij doen voeren. Wat het verlies van nering 
en hantering in de stad betrof: »het was beter eene woeste en 
onbewoonde stad te hebben , dan eene neringrijke vol ketters : 
-want beter was he t , weinig te bezitten met eene goede en ge
ruste conseientie, dan te hebben landen en steden vol ner ing, 
met een' knagenden worm en bevend gemoed." Men zag spoe
d ig , welk een' indruk dit werk op de Magistraat der stad 
maakte , daar zij weldra een plakkaat liet afkondigen, dat aan 
de Doopsgezinden alle bijeenkomsten en predikatiën werden 
verboden, op geldstraffe (55). Er was echter één onder de 
Doopsgezinden, B a r e n d J a c o b s z , die in weerwil van dit 
plakkaat in zijn huis liet prediken en weigerde de afgeëischte 
boete te betalen , zooda) er stukken van zijn huisraad openlijk 
werden verkocht, gelijk bij B r a n d t breeder gemeld is (56). 

Te Leeuwarden was de Magistraat niet veel rekkelijker en 
maakte in 1598 gestrenge bepalingen omtrent de heimelijke 

(55) Dit geschiedde bijkans gelijktijdig met een' dergelijken maatregel te Gro

ningen. Men zie T. J. van Braght, 3de d l . , bl. 8 0 3 ; en over dezen gehee-

Ien handel , Brandt, 3 i e dl. , bl. 3 , 12—14. De Hoogleeraar H o f s t e d e de 

G r o o t maakt in de Gescldedenis der Broederenkerk, bl. 1 4 8 , melding Yan een 

te dien tijde uitgekomen werkje , getiteld: Jpologia ofte Verandlwoordinghe 

des E diets , ffetwelcfie van een Eerbaren Raet der Stadt Groeningen , tegen 

der Wederdooperen, en andere Secten Onordeningen, den 7 September des 

Jaers 1661 ghepubïiceert is. Ende door eenen onglienoemden Libertijn , met 

alleriey valsch ende niet weerdich geschrei/ , aengcblajt is glieworden. (Gron. 

1 6 0 3 , in 4 t o ; misschien opgesteld door den Groninger Predikant J o h . A c r o -

n i u s , broeder van R u a r d u s , Tan C e u l e n ' s Partij , en wel op verzoek van den 

Raad der Stad.) Het stuk van den onghenoemden Libertijn, zeker een Doops

gezinde , schijnt verloren geraakt te wezen. 

(56) Een treffend gezegde van dezen Barend Jacobsz hebben wij boven aan

gehaald , zie bl 96 . 
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vergaderingen der Doopsgezinden. Baar evenwel deze bepalin
gen gedurig overtreden werden, gaf hij in 1608, toen B o g e r -
m a n nu dáár predikant was , bevel, dal hun in deze stad de 
burgerlijke nering zou verboden worden; dat onderscheidene 
hunner eene boete zouden betalen, en wel inzonderheid drie 
hunner Vermaners 300 Friesche rijders , omdat zij de bevelen van 
den Raad niet gehoorzaamd hadden. Deze Vermaners moesten 
daarenboven binnen drie dagen de stad en het stads gebied rui" 
men en zich hier van allen handel en wandel onthouden (57). 

Eene dadelijke bemoeijing der Predikanten met dit laatste 
geval zie ik echter nie t , evenmin als bij het oordeel, in 1600 
tegen J a n J a c o b s , het hoofd van den naar hem genoemden 
aanhang, geveld. Deze man , te Harlingen als Doopsgezind 
Oudste woonachtig, werd op twaalf punten beschuldigd en on
dervraagd, van welke hij het sterk drijven van ban en mijding 
en het beletten van den kinderdoop door allerlei middelen, 
beleed, terwijl hij betuigde, dat hij dit ook in het vervolg: 
niet zou nalaten te doen. Hij werd hierop door de Staten ten 
eeuwigen dage uit Friesland gebannen (58). R u e s denkt , dat 
dit vonnis of terstond of naderhand eenigzins verzacht is ; maar 
ik heb nergens kunnen vinden, hoe (59). Zijne begrippen wer
den intusschen door zijne vrienden L a u r e n s H a n s z , H a r -
m e n H e n d r i k s z en anderen verder voortgeplant. 

Billijker komen mij voor de besluiten, door het Bestuur, om
trent het dragen van wapenen en het voorzien in oorlogsbe
hoeften, genomen. Reeds in 1580 werd , bij gelegenheid dat 
de burgerij van Leeuwarden beter van wapenen zou worden 
voorzien, in eene Ordonnantie aangemerkt, dat de Mennoniten 
als degene, die de minste moeite in krijgshandel hebben , naar 
hunnen stand zwaarder zullen worden getaxeerd dan de ande
re burgers, die zich in de wapenen begeven (60). Hierop volg
de in 1591 een besluit, dat de Mennoniten aan de ruiteas en 
soldaten een zeker getal van geweren moesten verschaffen, en 
daarenboven 6 stuivers de persoon zouden moeten betalen, tot 
den aankoop van k ru id , lood en lonten (61). 

(57) Extract 'uit de Reso/utien van den Magistraat van Leeuwarden, mij 

medegedeeld door den Heer W. E e k h o f f , Arehivarius dier stad. 

(58) Brandt , 3 d e dl. , bl. 4 ; Schotanus , gronden der Mennisterije , die van 

bl. 380—393 de punten van beschuldiging (meest alle den ban betreffende) , de 

bekentenis van Jan Jacobs en het vonnis vermeldt. 

(59) Rues , Tegenwoordige staet der Doopsgezinden , Amst. 1745 , b l . 7 3 . 

(60) Charterboeh , 4^ dl. , b l . 305 . 

(61) Extract uit het Register der Resolvtièn en Placatan der Staten van 

Friesland , op het art . Mennoniten. 
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Evenzeer zou men der waarheid te kort doen, als men niet 
wilde toestemmen, dat sommige plakkaten waarschijnlijk een 
gunstigen invloed op ons Genootschap hebben geoefend of dit 
althans, uit derzelver aard, konden doen. Ik bedoel hier in
zonderheid het plakkaat, in 1597 uitgevaardigd tegen den har
den ban, die ongetwijfeld aanleiding gaf tot echtscheiding en 
andere ergernissen (62). Zoo schijnen ook de Stedelijke Resolu-
tien van Leeuwarden, in 1631 en 1632 tegen het bouwen van 
eene schuur of getimmerte bij de Wirdnmerpoort genomen, te 
doelen op de Oude-Vlamingen , aaa wie dit bouwen wegens hun 
bannen verboden werd. Maar in het algemeen waren de be
sluiten van het Bestuur onzen uitwendigen bloei zeer hinderlijk. 
Het is wel mogelijk, dat men ons, in die eerste dagen der vrij
heid , minder openlijk begunstigde, omdat men ons niet te zeer 
boven de Roomschen wilde bevoorregten, terwijl men beducht 
was, deze laatstgemelden al te sterk daardoor te zullen verbit
teren. In vervolg van tijd evenwel, toen de algemeene geest 
zachtzinniger geworden was , b . v. van 1630—1672, tussehen 
welke jaren wij nog vele gestrenge besluiten tegen de Doopsge
zinden vinden, was deze gestrengheid, volgens Y p e i j en Ber
in o u t , bij de Friesche Staten zeer laakbaar {63). H o f s t e d e 
d e G r o o t spreekt van de blijkbare ongeschiktheid dier eeuw 
voor eene scheiding van Kerk en Staat; n.1 waar hij handelt 
over het stuk van J. A c r o n i u s , tot verdediging van den Raad 
te Groningen (64). Vooreerst moet ik echter aanmerken, dat 
zulks geene genoegzame reden schijnt te zijn, om een Genoot
schap te verdrukken , hetwelk den Staat niet slechts geene moei
te aandeed, maar zich gaarne getroostte, veel voor denzelven 
op te oiferen, terwijl het daarenboven het verste afstond van 
de zoo zeer gevreesde Roomschen en tegen deze leer het sterk
ste bolwerk had opgetrokken. Ook was he t , zoo als wij gezien 
hebben, niet zoozeer de Staat, die de Doopsgezinden moeite 
aandeed, maar het was de heerschende Kerk, die bij monde 
van vele harer dienaars den Staat daartoe drong (65). Meestal 
kwamen de eerste wenken en klagten van de zijde der Syno
den , en deze klagten werden doorgaans gunstig opgenomen. 
In enkele gevallen, als een Synode het bijkans onmogelijke 
wilde of de tijdsomstandigheden meerdere zachtheid raadden, 

(62) Charterhoel , 4<le dl. , bl. 96S. 
(63) Gesch. der Ned. H e n . Kerk , S*e d l . , bl. 333 . 

(64) Gesch. der Broederenkerk, bl. 149. 

(65) De Synoden drongen niet slechts op het jus civitatis circa sacra , maar 

ook in sacra ecclesiae, praecipue dissentientium , ut Teleio-Baptistarwm , ter 

bevestiging -van de heerschende Kerk. 
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werden zij ter zijde gelegd. Meermalen leenden dus Kerk en Staat 
elkander de hand, ten nadeele der Doopsgezinden. Wij zullen 
dit door het volgende bewezen zien. 

In 1597 werd besloten, dat «Ie Doopsgezinden voor geene 
regtbanken zouden gehoord worden, indien zij niet den eed 
wilden doen , welken ook de andere Partijen verpligt waren af te 
leggen (66). Deze maatregel werd echter aanmerkelijk Terzacht 
in 1659, toen goedgevonden werd , dat zij zouden mogen vol
staan met de verklaring onder ja en neen, ten ware de hooge 
en nederregters den eed noodig keurden, als wanneer zij God 
plegtig tot getuige der waarheid zouden moeten aanroepen. 
Hunne Partijen zonden steeds kunnen voldoen met de zelfde ver
klaring , die de Doopsgezinden deden; en beiden zouden aan de 
straf van meineed onderworpen wezen, als zij op valschlieid 
werden betrapt (67). In dien tusschentijd, van 1597—1659, 
schijnt het eerstgenoemde besluit echter niet altijd even stipt in 
acht genomen te zijn , blijkens het verzoek van het Synode te 
Bolsward, in 1650. (Zie boven, W. 139, onder 9.) 

Het verzoek van het Leeuwarder Synode in 1598, dat het 
prediken der Doopsgezinden mogt worden verboden, en de na
dere aandrang, door de Synoden te Bolsward, Franeker en Har-
lingen, in 1701, 1602 en 1603 daaraan gegeven, vond mede 
een gunstig gehoor (68). 

In 1605 was er voor het eerst door de Predikanten een ver
zoek tegen het bouwen van kerken bij de Doopsgezinden ge
daan. Ook dit verzoek werd toegestaan, en in 1603 en 1608 
werden alle plakkaten, tegen dezen aanhang genomen, tot drie 
malen toe vernieuwd. In Junij 1611 werd de heer A t s m a van 
wege Gedeputeerde Staten gecommitteerd naar Franeker, om 
daar onderzoek te doen naar het bouwen van eene zoogenoemde 
Vermaning bij de Doopsgezinden. Een gevolg daarvan was, dat 
dit bouwen met geweld werd belet. In Julij van dit zelfde 
jaar werd de Geregts-Scholt L y c k l a m a derwaarts gecommit
teerd , om daar eenige boeken en papieren van Socinianen onder 
de Doopsgezinden na te sporen, maar het is ons niet bekend, 
of ZijnEd. er ook gevonden heeft (69). 

Nu volgt een geruime tijd van verademing. Welke de oor-

(66) Charterboek, t, a. pi. (67) Charterboek , 5<tedl., bJ. 621 . / 

(68) Charterboek , 5<le dl. , bl. 100 ; Register der Resol. van de Statetf, 
op liet art. Mennoniten. ^ 

(69) üit de Manuscr. aanteekeningen van Jhr. E. M. v a n B u r i u a n i a , bij 

de Naamlijst van Predik, in de Cl. van Franeker, Leenw. 1761. 

10 



146 GESCHIEDENIS DER DOOPSGEZINDEN 

zaak van deze gunstige verandering zij, is niet zoo geheel dui
delijk. Er zijn vele onder onze Doopsgezinde Schrijvers, die het 
jaar 1626 aanmerken als het j aa r , waarin wij algemeen in de 
zeven provinciën meer vrijheid en bescherming van de hooge 
Overheid zonden hebben verkregen ; zoo als h. v. v a n Br a g h t , 
L. B i d l o o , H. S c h i j n en anderen beweren en ik ook te 
dezen dage door mannen van naam in ons Genootschap heb hoo-
ren bevestigen. Wij zonden die vrijheid en bescherming te dan
ken gehad hebben aan de Belijdenissen of aan ééne derzelve, 
die toen door J a c q u e s O u t e r m a n , Leeraar te Haarlem, 
aan de Staten van Holland en West-Friesland werd aangeboden. 
Maar de meer genoemde G e r r i t B l a a u w schijnt mij in zijn' 
brief aan den Heer R. het tegendeel genoeg te hebben ge-
toond-(70). Het is hier de plaats niet, om dit ten opzigte van 
Holland of van andere Gewesten breeder aan te wijzen ; maar 
wat Friesland betreft, blijkt het duidelijk. Het is wel zoo, dat 
de Doopsgezinden toen bij 'sLands Bestuur niet ongeacht waren , 
en men vindt zelfs in de aanteekeningen van den Historieschrijver 
S. Â. G a b b e m a , bewaard in zijn Archief, thans berustende in 
het Old Burger-Weeshuis te Leeuwarden , op het jaar 1626 gemeld ? 

dat Mr. W i b e W y b r a n d i , Vermaner bij de Doopsgezinden (en 
tevens uurwerkmaker) te Leeuwarden , een bedaagd en bekwaam 
man, dikwijls door Graaf E r n s t C a s i m i r , Stadhouder van Fries
land , in belangrijke zaken geraadpleegd werd(71); maar er bestaat 
geene reden, om dit aan hunne Belijdenissen toe te schrijven. Als 
wij daarenboven in aanmerking nemen de Souvereiniteit van elk 
gewest in het bijzonder; voorts, dat die verademing in Friesland 
niet eerst na 1626 , maar na 1611 begonnen is; dat het slechts eene 
verademing was, die weer door verdrukking in deze provincie 
werd gevolgd; dat er geene Belijdenis van de Doopsgezinden in 

(70) Fan Braght, âie dl. , M. 810 ; Bidloo , onbepaalde verdraagzaamheid de 
verwoesting der Doopsgezinden , bl. 7 ; Schijn, Sd« d l . , bl . 161 en 182; Blaavw, 
van bl 70—95 . De laatste beweert s inzonderheid met het oog op de Belijdenis van 
O u t e r m a n , die hier vooral in aanmerking komt , dat bet doel van dit opstel niet 
geweest is , om de hooge Overheid dezer landen te onderrigten omtrent de gevoelens , 
waardoor de Doopsgezinden van andere Protestanten te onderscheiden zijn ; niet ? 

om hetzelve tot eene algemeene Belijdenis voor en onder de Doopsgezinden in te 
voeren , en alvorens dit gedaan werd , het aan de Overheid te vertoonen ; n ie t , om , 
deze overgave (aan de Heeren Gedeputeerden van Holland , op den 8 October 1626) 
doende , daarbij en daarop vrijheid van Godsdienstoefening voor de Doopsgezinden te 
verzoeken ; maar , om zieh voor de Oveiheïd te zuiveren van eene op hen geworpene 
blaam. Yoor zooveel ik zien k a n , heeft B l a a u w dit duidelijk genoeg betoogd. 

(71) Medegedeeld door den Heer W. E e kb off , Archivarms van de stad Leen-
tvarden. 
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Friesland door hen algemeen is gemaakt, en sommigen op de Sy
noden te Bolsward en te Harlingen , in 1657 en 1659, te vergeefs 
dit begeerden; dat er geen Staatsbesluit bekend i s , waardoor 
wij in 1626 hier eenige verligting hebben ontvangen; — dan 
moeten wij zeker naar eene andere oorzaak zoeken. 

Ik twijfel n ie t , of deze oorzaak is voornamelijk gelegen in 
de toenmalige verdeeldheid der Hervormde Kerk zelve, welke 
verdeeldheid inzonderheid de Predikanten, als Remonstranten 
en Contra-Remonstranten, zoodanig legen elkander in het har
nas joeg en ook de Regering, gelijk bekend is , zoo veel bezig
hield , dat er minder acht op de Doopsgezinden werd geslagen (72). 
Maar toen men zich bij de Hervormden van dien strijd verpoos
de , nadat de Remonstranten het onderspit hadden gedolven, 
begon men weer langzamerhand aan de Doopsgezinden alle aan
dacht te schenken. Deze aanhang toch was te algemeen en te 
welgesteld , dan dat dezelve bij voortduring zonder opmerking 
kon voorbijgaan. Vandaar dan, dat de plakkaten tegen hen , 
ongeveer het midden dier eeuw, weer beginnen te verschijnen, 
terwijl wij den zelfden gang in de klagten der Friesche Synoden 
kunnen opmerken. Want ook de Synoden hebben in dien tus-
schentijd meestal over de Doopsgezinden gezwegen, maar begin
nen nu weer hunne stem te verheffen ; zoo als de Lezer met 
een' oogopslag, door vergelijking met hel vorige, zien kan. 

Het eerste sein werd gegeven op de groole Vergadering der 
Algemeene Staten, in 1651 te 's Gravenhage gehouden. Ten op-
zigte van het stuk der Godsdienst werd besloten: «dal de Sta
ten der onderscheidene provinciën wilden handhaven de ware 
Christelijke Gereformeerde Religie, gelijk deze thans alom in 
de openbare kerken werd gepredikt en door het Nationale Sy
node te Dordrecht, in 1619, was bevestigd; dal deze Religie 
mei de niagl des Lands zou gehandhaafd worden; en dat de 
Gezindheden, welke geene openbare bescherming genoten, maar 
slechts bij oogluiking werden geduld, in alle goede orde en 
stilte moesten gehouden worden, met bepaling tegen alle ex-

(7S) Die groote verandering of verzachte gezindheid des Bestvmrs "wel in Fries

land wel zeer onder opmerking ook van Dijzondere personen. Zoo zegt B o u r i -

c i u s , Saïyricon in corrupties hvjus saeculi mores , Leovaidiae , 1 6 5 4 : »uude 

illud accidere dicam , <ruod tam variae Religionuio species hoc nostio saeculo pioüux-

erint P Quisque (fuod luhet sentit de Deo ? de cultu Dei et eruae hnc spectant; imlïp' 

miserenle , monente , retïnente , etc. Trihnendum hoe Magïstratuum incuriae ; JCHÏ 

ad mali late grassantis inipetum cormivenl et Seligionis momenta perfuntlorie efpront 

res postuiat traetari posse existimam. Et hoc (juidem est sapere et esse callidnm tem

poris ; " etc. / 

10" 
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cessen; terwijl zij op gcene andere plaatsen meer , dan daar 
zij toen waren, voortaan zouden worden geduld" (73). Dit gaf 
aanleiding, dat het verzoek", vroeger door de Synoden te Leeu
warden en Sneeli en nu onlangs nog in 1644 door het Synode 
te Franeker gedaan, om het bouwen van Doopsgezinde kerken 
te beletten, in 1655 door het Synode te Heerenveen werd 
herhaald. Het klaagde »over de Mennonitische groote licentie; 
wilde op ledige plaatsen geene huizen tot derzelver conventi-
culen hebben gebouwd, noch de oude huizen hebben afgebro
ken , om op die plaatsen weer gelijke of grootere te timmeren. 
Zoo er nieuwe huizen mogten gebouwd zijn, zonder toestem
ming der Staten, dan wilde het die hebben afgebroken of ten 
minste gesloten , om de uitoefening van hunne dwaling te ver
hinderen." Daar juist in dezen tijd verscheidene Vermaningen 
bij de Doopsgezinden waren en werden gesticht, zou het toe
staan van dit verzoek opmerkelijke gevolgen hebben gehad; 
maar de Gedeputeerde Staten besloten, dat dit punt , »als behel
zende verscheidene petitiën, in nader overweging zou genomen 
worden en naar bevind van omstandigheden bij gelegenheid aan 
de Provinciale Staten zou worden voorgesteld" (74). 

De Doopsgezinden gingen nu voort met bouwen, maar ook 
de Synoden, inzonderheid die van Sneek, Bolsward, Harlingen, 
Dockum en Leeuwarden, met derzelver klagten. In 1660 wer
den die van Dockiwn zoo luide aangeheven «tegen het herdoo-
p e n , eehtscheiden en bouwen van vermaanhuizen, waar te vo
ren geene geweest zijn," dat de Staten besloten, alle resolu-
tiën en plakkaten , vroeger tegen de Doopsgezinden genomen, 
te vernieuwen en gestreng ter executie te stellen (75). Het 
blijkt mij echter nie t , dat zulks geschied is , en de daarop vol
gende oorlogen tegen Engeland gaven, zoo als wij later zullen 
zien, eene geheel andere wending aan de zaak. 

Op verzoek van een Synode, in 1661 te Leeuwarden gehouden, 
kwam er in 1662 een plakkaat u i t , wel niet regtstreeks tegen 
de Doopsgezinden, maar waarmede zij toch voornamelijk wer
den bedoeld. Dit is het plakkaat tegen Sooinianen, Kwakers 
en Dompelaars, welke bij tuchthuis-straf uit de provincie zou
den worden geweerd; terwijl aan de Hervormde Predikanten 
werd toegestaan, om alle personen , die onder verdenking la
gen , met zoodanige dwalingen besmet te zijn, in tegenwoor
digheid van het plaatselijk Bestuur te examineren. Daarenbo-

(73) L. van Aitzema , herstelde Leeuw, hl. 137 ; F. Sjoerds , t. a. p. , bl. 746. 

(74) Charterhonk , 5Ae dl. , bl. •'577. (75) Charterioek , 5d« dl. , bl. 634. 
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ven werd aan ieder eene belooning van vijf-en-twintig gonden 
Friesche rijders toegezegd, die een Sociniacm, Kwaker of Dom
pelaar in deze provincie aanwijzen Icon. Ik geloof niet , dat dit 
plakkaat in dezen tijd bijzondere gevolgen heeft gehad; maar 
het heeft in de volgende eeuw mede aanleiding gegeven tot het 
schorsen in de dienst van de Doopsgezinde Leeraars W y t z e 
J e e n s en P i e k e I j o m m e s , te Meerenveen en in de Knijpe, 
en van den beroemden S t i n s t r a , te Marlingen. In 1687 werd 
hetzelve door den Stadhouder H e n d r i k C a s i m i r l ï , in naam 
der Gedeputeerde Staten, op nieuw bevestigd, onder betuiging: 
»dat gemelde dwaal geesten zich vooral onder de Doopsgezinden 
vermengden en zelfs boeken uitgaven, tot groote ergernis en 
verontrusting van vele vrome gemoederen, tot onteering en 
verloochening van de heilige, aanbiddelijke, Goddelijke Drie-
eenheid" (76). 

Daar de Doopsgezinden zelve in deze eeuw steeds meer en 
meer geschriften het licht deden zien, waarin zij hunue leer 
en geschiedenis verdedigden, zoo lokte dit natuurlijk vele te-
genschriften van de zijde der Hervormden uit. En ook omge
keerd, werden de Doopsgezinden op de eene of andere wijze 

(76) Wegens derzelver belangrijkheid worden beide plakkaten medegedeeld in 
Bijlage TUI. Her eerste is ook te vinden in bet Charterboek , 5 d e dl. , bl. 670 ; en 
beide bij II. Portier , omstandig en waarachtig Berigt \ a n ' t voorgevallene nopens 
W. 'Jeens en P. Tjommes : bl. 42 en 44. De Kwakers , onlangs in Engeland op
gekomen , geraakten in Nederland onder erge verdenking van onregtzinnïgheid , zoo 
als men zien kan uit onderscheidene vlugschriften van dien tijd ; b. v. denphiloso-
pherenden Boer , in een Samenspraak tusschen een Boer , PJrilosooph en Quaker , 
door JS. T. B. , â d e druk , 1 6 7 7 ; Eevige Aanmerkingen voor denphilos. Boer , 
voorgesteld door die men spotsgewijze noemt Quakers , îtott. 1676 ,- Tweede deel of 
Vervolg van de philos. Boer, door E. Kuiper , Kotterd 1676 i de Diepten des 
Satans , ontdekt en vernield , bij form van Saamenspraak (als boven) , door F, 
Kuiper , Amsterdammer ; Rott. 1677. (Van den laatsten bestaat er ook eene zonder
linge korte verhandeling van de Duivelen , waarin bewezen wordt dat er Duivelen 
zijn enz, j alsmede derzelver werkingen en krachten verklaard , Kotterd. 1676; en 
Filosofisch en IlistoHaal bewijs dat er Duyvelen zijn , behelzende met eenen veel 
van de zeldzaamste en zeekerste geschiedenissen met welcke de Duyvelen klaare blijken 
hebben gegeeven , dat ze in weezen zijn , tot overtuiging der Atheïsten en Duvvelen-
ontkenncrs enz. enz, , Kotterd. , 1678.) — Dompelaars werden bij de Doopsgezin
den zelve de zoodanïgen genoemd , die den Doop bij onderdompeling wilden hebben 
toegediend en van welken aanhang men vooral in Duitschland en Engeland vond. 
In 1648 ontstond te dezer oorzaak verdeeldheid bij de Vlaamsch-Doopsgezinde Ge
meente te Hamburg , en later een penneslrijd tusschen de voorstanders van den Dom
pel-doop e n B a s t i a e n van W e e n i n g e m , van welken strijd meer te vinden is in 
diens ; Noodtwendige Verantwoording e van seventhien Redenen enz . , Rotterdam, 
1666, — Op de Socinianen komen wij in het volgende Hoofdstuk terug. 
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aangevallen, dan .stonden deze geenszins in twijfel, om daarop 
te antwoorden. Meerendeels ging dit ecliter buiten deze pro
vincie om, en was het tooncel van zulk een' pennestrijd vooral 
111 Holland. Maar van den jare 1660 af, begrepen de Friesche 
Synoden, dat het werk van T. J. v a n B r a g h t , bloedig too-
neel of Marlelaers-spiegel der Doopsgezinden, in sommige punten 
weerlegd moest worden ; vooral, daar v a n B r a g h t onder de 
Doopsgezinde Martelaren personen noemde, van welke het niet 
scheen te kunnen worden uitgemaakt, dat zij inderdaad Doops
gezinden waren , en de schrijver, door met de Apostelen te be
ginnen , ook deze stilzwijgend als Doopsgezinden wilde beschouwd 
hebben. Be afkomst der Doopsgezinden werd dus , naar het 
gevoelen der Synoden, te hoog opgehaald; terwijl dezelve eerst 
van M u n z e r af en van de Munsterschen moest beginnen. Tot 
deze wederlegging van v a n B r a g h t werd C. S c h o t a n u s , 
Hoogleeraar te Franeker, met approbatie der Commissarissen uit 
het Collegie der Gedeputeerde Staten, plegtig uitgenoodigd. Be 
man begreep zeer we l , dat hier meer te doen viel dan eene 
enkele vertolking van U. E m m i u s , wien hij in zijne Friesohe 
Geschiedenis ook ten opzigte van de Doopsgezinden letterlijk ge
volgd heeft, en hij wierp dus eerst zijne veelvuldige ambtsbezighe
den tegen. Maar in 1664 drong het Synode van Franeker hem 
zoo sterk, dat hij er toe besloot. Er kwam echter niets van 
de zaak, dan eene soort van inleiding, die hij in 1671 uitgaf, 
onder den titel van : de gronden der Mennisterye , ofte Waersohou-
winghe over 't Btoedfooneel der Doopsgezinde van T. J. van Braght. 
Baar hij nog in liet zelfde jaar overleed, heeft hij ook van dit 
stak niet veel voldoening mogen smaken. Het is eene zamen-
gcraapte chrouique scandaleuse van hetgeen er omtrent de We-
derdoopers en de Doopsgezinden, die hij natuurlijk met elkan
der verwart , het berispelijkst te vinden is , begint met eene 
brallende opdragt aan de Staten, en eindigt met eene »aenspraec-
ke aen de eenuoudighe Doopsghesinde ;" waarin hij deze tegen 
hunne Leeraars waarschuwt en tot het opregte Gereformeerde 
geloof zoekt te bekeeren. Alles is met den bittersten partij-
geest opgesteld en eene beklagenswaardige proeve van de on
verdraagzaamheid dier tijden. 

Wij eindigen deze mededeeling van de werkzaamheden "van 
Kerk en Staat tegen de Doopgezinden in Friesland, met de ver
meld ing van drie resoîutien, die strekken moesten, om het 
sluiten der huwelijken in hun midden , door hunne eigene Leer
aars, te verhinderen. De eerste is genomen in 1640; de twee
de in 1655, op a-icizoek van heî Heerenveenster Synode; de 
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derde, in 1671 uitgevaardigd, beveelt desgelijks, dat de Men
nonieten zich zullen wachten te trouwen , anders dan voor hun
ne wettige Overheden (77). 

Het gemelde zal genoeg zijn, om de betrekking van de Doops • 
gezinden tot de heerschende Kerk en tot den Staat, in dit tijd
vak , als die van een naauwelijks bij oogluiking geduld Ge
nootschap , te doen kennen. Van dit dulden zelve geeft de 
beroemde Friesche Regtsgeleerde H u b e r eene niet onbegrijpe
lijke reden op. »Menni$ten, zegt h i j , zyn geen schadelyke yn-
gezeetenen in een Staet, om dat sy doorgaens zyn vreedsaem, 
nuiverig, veel winnende, weinig verteerende, en daer door 
bequaem om lasten te draegen en 't landt in tydt van noodt met 
geldt te helpen; deswegen de oude Prins W i l l e m haer altoos 
heeft voorgestaen en bewaert by hare vryheyt van Godtsdienst"(78). 
Bit gezegde wordt door de leeningen van 1666, 1672 en 1676, 
waarover wij naderhand zullen spreken, klaarblijkelijk beves
tigd. Wij willen nu overgaan, om de vriendschappelijke aan
raking van het Doopsgezind Genootschap in Friesland, met klei
nere godsdienstige sekten, kortelijk te vermelden en zullen ver
volgens deszelfs inwendigen toestand breeder schetsen. 

Zoodanige sekten of Genootschappen waren die der Remon
stranten , Collegianten, Lahadisten en Hernhutters. Wij hebben 
reeds opgemerkt, dat een gelijksoortige toestand van de Remon
stranten en Doopsgezinden, als die eener ecclesia pressa of ver
drukte Kerk, beide Gezindten, door het gemeene lot , nader 
aan elkander verbond, terwijl misschien ook eenige meerdere 
overeenkomst in gevoelens hiertoe heeft medegewerkt. Er wa
ren wel geene vaste bepalingen of banden, die dezelve alzoo 
vereenigden , maar zij werkten in den zelfden geest en beschouw
den elkander met een vriendelijk oog. Baarom zegt F o e k e 
S j o e r d s zeer welmeenend, ten opzigte van het plakkaat te
gen de Socinianen, Kwakers en Dompelaars, »dat de Doopsge-

(77) Charlerboelt, 5'1' dl. , hl. 677 en 804. De Hervormden mog'ten hunne 

huwelijken door hunne eigene Predikanten laten sluiten en inzegenen , en het trouw

boek , dat in hunne kerken gehouden werd , had bij de burgerlijke Overheid wettige 

kracht en genoegzaamheid. In Holland konden ook de Doopsgezinden , bij Staats-

en Stads besluiten van de Regering dier provincie , van 1604 , 1609 , 1 6 1 3 , 1619, 

1631 , 1637 , 1663 en andere jaren , met een voor hunne Leeraars gesloten huwelijk 

volstaan , als zij hunne trouw bij de Overheid bekend maakten , bekrachtigden en 

lieten aanteekenen. Rites , tegenw. staet der Doopsgezinden , hl. 153 ; Blaauw , 

brief aan den Heer K. , hl. 34—50 . 

(78) UlriJi Iluher (geboren te Dockum in 1636 , gestorven in 1694) , Heedens-

daegse Keehts-geleertheyt, boek I , cap. I f , § 4 9 . 
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einden «nik een onderzoek naar hun geloof niet behoorden te 
wraken of hetzelve trachten te ontduiken , daar het enkel was 
ingerigt ten beste van hunne Gemeenten, tegen de Gods laster
lijke leeringen van S o e i n u s , waartegen de goede Doopsgezin
den de middelen niet zeer vaardig bij de hand hebben; inzon
derheid sedert een groot deel dier Gemeenten de Remonstrant-
sche onbepaalde verdraagzaamheid heeft ingevoerd en het ge
bruik van vastgestelde Belijdenissen bij hen verworpen i s " (79). 

Het gezelschap der Collegianten, oorspronkelijk in Zuid-Hol
land door de gebroeders v a n d e r K o d d e opgerigt en eerst 
te Rijnsburg gevestigd, vond ongeveer 20 jaren na deszelfs ves
tiging en dus tegen het midden dezer eeuw, ook ingang te 
Leeuwarden. Zij waren de zoogenoemde Dompelaars, tegen welke 
de bewuste plakkaten werden uitgevaardigd , dewijl zij meestal den 
bejaarden Doop bij onderdompeling toedienden. De Leden van 
dit gezelschap waren grootendeels Doopsgezinden of Remonstran
ten en zijn vervolgens ook meest in deze Kerkgenootschappen 
versmolten. Hunne vergaderingen werden te Leeuwarden in een 
vertrek , achter het huis: de vier witte pilaren, gehouden, waar zij 
vervolgens in 1720 een grooter gebouw wilden stichten, hetwelk 
hun van Regerings wege belet werd. Wat hunne gevoelens be
treft , kwamen zij het meest met de Doopsgezinden overeen. 
En geen wonder, daar hunne Gemeenten velerwege hare voor
naamste versterking van gebannene of gecensureerde Doopsge
zinden , die door hunne eigene Broeders werden gemeden, 
ontvangen hadden. Het was eigenlijk geen Genootschap, dat 
geheel op zich zelf stond, daar men te gelijk Doopsgezind of 
Remonstrantsch en Collegiant kon zijn en sommige Doopsgezinde 
Leeraars inderdaad tevens Collegianten waren. Zoo bekleedde 
E p p o B o t t e r m a n , een der Oprigters van de Doopsgezinde 
Sociëteit in Friesland, het ambt van Opziener bij de Collegian
ten en tevens dat van Leeraar bij de vereenigde fFaterlandsche 
en Vlaainsche Gemeente te Groningen. De Amsterdamsche Burge
meester K. v a n B e u n i n g e n , de Geschiedschrijver J. W a g e-
n a a r en de Utrechtsche Hoogleeraar BI. v a n G e n u s zijn Le
den bij de Collegianten geweest; maar in Friesland hebben zij 
geene mannen van zoodanigen naam in hun midden gevon
den (80). Te Groningen is echter ongeveer het jaar 1700 hun 

(79) Alg. Eeschrijv. vau Friesland , 11? dl. 11« st. , hl. 855 . 

(80) Over de Collegianten zie men ïpeij en Dermout, t. a. pi. , 2*e d l . , 

2 8 3 — 2 8 0 ; aan leek. , 2de dl . , bL 205 ; Rues , tegeuw. staet der Doopsgezinden , 

W. 277 enz, ; F. Sjoerds , bl. 858—873 ; E. Bo†terman, net ware afbeeldzel 
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geïelschap ijverig gesteund en gesterkt door zekeren Fries, 
J a n W y b e s , die aldaar van tijd tot tijd over twam, om liet 
woord te doen. Dit gaf veel aanstoot bij de Hervormde Predi
kanten , welke hevige klagten bij de Regering tegen de Colle-
gianten indienden. Een hunner had zelfs door J a n W y b e s 
Hebreen VI I , vs. 25 geheel Sociniaansch hooren verklaren: »te 
weeten, dat Christus saligmakinge daarin bestondt, dat alle de
genen , die na dat Euangelium leefden en zyn exempel volg
den, volkoomentlijk konden zalig worden, zonder in hetalder-
minste van Christus voldoeninge te reppen " (81). 

Een zonderling verschijnsel was in deze zelfde eeuw het ge
zelschap der Labadisten, zoo genoemd naar J e a n d e L a b a d i e , 
een' Franschman. TA^ vestigden zich vooral in Baarderadeel, waar 
zekere Heer v a n S o m m e l sdij k , zelf als Gouverneur-Generaal 
in Suriname residerende, zijn slot Theiinga te Wiewwerd aan hen 
afstond, terwijl drie van zijne zusters dezer sekte waren toege
daan , en zelfs de beroemde A. M. S e h u r m a n (ook te Wieu-
werd begraven) zich tot hunne gevoelens had laten overhalen. 
Zij noemden zich zelve de Gereformeerde en van de wereld af
gezonderde Gemeente, tegenwoordig vergaderd te Wieuwerd, in 
Friesland; maar waren in het stuk van den Doop eensgevoelende 
met de Doopsgezinden. Dit blijkt uit een werkje van den Her
der dier Gemeente, P e t r u s Y v o n , leere van den H. Doop en 
desselfs suyvere Bedieninge (uitgegeven te Amsterdam in 1683), 
waarin hij dadelijk begint met de gronden , dat het niet alleen 
geoorloofd, maar ook veel regtmatiger en betamelijker is, den 
Doop der kleine kinderen uit te stellen enz. Het geheele stuk 
draagt in dit opzigt alle blijken van Doopsgezinde gevoelens. 
De Labadisten schijnen, volgens berigten, mij door den Wel-
eerw. v a n d e r H o e k medegedeeld, in zeer vriendschappelijke 
betrekkingen met de Doopsgezinden te hebben gestaan, maar 
zijn vervolgens in de onderscheidene Genootschappen als het 
ware opgelost (82). 

De Hernhutters hebben slechts ééne Gemeente in Friesland ge-

van een Collegiant , Leeuw. 1735 ; Prof. Driessen , bet ware af beeldzel van een 

Collegiant (tegen E. Botterwian) , Gron. 1735; Historie der Rijnsburgsehe Yergade-

ring , Rotterd. , * 1 7 7 5 ; Wagonaar , Beschrijving van Amsterdam, 8»*»-* d l . , bl. 

76 enz. ; Kok , Taderl. Woordenboek , S4»te dl. , bl. 240 enz. 

(81) Yolgens een oud Manuscript, berustende bij den Heer J . D. Hess e l i n k , 

te Groningen. 

(82) Fpejj en Veimout, t. a. p. , 3<ie dl. , bl . 109—112 en 301 ; aant. 3*« 

dl. , bl. 151 enz. ; P. Diltelbach , verval en val der Labadisten , 24« druk , AmsU 

1693. 
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had , n.1. te Akkrum, waar de kamer nog aangewezen wordt, 
in welke zij gewoonlijk vergaderden. Hunne Gemeente is in 
de volgende eeuw langzamerhand vervallen en de nakomelin
gen van derzelver Leden zijn meorendeels tot de Doopsgezinden 
overgegaan (83). 

])e invloed van deze Kerkelijke Gemeenschappen op ons Ge
nootschap was verschillend, en hing af van de onderscheidene 
begrippen bij onze l eden zelve. Die der Labadisten en Hern
hutters is nooit groot geweest, bepaalde zich meestal tot den 
kring der Grietenijen, waarin zij zich gevestigd hadden, en ook 
daar nog alleen tot de meer gemoedelijk denkenden in ons mid
den. Grooter was de invloed der Remonstranten en Collegianten, 
vooral in steden als Leeuwarden, Harlingen en Dockum. Ineen 
ander Hoofdstuk zullen wij de gevolgen van dien invloed 
ter laatst gemelde plaats kunnen opmerken. Bij allen, die 
vrijer dachten, dan vele anderen onzer Geloofsgenooten, werk
ten zij niet weinig uit door hunne geschriften, en de namen 
van E p i s c o p i u s , C u r c e l l e u s , B r a n d t , L i m b o r e h en 
andere hunner verdienstelijke mannen werden met eerbied in 
ons midden genoemd. Op het voorbeeld der Collegianten wer
den er ook bij onze Gemeente te Leeuwarden zekere Collegiën 
of godsdienstige bijeenkomsten gehouden, waarin men elkan
der in bijbel- en godsdienstkennis en in het spreken voor de 
vuist trachtte te oefenen. Het nut van deze oefeningen voor 
ons Genootschap is onlangs door den Hoogîeeraar S. M u l l e r 
(Jaarboekje, 1837, bl. 110 enz.) duidelijk aangewezen. 

Terwijl dus eenige kleinere aanhangen zich nader met de 
Doopsgezinden aansloten, werden zij ook zelve in dit tijdvak 
door de zucht tot bijlegging van de vroegere geschillen en tot 
vereeniging gekenmerkt. Als een bewijs van deze zucht mag 
men aanmerken de Belijdenissen, welke er toen door de Doops
gezinden werden uitgegeven. De meest bekende van die Belij
denissen waren de volgende. Bij de Waterlanders: de Belijde
nis van H a n s d e R i e s (welker vervaardiging in 1581 aan hem 
en twee andere Waterlandsche Oudsten werd opgedragen, maar 
die door hem en L u b b e r t G e r r i t s z is opgesteld en in 1610 
openlijk werd uitgegeven). Deze Belijdenis schijnt getrokken te 
zijn uit ecne vroegere, bekend onder den naam van die der 
XXXIII artikelen, zamengesteld uit plaatsen bij fflenno Si
m o n s en D i r k P h i l i p s , Sál. Ged. (zaliger gedachtenis, en 

(83) Yolgens beriglen , mij medegedeeld door de Heeren J. S. v a n d e r G o o t 

en K. P. de G r o o t , te Akkrum. 
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dus na den dood dezer mannen vervaardigd), afzonderlijk ge
drukt te Hoorn, 1620, en getiteld : Behentenisse des Gheloofa , 
nae Godes woort enz. Bij de Friezen: geene Belijdenis , op ver
zoek of last van die Partij uitgegeven, maar toch een overzigt 
van hunne begrippen, door P i e t e r J. T w i s c k , in 1617 voor 
de Historie der waarachtige Getuigen Jesu Chrisfi geplaatst en 
in 1620 te Hoorn afzonderlijk gedrukt. Bij de Hoogduitschen: 
hel Concept van Geulen (1591) en de J a n C e n t z Belijdenis 
(1630). Bij de Vlamingen: de Belijdenis des Geloof's, overgege
ven aan het Hof van Holland, door J. O u t e r m a n , te Haar
lem (1626); het Olijftacxken (opgesteld in 1627 en gedrukt in 
1629) en de Belijdenis van Â d r i a e n C o r n e l i s s e n (1632). 
Hen dient echter bij deze Belijdenissen het volgende in het oog 
te honden. Het is wel waar , dat dezelve niet slechts werden 
opgesteld, om zich bij den Staat en de beerscliende Kerk van 
vele verdenkingen en beschuldigingen te zuiveren, maar ook 
met de zucht om voor de reinheid van het Christelijk geloof en 
leven te zorgen en om het gcscheidene weer te vereenigen; 
maar zij hebben evenwel nooit een algemeen verbindend ge
zag bij ons Genootschap gehad. Dit Genootschap bestond wel 
als één geheel uit de verschillende Gemeenten, maar elke Ge
meente genoot eene zekere onafhankelijkheid en verbond zieh 
aan de cene of andere Belijdenis, in zooverre zij zelve wilde. 
Zoo lang de Belijdenissen niet tegen de Christelijke vrijheid stre
den , maar alleen strekten om te toonen, wat men eigenlijk bij 
ons geloofde en hoe dit geloof overeenstemde met den inhoud 
der lî. Schrift, hadden dezelve een groot gezag. Zoodra men 
er evenwel op sommige plaatsen te veel gewigt aan wilde 
hechten , door van de afzonderlijke Leden eene volstrekte over
eenstemming met dezelve te vorderen, ging er door deze over
drijving veel van dat gezag verloren. Het is niet mogelijk, 
juist aan te wijzen hoe veel gezag bij de onderscheidene Doops
gezinde Partijen aan zulke Belijdenissen werd toegekend; noch 
ook, hoe dit gezag bij de Gemeenten langzamerhand is toe- en 
ook weer is afgenomen. Men mag het er echter in het alge
meen voor houden, dat dit gezag in deze eeuw het grootste 
was, en bij de Vlamingen of later bij de Zonnisten het langst 
heeft geduurd, zoo als dan ook het meest overeenkwam met 
de wijze en den gang van beschouwing des Christendoms in 
ons midden. Nog in 1766 deed C. R i s , te Hoorn, eene po
ging , om dat gezag bij de Zonnisten te herstellen, waarvan de 
uitslag echter niet aan de eerste verwachting beantwoordde. 
Ook bij de oprigting onzer Kweekschool te Amsterdam, in 1735, 
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kon men bij de Zonnisten eene meerdere gehechtheid aan de 
Belijdenissen zien (84). Later is men dezelve als onnoodig be 
gonnen te beschouwen, daar men , zoowel als de Kerk in de 
eerste dagen des Christendoms, op de H. Schrift alleen kon 
steunen , en werd derzelver verbindend gezag voor ongeoorloofd 
gehouden, als strijdende tegen de Christelijke vrijheid. 

Zoo schijnen velen in Friesland, reeds in de XVIIde eeuw, hier 
over gedacht te hebben. Het is althans opmerkenswaardig, 
dat geene der bovengenoemde Belijdenissen door ééne enkele 
Gemeente in Friesland geteekend i s , terwijl het Concept van 
Geulen vijftien onderteekeningen, in naam van verschillende , 
meest Duitsche, Gemeenten draagt, en de Belijdenis van 0 u-
t e r m a n in naam van acht Hollandsche Gemeenten, benevens 
Bloksyl, is geteekend. Het Ohjftacæken en de Belijdenis van 
J a n G e n t s % hebben mede geene Friezen tot onderleekenaars. 
Eene Belijdenis van A d r i a e n C o r n e l i s s e n , of Confessie 
des Christehjhen Geloofs, getrokken uit de vrede-handeiing te 
Dordrecht, in 1632, is in naam van twee-en-twintig Genieen
ten , in vijf provinciën en Duitschland, geteekend, en zoo ook 
de Handelinge der vereenigde Vlaamsche en Duitsche Doopsgezin
de Gemeenten, te Haarlem in 1649 gehouden, door twee-en-
dertig Gemeenten, uit Holland, Zeelanà , Utrecht, Overijssel en 
Staats -Vlaanderen; gelijk mede hejt Verbond van Eenigheid , te 
Utrecht in 1664 vastgesteld, door twee-en-twintig Gemeenten, 
in Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Braband. Maar ook 
hier vinden wij geen spoor van Friesche Gemeenten. Dit schijnt 
mij een bewijs te zijn, dat men in deze provincie niet hoog 
met zulke Belijdenissen ingenomen was; gelijk tevens uit een 
voorstel op het Synode te Bokward, in 1657 en te Harlingen, 
in 1659 door de Hervormden gehouden , blijkt, dat wij in Fries
land nog geene Belijdenis door den druk algemeen hadden ge
maakt. In het werkje van Do u w e P e d d r i k s v a n M o l -
q u e r e n : de Rechtsinnigheid van de leer der Mennoniten, te
gen J. C l a e s s e n v a n G r o u w , komt voor, dat de Belijde
nissen, welke in het laatst der XVIIdo eeuw gebruikt werden, 
niet alleen door de vrijeren, maar ook door de stijfzinniger 

(84) Toen et een plan beraamd zon worden tot net oprigten "van gemelde Kweek

school , wilden de Zonnisten voor den te beroepen' Hoogïeevaar de Belijdenis van 

J . O u t e r m a n vaststellen tot een rigtsnoer voor zijn onderwijs ; maar de Lammis

ten waren hier tegen , en inzonderheid sprak P . T e y l e r v a n d e r H u l s t van Haar

lem sterk tegen deze beperking van de vrijheid des Hoogleeraars. Zij wilden, dat hij 

alleen de H. Schrift als zulk een rigtsnoer aannemen zou ; en deze was eene der voor* 

Bdúmsle redenen , waarom de Zomiisieit toen van liet geheele ontweip afzagen. 
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Partij in Friesland werden gehouden voor afwijkende van de 
oorspronkelijke zuiverheid der Belijdenissen, die vóór 1600 zijn 
opgesteld. D o u w e F e d d r i k s zegt dit »van soo veele als er 
daar na gemaakt wjn, als twee tot Amsterdam , een in 't jaar 
1627, een in 't jaar 1630, en daarna een te Dordrecht in 't jaar 
1632. — Of het i s , om dat doen de Poolse Mannen van tijd 
tot tijd in Holland hier en elders te veele gemeynschap met de 
üoopsgesinden hadden, de onse verbastert wierden, en egter 
om de haat der Gereformeerde te ontgaan, in de Belijdenissen 
geswegen hebben , of om dat het ook niet algemeen door wil
de , dewijl er noch altijd geweest zijn, die voor het ware ijver
den : God weet h e t " (85). In dien zelfden tijd (1698) verscheen 
er te Leeuwarden eene Korte Belijdenisse des ChristelycJten ge
loof's, van R u i r d G e r b e n s , Leeraar te dier stede. Dezelve 
heeft echter volstrekt geen gezag, als rigtsnoer voor het Ge
loof, verkregen, en is niet anders gebruikt, dan thans de zoo
genaamde vraagboeken op de Catechisatiën gebezigd worden. 

Ook J. R y s d y k , die zich steeds veel moeite heeft gegeven, 
om het gezag der Belijdenissen te staven en te vermeerderen, 
vooral in zijne Godtgeleerde aanmerkingen, 2de d l . , bl. 14 enz. , 
10de hoofdstuk: »waarin wordt aangetoont, dat de regtsinnige 
Mennoniten hunne alom bekende en brave Belijdenissen hebben; 
met aanwijzinge, welke dezelve zijn, wanneer en door wien ze 
aijn opgestelt en uitgegeven," meldt van dat gezag in Friesland 
niets , waar deze vermelding anders bijzonder tot zijn plan zou 
dienen. Mij is nog voorgekomen de Copie eener Kerkelijke Han
deling , in 1647 door de Waterlanders te Amsterdam gehouden, 
op vyelke vergadering uit Friesland Afgevaardigden van Stavo
ren , Molkwerum, Hindeloopen, fVorkum, Harlingen, Franeker, 
Leeuwarden, Dockum, Kolluni en Surhuisterveen waren versche
nen. Men beleed daar eenparig de Belijdenis van Hans d e 
R i e s , »behoudelyck nochtans dat niemant en denke, dat hier
door de confessie boven 't woord Godts gehouden ofte als een 
preciese regel gestelt wer t , maer blijft de confessie altyt het 
woort Godts onderworpen, als synde maer een slellinge uittet 
woort Godts, om daër door te toonen de gelyckheyt van de 
gemeenten met malcanderen"(86). 

(85) Bladz. 319 , waar hij zegt , dat de lateren zwijgen van de eeuwige verkie
zing ; en bladz. 344 , waar hij dezelve berispt , omdat ze geene melding maken van. 
het 0. Verbond. 

(86) Gemelde Copie , waarop wij ook later in andere opzigten terug moeten ko

men , is mij medegedeeld door den Heer ,T. D. H e s s e l i n k Ie Groningen. Men kan 
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Men zou echter te ver gaan , als men hieruit wilde afleiden ? 

dat de Doopsgezinden zich hier niet nader aan elkander tracht
ten te sluiten en de vroegere geschillen bij te leggen. Ook in 
o-emeîde Kerkelijke Handeling nis noclich geacht, middelen te 
bedenken en in 'twerok te stellen, om de gescheyde Volkenen 
vooreerst de Duytsche en Vlaamsche vrienden tot naarder enic-
heyt te brengen." En ofschoon de moeste vereenigingen van 
Gemeenten op de zelfde plaats in het volgende tijdvak vallen , 
is echter die plaats, waar de Doopsgezinden het talrijkst wa
ren , namelijk Harlingen, reeds in deze eeuw loffelijk voorge
gaan. -

Te Harlingen bestonden in den aanvang der XVIIde eeuw vier 
Doopsgezinde Gemeenten. De grootste Gemeente was die der 
Waterlanders, welke vergaderde in de thans nog bestaande 
ke rk , toen de blaauwe schuur geheeten. Uit deze Gemeente rijn 
de geslachten Ver m e e r s e n , S t i n s t r a , F o n t e i n , B r a a m , 
l a h ü i , II a n n e m a , H a n e k u i k , O o s t e r b a a n , R o o r d a, 
N i e u w e n h u i s , S c h e l l i n g w o u , S c h e l t i n g a Dr ij e r , 
en F o l k e r t P i e t e r s afkomstig. Hierop volgde de Gemeente 
der Vlamingen, die in de Roepersleeg bijeenkwam, waar een 
tamelijk groot vermaningshuis nog aanduidt, dat hun getal niet 
nering geweest is. Tot deze Gemeente behoorden de voorou
ders van de geslachten S t i j l , H i n g s t , B o o m s m a en Me-
n a l d a . Eene derde Gemeente, waarschijnlijk Jan Jacohs-ge-
zinden, Oude Friezen of Hoogdnitschen, vergaderde in een ge
bouw , het Valkje genaamd; en zoo bestond er ook nog eene 
vierde Gemeente, die men , evenwel slechts volgens mijne gis
sing, voor TJkowallisten of Oude Vlamingen houden mag , en in 
een gewoon huis bijeenkwam. Van de Huiskoopers en Contra
ire? deze Kerkelijke Handeling zien bij Schijn (t. a. p. , 3Ae dl. , hl. 338) , die 
mede eene Copie van dezelve bezat, maar tevens betuigt , dat ze , bij zijn weten , 

nooit gedrukt is. De oorzaak hiervan zal misschien zijn , hetgeen len besluite , na de 

onderteekeningen , gemeld wordt: »ïs mede goet gevonden dat een leraer en gemeyn-

te dese articulen voor sich selven behouden sal en bewaren , sonder aen ymant eenige 

^opie of extract te geven." Ware het , dat ik de Geschiedenis der Doopsgezinden in 

het algemeen behandelde , zoo zou ik dezelve in de Bijlagen hebben geplaatst, wat nu 

een hors d'oeuvre zou zijn. Uit Friesland is de Handeling onderteekend door J o u k e 

W y b e s , P o u w e l s T j a a r t s , H a y e H o m m e s , T j e b b e J a r y c x , H e r e 

W y b e s , G o s e n C e n t e n , Marcf I n t e s , M a y n e W i r c k s , G o e t s e G a b e s , 

R e y n e r S t e v e n s z , W i l l e m B a r t e l s z en Age S y t s e s . "Wat Holland be

treft , zoo blijkt uit dezelve dat er ook Doopsgezinde Gemeenten , van de Water-

fcmdseAe Fartij , bestaan hebben te Ilazerswoude, Gouda, Delfl, Woerden, Bun

schoten , Huizen, Weesp , Uithoorn, Ilpendam, Svrgerdam en Nierop , waar 

nn geene meer zijn. 
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Huiskoopers is het niet bekend , dat zij hier eene Gemeente heb
hen gehad, en van de Vlaamsche en Friesche Gemeenten is , 
uit gebrek aan schriftelijke bescheiden, weinig te zeggen(87). 
Be Vlaamsche Gemeente in de Roepersteeg heeft zich in 1626 
met de Friesche (n.1. de derde der opgenoemden) vereenigd; 
eene gebeurtenis , die vele andere Vlamingen, inzonderheid te 
Groningen, zeer belgde en daardoor aanleiding heeft gegeven, 
dat de Gemeente der Vlamingen te Amsterdam, een plan ont
wierp , om te beproeven, of men zich niet geheel en al met 
de Friezen zou kunnen verdragen en vereenigen. Zij zond dus 
aan alle Vlaamsche Gemeenten, die zich nog niet met de Frie
zen vereenigd hadden, een' brief tot vredebeveiding (in 1627), 
die in 1628 door eene presentatie werd gevolgd; terwijl alle 
stukken, hiertoe betrekkelijk, in 1629, onder den naam van 
Belijdenis van het Olijftacxken, door den druk algemeen werden 
gemaakt. Gemelde vereeniging te Itarlingen heeft dus in Hol
land , middellijker wijze, aanleiding tot deze Belijdenis gegeven. 
Volgens den Heer F o n t e i n hebben de Vlamingen zich onge
veer 1680 te Harlingen ook met de Waterlanders vereenigd. 

Drie verschillende soorten van Doopsgezinden had men in de
ze eeuw te Leeuwarden. De Vlaamsche Gemeente vergaderde 
bij de Waag en daalde steeds van tijd tot tijd in getal van Le
den , denkelijk door het strenge bannen, waaromtrent de ste
delijke Overheid in 1670 en 1675 alle pogingen ten goede aan
wendde en hun beval: »dat zij zich in rust , stilte en vrede, 
zonder eenige scheuringen zouden hebben te h o u d e n ; " met de 
bedreiging, »dat zij, die van hen het bannen ondernamen, 
geene vergadering meer binnen deze stad zouden mogen hou
den "(88). De Waterlandsche Gemeente vergaderde op den Wir-
dtvmerdijk, waar thans nog de kerk der Doopsgezinden i s , en 
waren in het algemeen wel gematigder dan de Vlamingen, 
maar hadden in 1679, blijkens de Resolutiën van den Magistraat, 
ook toch vrij wat oneenigheid. De Jan Jacohs-gezinden, het 
geringst in aantal, hadden hunne vergaderplaats op het Zwit-
sers-waltje. Zij leefden, even alst te Harlingen , zeer ingetogen 
en vroom, en komen nergens bijzonder voor, behalve bij de 
oprigting der Friesche Sociëteit, in 1696, en in 1722, toen ook 
zij een Request aan de Staten presenteerden tegen de vier pun
ten, zoo als wij later zullen zien. De vereeniging van deze 

(87) Wat ik hier heb kunnen zeggen , is mij meest medegedeeld door den Heer 

F. D. F o n t e i n . Zie ook S c h e l t e m a , Mengelwerk , 3e dl. , 3e st. , bl. SS. 

(88) Resolutién van den Magistraat der stad Leeuwarden. 
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Gemeenten te Leeuwarden, gelijk ook op de plaatsen, die wij 
nu verder zullen noemen, komt eerst voor in het volgende 
tijdvak (89). 

Volgens een uittreksel uit het Groot -In ventarisboek van het 
algemeene Stads-Weeshuis te Bolsward, bestonden daar in 1657 
vier afzonderlijke Doopsgezinde Gemeenten. Be eene vergader
de op het Schilwyk, waar thans nog de keik is; de tweede 
op de Kampen, thans eene pottebakkers-fabrijk; de derde in 
de Hoogstraat, thans eene armenkamer en nog een eigendom 
der Gemeente; de vierde in de Kerkstraat, een onaanzienlijk 
gebouw. De tyd van vereeniging dier Gemeenten is niet juist 
te bepalen, maar na 1710 is er geen spoor van meer dan ééne 
Gemeente te vinden; zeker is h e t , dat er in 1713 slechts 
ééne Doopsgezinde Gemeente bestond, zoo als blijkt uit een 
contract in dat laatste jaar gesloten tusschen de voogden van 
het Weeshuis en gecommitteerden van de Mennoniete Gemeen
te (90). Ook te Hindeloopen, Joure, Dragten, Ma&kum, Hee
renveen , Tlst, St. Anna-kerk en Blija , en waarschijnlijk op meer 
plaatsen, vond men in dit tijdvak twee Doopsgezinde Gemeen
ten , die zich later weer hebben vereenigd. 

Het is zeer denkelijk , dat de twist, die er tusschen de Am-
sterdamscJw Leeraren G a l e n us en A p o s t o o ï ontstond ; waar
door beider aanhangers zich sedert 1664 in Galenisten of Lam
misten en Apostoolen of Zonnisten onderscheidden, eene ver
keerde werking op de vredelievendheid der Gemeenten in Fries
land hebbe gehad, daar men bijkans het gelieele land door 
partij voor den eenen of den anderen trok. Hoe ver zulks ech
ter gegaan zij, is onzeker, daar althans in dit tijdvak de oude 
namen nog Weven bestaan en niet in die van Lammisten of 
Zonnisten werden verwisseld (91). 

Meer gerucht en invloed maakte ook in deze provincie Uk o 
W a l l e s , woonachtig te Noordbroek, in Groningerland. Door 
diens leermeester, J o a n n e s L u i l s , behoorende tot de Partij 
der Vlamingen, was een gevoelen ter baan gebragt, dat reeds 

(89) Yolgens mededeelingen van wijlen den Eerw. J. B r o u w e r en den Heer "W. 

E e k h o f f, te Leeuwarden. De laatste heeft mij dit gedeelte van zijne, reeds 

in H.S. bewerkte , Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden wel ten ge-

bruike willen verkenen. 

(90) Deze bijzonderheden zijn mij geworden door den Eerw. W. v a n H u l s t en 

den Heer J . Cr e n ie r Pz. , te Bohward. 

(91) De eerste dezer namen is afkomstig van het gebouw , genaamd : liet Lam , 

en de laatste van het huis : de Zon , waarin deze Gemeenten vergaderden. 
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in de tweede eeuw door sommigen was gekoesterd, die men 
Kaïniten noemde. Zijrekenden, namelijk, aan J u d a s , die den 
Heer verried, en aan de Joden, die Hem ter dood eischten , 
hunne zonde niet t oe , daar C h r i s t u s ' dood ons het îeven en 
de zaligheid heeft aangebragt. Ka het overlijden van L u i 1 s , 
werd het gevoelen van dezen met allen ijver door U k o W a 1-
I e s , zijn' opvolger als leeraar te Woordbroek, verdedigd. Daar 
echter een ander , mei name J u r j e n T h o m a s , hiertegen 
opkwam, beschreef Uk o in 1637 eene vergadering op zijne 
standplaats, waar dan ook vele Vlamingen uit Groningen, Oost
en West-Friesland verschenen. Hier werd J u r j e n T h o m a s 
van zijn ambt ontzet e n , als wedersprekende den H. &eest, in 
den ban gedaan. De gehande beklaagde zich bij de Overheid; 
hetwelk ten gevolge h a d , dat Uk o , wegens zijne gevoelens, 
nog in dit zelfde jaar uit de provincie gebannen werd. Hij 
wendde zich daarop naar Oost-Friesland, ging tusschen Emhden 
en Aurieh wonen en verspreidde ook hier zijne begrippen zoo
danig, dat zeker Predikant L. A î p h u s i u s een' pennestrijd tegen 
hem begon. Vervolgens begaf U k o zich weer naar Groninger-
land en verzocht vrijheid, om of hier of in Friesland te mo
gen blijven; maar te vergeefs. Het Synode te Franeker remon-
streerde in 1644 zoo krachtig, dat hij nu zoowel uit Friesland 
als uil zijne eigene provincie werd gebannen. Hij ging dus 
voor de tweede maal naar Oost-Friesland, waar Graaf U l r i c h 

II hem eenè verblijfplaats toestond. Hij kreeg namelijk in dit 
zelfde jaar 1644 het kloostergoed Sylmöuk in pacht(92). Daar
op trachtte hij zich en zijne gevoelens te verdedigen, en gaf te 
dien einde in 1645 vier stukjes in het l icht , die hem echter 
de vervolging der Oost-Friesche Predikanten berokkenden. Te 
midden van die vervolging rigtte hij in 1647 te Worden eene 
Gemeente op, die eerst hare vergaderingen op hoog bevel moest 
staken, maar dezelve in 1649 hervatte. Zijn aanhang breid
de zich ook te Aurieh en Emhden, en in Groningerland en 
Friesland uit. Haderhand schijnt hij nog eene reis naar Gro
ningen gemaakt te hebben en in 1651 te Woldendorp gestorven 
en begraven te zijn. •• 

Zijne aanhangers hebben wel niet in allen deele met hem 
overeengestemd, maar scheidden zich toch van de overige 

(93) F. Arends , Eidbesehratrang des Furstenthums Ostfriesland und des Har-

lingerlandes; Emdeu , 1834 , seite 3S9. Yoigens dezen schrijver zijn de V/co-

uallbiten in Oost-Fnesland met de andere Doapvgezindeu rereenigd , toen dti 

gewest onder Pru/sse/i kwam. 

11 
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Doopsgezinden af en hielden hunne bijzondere vergaderingen (93). 
Gewoonlijk werden zij Ukowallisten genoemd, ofschoon zij an
ders liever Oude-Flamingen wilden heeten. Zij onderscheidden 
zich van vele der andere Doopsgezinden vooral : 

1) Door over Christus' menschwording even als l e n n o Si
m o n s en D i r k P h i l i p s te denken. 

2) Door allen te doopen, die tot hen toetraden, ofschoon 
dezelve vroeger zelfs op hunne belijdenis mogten gedoopt zijn, 
en den doop bij voorkeur (alhoewel niet altijd) door onderdom
peling toe te dienen. 

3) Door den ban , vooral wegens buiten-trouw , zeer sterk te 
drijven. 

4) Door groote eenvoudigheid ten opzigte van kleederen } 

zilveren versierselen enz. , waarin zij met de Oude-Friesen zeer 
overeenkwamen. 

5) Door de oplegging tier handen bij iederen aan te stellen 
Leeraar of Oudste; terwijl het geheele ligchaam der Ukowallis
ten in zulk eene aanstelling genoegen nemen moest en de aan
gestelde dit ambt verpligt was op zich te nemen, ten ïij in ge
val van bewijsbare onbekwaamheid. 

6) Door de voetwassching vóór het Avondmaal in gebruik 
te houden (94). 

Ofschoon de Ukowallisten of Groninger Oude-Vlamingen zich 
langzamerhand meer en meer verspreidden, zelfs te Altona, bij 
Dantzig en in Engeland Gemeenten hebben gesticht, heb ik 
langen tijd geen duidelijk spoor van hen in Friesland kunnen 
vinden. Het verzoek van het Harlinger Synode, in 1659, en 
dus na den dood van U i o W a l l e s , bij de Staten tegen hen 
gedaan, moest mij echter in het vermoeden bevestigen , dat zij 

(93) Uko schijnt later ook zelf, ten opzigte van J u d a s en de Hoofden der 

Joden j tot andere gedachten gekomen te zijn. [Jehring bij C. van Gent, Yor-

hericht , seite 11.) Er bestaan thans nog" afstammelingen van hem onder de Doops~ 

gezinden, in Groningen en Oost-Friesland; b.v. de Heer Uko R e i n d e r s , te 

Groningen, die de zesde afstammeling van Uko W a l l e s i s , in eene regt ne-

dergiiamle linie , gelijk uit het geslacht-regïster van diens Grootvader blijkt. 

(94) Men zie over Uko ff a l l e s , zijne lotgevallen , gevoelens en aanhang: 

C'. van Gent, t . a. pi. , bl. 13 enz. en 334 enz. ; Schotanus , Mennisterye , bl. 

898 enz. ; Ottti , Annales , pag. 366—370 ; Schijn , t. a. pi. , l"te dl. , bl. 38 

€ii 357 , 2<le dl. , bl. 57 en 88 ; Meiners , t. a. pi. , Si» dl. , bl. 468 enz. ; 

âfoshezm , Kerk. &esch. , O ê dl. , bl. 335 ; Starck , bl. 345 , 347 en 351 ; en 

Nutte Bijuel-oeffeningc over gewigtige Waarheden en Toestanden des Chris-

tendoms , uitgegeven door de Oude Vlamingen te Groningen , 1738. Over de 

wijze, waarop zij in 1716 te Worden Doop en Avondmaal bedienden, leze men 

het leihaal van een' ongunstig ooggetuige, n.1. J e h r i n g , in Bijlage IX. 
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hier zeker geweest zijn. Ook J e h r i n g maakt in zijn berigt 
vóór de Hoogduitsche vertaling van C. v a n G e n t , hoewel zeer 
in het algemeen, van Ukowattùten in Friesland melding; en 
zegt later , dat zij in zijnen tijd (1716) vier Oudsten hadden , 
van welke de aanzienlijkste , A l l e D i r k s z , te Groningen woon
de. Van dezen hebben wij in het volgende tijdvak loffelijke mel
ding te maken. Een tweede , J a n K r i e n t s , was ook in Gro-
ningerland; een derde, H e n d r i k B e r e n d s , in Drenthe, en 
de vierde, O e n e J a n s z , in Friesland woonachtig(95). Mijn 
vermoeden is eindelijk tot zekerheid gebragt, door een eigen
handig briefje van den beroemden Cl a a s H u y b e r t s , die 
zich, gelijk nader gezegd worden zal , omtrent ons Genootschap 
in Friesland zoo verdienstelijk heeft gemaakt. Uit dit briefje, 
hetwelk ik in een Registerboek der Harlinger Gemeente gevon
den h e b , blijkt het bestaan der Ukowallisten in deze provincie 
duidelijk, en om deze reden heb i k , boven, eene der vier Ge
meenten te Harlingen, bij gissing , voor zoodanigen gehonden. 
Het kan ook zijn, dat de Oude-Vlamingen te Tlst, Dragten, 
Mildam en Snijpe door de anderen Vkowallisten zijn genoemd. 

Toen er in 1666 door de Doopsgezinden eene geldleening ten 
behoeve der Staten zou worden tot stand gebragt, wilde C laas 
H u y b e r t s , dat men bij zijne Geloofsgenooten, in elke Gemeen
t e , voor iederen Broeder eene bepaalde som opbrengen zou. 
Om dit plan te bewerkstelligen, was er eene algemeene telling 
der Broeders noodig, welke gedaan werd en waaruit b leek, 
dat het getal der Broeders was : 

bij de Vlamingen, Friezen en Jloogduitschen 2885 
)> » Waterlanders 882 
» » Jan Jacobs-gezinden , . . 643 
» D Ukowallisten 245 
» » Tuisken (misschien volgers van P. J. 

Twisck) . 137 
» » Contra-Huiskoopers . 39 
)i )> Huiskoopers 15 

» )) Eebe Wytses-volk 10 

4856 Broeders. 
Wanneer wij nu tegen dit getal van Broeders een ruim zoo 

(95) Vorbericht, seite 1 5 : » in Frieszland sollen sich derselben mehr Le

unden ; " —• Zugahe , s. 244., Waar ter plaatse in de provincie Drenthe eene 

Doopsgezinde Gemeente zij geweesl, heb ik nog niet kunnen ontdekken. Mis

schien naar den Overysselschen kant ? van Giethoorn en Zuidveen. 

11* 
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groot getal van Zusters overstellen (wat men doorgaans bij de 
meeste Gemeenten wel doen mag), en aannemen, dat het getal 
van Ongedoopten bij onze Gezindte met het getal der Ledema
ten gelijk stond (96) , dan mogen wij het gezamenlijk aantal van 
Doopsgezinden in Friesland ten jare 1666, op ongeveer 20,000 
Zielen bepalen. 

Bit getal is zeker niet gering, wanneer men in aanmerking-
neemt , dat de provincie toen nog niet zoo bevolkt was als 
thans. Maar wij merken in dit tijdvak ook nog geene vermin
dering op; wij moeten die eerst in het volgende zoeken. Het 
werk der Oudsten, om door den Doop Leden aan de Gemeenten 
toe te voegen , vertraagde nog niet. Na L e e n e r t B o u w e n s 
hebben onderscheidene personen in Friesland zijne taak met 
ijver opgevat en voortgezet. Van 1583 tot 1585 doopte C o r-
n e l i s J a r i c k s 1044 personen en van deze in Friesland al
leen 992. 

Van 1603 tot 1618 zijn er door J a c o b T e u n i s 670 in deze 
provincie gedoopt. Als nieuwe plaatsen, van welke in de Doop-
lijst van L. S o u w e n s geene melding wordt gemaakt, komen 
bij hem voor: Wierum, waar hij 24 doopte; Màkkum waar 
18 , Pietershierum waar 15 , Tjalherd waar 14 , Legemeer 
waar 14 , Oudega waar 7 , Jorwerd waar 6 , Blija waar 
5 , Woudsend waar 3 , Garijp waar 3 , Langweer waar 2 , Tiet-

jerk waar 2 , Winsum waar 2 , Bergttm waar 1 den Doop van 
hem ontvingen. In die jaren mag dus waarschijnlijk het ont
staan of de opkomst der Gemeenten Makkwn, Tjalherd, Lege
meer , Blija en Woudsend worden gezocht, indien wij Mahhum 
niet vroeger mogen stellen, wat meer waarschijnlijk is (zie bo
ven , bl. 89). Van deze Gemeenten is Tjalherd naderhand ver
dwenen , om in deze tegenwoordige eeuw weer te verschijnen; 
en is Legemeer geheel vernietigd , Blija met Holwerd vereenigd. 

J a c o b C l a a s e n doopte van 1614 tot 1638 in Friesland 755 
personen, waaronder ook eenige op vroegçr niet genoemde 
plaatsen ; namelijk 39 te Heerenveen , 15 te Arum , 13 te 
Baard, 6 te Hoogebeintum en 2 te Ternaard. Tusschen deze 
jaren mag men dus het ontstaan of de opkomst van de Gemeen-

(96) In de XVIIIde eeuw was het getal der Ongedoopten waarschijnlijk groo-

ter dan dat der Leden , daar de Doop toen dikwijls tot hooge jaren werd uitge

steld ; maar in de XTII*6 eeuw stond het 'misschien gelijk : want men was toen 

gewoon , zich n ie t , vóór zijn verkregen Lidmaatschap hij eene Gemeente , in het 

huwelijk te begeven, en de Oxide-Vlamin^en en Oude-Friezen maakten van de

ze gewoonte zelfs min of meer eene wet. 
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ten te Heeremveen, Arum en Baard vermoeden. Van liee
renveen laat zich dit nader gissen: want dit vlek is om
streeks 1600 aangelegd en begon eerst ongeveer 1630, nadat 
de vrees voor de gedurige invallen der Spanjaarden, van de 
zuidzijde, ophield, meer bevolkt te worden en te bloeijen. 
Daarom werd hier ook, sedert 1641, steeds de vergaderingvan 
de Hervormde Klassis van Zevenwouden belegd, in plaats van 
op de Joure en te Oudeschoot, en kwam e r , van dezen tijd af, 
het Friesche Synode bijeen, wanneer deszelfs beurt in Zeven
wouden viel (97). Terwijl de Gemeenten van Heerenveen en 
Baard nog beslaan, is die van Arwm naderhand met Witmars-
sum en Pingjum vereenigd en hebben de Doopsgezinden van 
Hoogebeintum en Ternaard zich misschien bij de Gemeente van 
Hohoerd, Blija en Vischhuurt gevoegd. 

Van 1640 tot 1647 doopte J o r i s J a c o b s in Friesland 302 
personen. Van geene andere nieuwe plaatsen vinden wij bij 
hem melding gemaakt dan van St. Anna-P'arochie, waar hij 12 
personen doopte, en wel de eersten daarvan in 1644, terwijl 
telkens van het Bildt melding gemaakt wordt tot 1642, en ver
volgens in het geheel niet meer. Om deze reden heb ik boven 
(bl. 90) aangemerkt, dat de Gemeente van het Bildt in dezen 
lijd haren naam met dien van St. Anna-T'arochie schijnt verwisseld 
te hebben (98). Behalve de vijf-en-dertig Gemeenten, die in 
het vorige Hoofdstuk genoemd zijn en welker oprigting wij vóór 
1581 gezocht hebben, moeten wij dus de opkomst van de hier 
gemelde acht of negen Gemeenten niet later stellen dan in de 
eerste helft en vele in het begin der XVIIdo eeuw. Ook van 
Gemeenten op nog andere plaatsen is dit wel vermoedelijk, 
maar de bewijzen ontbreken. Van enkele, b. v. van de Joure, 
blijkt he t , uit een oud Ledematen-boek, dat de Gemeente al
daar reeds tegen het laatst van de XVIdo eeuw bestond (99). 

Ongeveer 1600 werd het dorp Surhuisterveen ontgonnen en 
aangelegd door Doopsgezinden, ofschoon de tijd niet naauwkeu-

(97) Ypeij en Vermout, aant. , 3<le <J1. ; t l . 3 3 . n ; e gedurige invallen der 

Spanjaarden in Zevenwouden waren de oorzaak , dat de Hervorming hier alge

meen het traagst doorbrak ; Ypeij en Dermout, S^e d l . , bl. 65 en aant. 2&e 

dl. , bl. 34 ; it aade Friesche terp , bl. 333 , 337 en 360. De eerste Onroom-

schen schijnen daar voor een groot gedeelte Doopsgezinden geweest te zijn ; Pro~ 

tocol van Leeuwarden , bl. 483 . 

(98) Ik vond de Dooplijsten van deze personen achter de Dooplijst- van L. 

B o u w e n s , in gemeld Manuscript. 

(99) Om in eens de waarschijnlijke stichting of opkomst der Gemeenten te 

overzien , verwijzen wij naar Bijlage T. 
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rig kan bepaald worden. In het begin dezer eeuw moet er 
reeds eene Doopsgezinde Gemeente geweest zijn: want de twee
de vermaning werd gebouwd in 1685, omdat de eerste te oud 
of te klein werd (terwijl de Hervormde kerk aldaar in 1686 is 
gesticht). Ook is het tegenwoordige Doopboek der Gemeente 
Begonnen in 1730, omdat, zoo als er in aangeteekend staat, 
het vorige te oud werd. En op het kerkhof ligt een grafsteen, 
waarop gebeiteld staat: »1643 den 13 November is overleden 
de eerw. en godzalige G a b b e P a n l u s , Bedienaar bij de Wa-
lerlandsche Doopsgezinde Gemeente te Surhuisterveen, oud 72 
jaren." Naast dezen steen is een ander van zijne vrouw, die 
het volgend jaar in even hoogen ouderdom overleed. Zij schij
n e n , volgens de beschrijving dier steenen, mensohen van aan
zien geweest te zijn, en de jaren van den Leeraar pleiten wel 
voor den vroegen oorsprong der Gemeente (100). Ook te Ure-
terp moet reeds in 1661 eene afzonderlijke Gemeente van Doops
gezinden hebben bestaan, welke zich naderhand met die van 
Dragten vereenigd heeft (101). . 

Het getal der Doopsgezinden nam in deze eeuw nog niet mer
kelijk af, zoo als wij gezegd hebben. Bij sommige Gemeenten 

) was evenwel achteruitgang te bespeuren; zoo als b.v. bij de 
i Waterlandsche Gemeente te Harlingen. Want deze telde 335 
) Leden in 1655; 309 in 1660; 322 in 1665; 266 in 1670(102). 

Men bespeurde ook wel eenige verwisseling van geloof (zoo als 
het gemeenlijk gaat), zoodat sommige Hervormden tot ons over
kwamen , andere Doopsgezinden daarentegen Hervormd werden. 
Een zonderling geval , dat iemand onzer tot de Rooinsche Gods
dienst terugkeerde, verdient nadere vermelding. Reeds tegen 
het einde der XVIa° eeuw zag men eenige Jezwïten in Neder
land sluipen, hetwelk heimelijk bleef voortduren, ofschoon de 
Algemeene Staten in 1596 een plakkaat uitvaardigden, waarbij 
dezelve ten strengste verboden, om zich in eenige school van 
deze orde der Roomsehe Geestelijkheid te begeven. De Stadhou
der van Friesland, Graaf W i l l e m L o d e w ij k , waarschuwde 
inzonderheid tegen hen , als menschen, die stellen, dat men 
aan de Ketters alles mogt beloven en dit zelfs met eede mogt 
bevestigen , maar dat men daarom niet gehouden was, het be 
loofde te volbrengen. Hij vreesde dus van hen het grootste 

(100) Itededeelîng- van den Eerw. F. E. W i e l i n g , te Surhuisterveen. 

(101) Mij gemeld door den Eerw. J» P l a n t i n n s , te Dragten. 

(103) Volgens dal RegisterboeJi van die Gemeente , hetwelk met N getee-
kand U 

# 
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nadeel voor het vaderland (103). Zij maakten zich ook wederom 
het twaalfjarig bestand en de geschillen tusschen G o m a r u s 
en A r m i u i n s ten nu t t e , maar werden door een Algemeen 
Staatsbesluit, in 1612, andermaal gebannen en bedreigd. Maar 
zij bleven nog al heimelijk voortwerken en woelen; gelijk on
der anderen blijkt uit oorspronkelijke stukken, in 1616 op last 
der Staten van Friesland uitgegeven (104); terwijl zij niet na
lieten de snoodste listen en aanslagen, ter verspreiding van hun 
geloof, te smeden. Zoo kwam er met onbeschrijfelijke moeite 
en gevaar een Jemït, die zich Pater W i l l e b r o r d u s noem
de , in Friesland, om zielen voor het Roomsche geloof te her
winnen niet alleen, maar ook om de Protestanten op alle mo
gelijke wijze nadeel te doen. Beze W i l l e b r o r d u s bekeerde 
in 1627 zekeren B a v o R o o r d a , die toen de éénige Doopsge
zinde Edelman in Friesland was. Hij betuigt echter zelf, dat 
hij bijkans met niemand zoo veel werks heeft gehad (105). 

In dit zelfde tijdvak zijn er door de Doopsgezinden vele ker
ken of vermaningen gesticht. De Synoden ijverden wel sterk 
hiertegen, b.v. in 1605, 1614, 1644, 1655, 1656, 1657, 1659, 
1661 en 1664, maar doorgaans niet met het gunstigste gevolg. 
Het is mij onmogelijk geweest, ook met den besten wil mijner 
Ambtsbroeders, hieromtrent stellige berigten van alle Gemeen
ten te kunnen verzamelen , maar ik zal geven, wat ik ontvan
gen heb. Dat er te Leeuwarden, Harlingen, Franeker en Doc-
hum reeds vroeg zoodanige vermaningen geweest zullen zijn, 
laat zich wel denken, maar de juiste tijd van derzelver stich
ting of oprigting is mij niet bekend geworden. Te Bolsward 
was er reeds in 1594 eene op het Schilwijk{ÏQ6). Volgens de 
Mennisterye van S c h o t a n u s moet er ongeveer 1613 eene te 

(103) U. Errnmii , vita G-uHëlini Ludovici , pag. 238 , 237 . 

(104) Men zie het door den Heer J. S c l i e l t e m a medegedeelde berigt , om
trent een zeldzaam s t u k , geti teld: der Jesvyten Negotiatie ofte Coophandel, 
inde Vereenigde Nederlanden, L e e u w . , 1 6 1 6 , en geplaatst in het Archief voor 
Kerltel. Geschiedenis, door de Hooglî. K i s t en R o y a a r d s , 3<le d l . , h l . 
399—410. 

(105) Yolgens een belangrijk-Manuscript , door dezen " W i l l e b r o r d u s zel-
ven , omtrent zijne lotgevallen en handelingen , in het Latijn geschreven en op 
den rug getiteld : Ilisioria Frisiae , hetwelk ik gezien heb bij den Heer Mr. U. 
A. E v e r t s z , te /leerenveen. De Lezer zal zich herinneren, dat de vrouw van 
den Martelaar An d r i e s C l a e s s e n , van Vronrijp , eene adellijke vrouw w a s , 
met name A n n e k e v a n R o o r d a . (Zie boven bl. 72.) In dit geslacht schij-

. nen dus meer Doopsgezinden geweest te zijn. Of ook het geslacht der R o o r -

da 's te Harlingen (zie bl. 158) daaraan verwant geweest i s , kan ik niet zeggen. 

(106) Hededeeling van den Eerw. W. v a n H u l s t , Zie bl. 160. 



1 6 8 GESCHIEDENIS DER DOOPSGEZINDER 

Kromwal geweest zijn, door hem eene Synagoge genoemd(107). 
Be kerk of vermaning te Balk is naar alle waarschijnlijkheid ge
bouwd in 1625 (108). Kort na dezen tijd moet ook de stichting Tal
len Tan eene vermaning te Dragten ; dezelve stond in een boschje 
te Zuider-Dragten, nog het Vermanings-hoschje genoemd (109). In 
1653 werd de grootste van de geheele provincie, n.1. die te Hinde-
loopen, gesticht. Be Gemeente te Sneek vergaderde eerst in eene 
aehterhuizinge, aan den Stadswal, en rigtte in 1654 het kerk
gebouw op, dat thans nog door de onlangs vereenigde Gemeen
ten gebruikt wordt en zeker wel voor 600 toehoorders is inge-
r ig t (HO) . Op den bovendrempel der deur voor de vroegere 
Doopsgezinde kerk te Groww was het jaartal 1659 gebeiteld. 
Vóór dien tijd schijnen zij, uit vrees voor gevaar en vervolging 
in stilte aan de huizen der Broeders en Zusters zamengekomen 
te zijn, totdat zij, gelijk op meer plaatsen, door de toenemen
de verdraagzaamheid in de godsdienst, ruimer ademhaalden , 
en in gemeld jaar door een' der Broeders in de gelegenheid 
werden gesteld, om in een bijzonder en doelmatig gebouw te 
vergaderen (111). Min of meer in dezen tijd schijnt ook de ver
maning te Akkrum gesticht te zijn. Volgens oude koopbrieven 
bij deze Gemeente berustende, heeft zij in 1660 en 1677huizen 
aangekocht. Op den koopbrief van 1660 staat, van eene latere 
hand : »dit is denkelijk van ' thuis bij de vermaning;" en op 
dien van 1677: »dit is denklijk van ' thuis voor de vermaning." 
Waarschijnlijk zijn deze huizen aangekocht met het doel om te 
bouwen of om te vergrooten (112). In 1664 werd er eene ver
maning te Joure gesticht, blijkens een geschilderd glas, en pa
pieren, bij "die Gemeente berustende (113). In het aelfde jaar 
valt ook de stichting van het kerkgebouw te Warns, terwijl 
deze Gemeente toen 230 Leden telde (114). Kort na dit tijdvak 
zijn nog gebouwd: de kerk te Irnsum in 1684(115); de twee
de te Siirhuisterveen, zoo als wij boven hebben gezien, in 1685; 
en die te Holwerd in 1692 , welk jaartal daar ten minste op eeni-
ge kerkglazen gevonden wordt (116). 

1 0 7 ) Schotanus , t a. pi. , bl. 9. Zie boven bl. 93 . 

'108/ Medegedeeld door den Eerw. ]£. R î s , te Joure. 

'109) Medegedeeld door den Eerw. J. P l a n t i n u s , te Dragten* 

110) ^ledegedeelóî door den Eerw. P. W. F e e n s E r a , te Sneek. 
111) Medegedeeld dooi den Eerw. J . Tan d e r P l o e g , te Grouuo. 

'112) Opgespoord door den Heer S. J. T a n d e r G o o t , te Akkrum. 

'113) Tolgens den Eerw. K. R i s . 

'114) Tulgens een' buef van den Eeiw. D. G - o r t e r 3 te Warns. 

115) Tolgens den Eeiw J. M o l e n a a r , te hnstmi. 

118) Medegedetîi aoui aeu Eaw î M a r l e n s te ilulacid 



IÄ FMSSLAKD. 1 6 9 

Ons blijft nog overig, om Tan het geloof' en leven der Doops
gezinden in dit tijdvak iets te gewagen. Van derzelver geloof 
valt echter niets bijzonders te melden. Zij bleven zich zelve 
meestal gelijk, zoowel in het vasthouden aan hunne bijzondere 
begrippen, omtrent doop, eed , ban , wapendragen, overheids-
ambt en buitentrouw, als in hunne gehechtheid aan het éeni-
ge gezag der H. Schrift. Zelfs de Waterlanders, die men voor 
de vrijzinnigsten houden mogt, waren in sommige dezer punten 
nog al gezet, blijkens hunne Kerkelijke Handeling , in 1647 ge
houden. Het zal niet onbelangrijk zijn, een en ander daaruit 
mede te deelen, om den aîgemeenen geest te leeren kennen. 
In art. 8 wordt aangemaand, dat elk in zijne Gemeente waar
schuwe: «tegen ' t reden aen scheepen met geschut, opdat sulex 
mocht verminderen, gelyck anno 1619 eude 1631 oock geor-
donneert is geweest." Aan dezulke, die weigeren te gehoorza
men , wordt het H. Avondmaal ontzegd, gelijk mede aan d ie , 
welke als schippers of bootsgezellen op zoodanige schepen va
ren. Wat het overheidsambt betreft, hieromtrent besloot men 
(art. 16) , dat men hetzelve nergens zou mogen bedienen, waar 
hals- of bloedregt gepleegd werd , terwijl men ook overigens 
hetzelve met zooveel gevaren en bezwaren verbonden acht te , 
dat men het overal zoo veel mogelijk moest mijden en niemand 
zijn' Broeder daartoe mogt stemmen of kiezen. Overigens mogt 
ook geen Leeraar in zijne dienst blijven volharden, die van oor
deel was, dat men het overheidsambt wel mogt waarnemen , of 
dat men wel verdedigender wijze (defensief) oorlog mogt voe
ren ; al ware het ook, dat hij beloofde, nimmer op den kansel 
hierover te zullen spreken. 

De geloofsgeschiîlen bleven nog wel bij de afzonderlijke Par
tijen bestaan, maar werden zelden hevig gevoerd, zoodat wij 
in deze jaren eene aanmerkelijke verzachting in hunnen geest 
kunnen merken. De hoofd-partijen waren ook nu de Flamin 
gen, Friezen en Waterlanders. Met de Vlamingen en ook met 
de JVaterlanders hadden zich vele Friezen en Hoogduitschenver-
eenigd ; maar het schijnt, dat hier ook Hoogduitschen op zich zelve 
bleven staan. Volgens zekeren brief, geschreven in 1614, waar
van ik de Iloogduitsche Copie voor mij h e b , schijnen er in dit 
jaar Iloogduitsche Gemeenten te hebben bestaan te Stavoren, 
Worhum, Koudum, Molkwerum, Warns (met Hemelum en Bak
huizen vereenigd), Hindeloopen , liarlîngen, Surhuisterveen, 
Leeuwarden, Kollum, in Dongeradeel, te Dochum en Franeker. 
Vergelijkt men hiermede de bovengemelde Copie eener Kerke-



170 GESCHIEDENIS DER DOOPSGEZINDEN 

lijke Handeling van Waterlanders, dan zou raeu daaruit opma
ken , dat die Gemeenten zich tusschen 1614 en 1647 met de 
Waterlanders hebben vereenigd of tot deze zijn overgegaan. De 
naam van Friezen ging in Friesland zelf meest verloren, daar 
anderen hunner zich bij de Waterlanders hadden gevoegd. Ou-
de-Friezen waren nog de Jan Jacobs-gezinden, even als de Uko-
wallisten, Huiskoopers en Contra-Huiskoopers tot de Vlamingen 
behoorden en de volgers van U k o W a l l e s zich eigenlijk Ou-
de-Vlamingen noemden. E e h e W y t s e s heb ik ergens elders, 
dan bij C. H u y b e r t s , niet aangetroffen. Be Waterlanders wa
ren minder talrijk dan de Vlamingen; ofschoon zij op enkele 
plaatsen de overhand of ook geheel alleen eene Gemeente had
den. Be punten van geschil worden hoofdzakelijk opgegeven 
in de volgende beschrijving : »elk veilt den vrede, daar hij niet 
behoeft te dragen, maar zelf gedragen moet worden; daar hij 
zelf dragen en toegeven zou moeten, daar kan de vrede geen 
gehoor krijgen. De Vlamingen zijn voor de iriezen in eenige 
omstandigheden van Religie niet zuiver noch streng genoeg en 
dat valt hun te zwaar in de Vlamingen te dragen. Be Water
landers zijn te los in de buiten-trouw, en dat kunnen de Hoog-
duitschen niet dulden. Be Hoogduitschen zijn wederom niet hard 
genoeg in de buiten-trouw en houden nog te veel van de Wa
terlanders , en dat kunnen de Vlamingen in hen niet over
zien" (117). 

Zoowel de Gemeenten als de Partijen stonden nog geheel op 
zich zelve, zonder eenigen uitwendigen band, die haar veree-
nigde. Bij het gemis van zulk een' band, moesten zij enkel door 
de kracht van eene zelfde rigting en overeenstemming der har
ten in betrekking tot elkander komen en blijven. Terwijl het 
gebrek aan beide, zoowel aan in- en uitwendige éénheid, in 
de vorige eeuw eene droevige scheuring in Partijen had ver
oorzaakt, begon nu eene naauwere aaneensluiting het vuur der 
Partijen te blusschen. Het was de tijd nog nie t , dat er eene 
vastere vereeniging, onder den naam van Sociëteiten bekend, 
in Friesland tot stand kwam ; maar deze tijd naderde met ras-
sche schreden. Talrijke vergaderingen van Oudsten werden er 
reeds van tijd tot tijd ter behandeling van verschillende onder
werpen gehouden; ofschoon de Hervormde Synoden in 1662, 
1663 en 1664 sterk daartegen ijverden. Bij deze Oudsten be

ft 17) J. de Wiite , Vredeschrift, daar inne geliandelt wort van de voornaamste 

verschillen in de Leere en verstanden onder de Doopsghesinde Gemeenten , Amst, , 

1638 , bl. 13. Men zi« ook vooral het Register van dat stulsje. 
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rustte nog het zelfde gezag a!s in de vorige eeuw. Hun bleef 
nog steeds de waakzaamheid over de kerkelijke tucht aanbevo
len ; maar deze werd niet meer zoo gestreng als vroeger ui tge
oefend: waarschijnlijk ook wegens den invloed van 'sLands Be
stuur. Zij moesten ook in de onderscheidene Gemeenten den 
Doop en het Avondmaal bedienen en hadden het somtijds zeer 
volhandig met het predikwerk , inzonderheid vóór en tijdens het 
verrigten dezer plegtigheden. In verscheidene Gemeenten wa
ren hiermede (en ook nog naderhand, in de XVIIIdo eeuw) acht 
Predikbeurten verbonden: namelijk des Woensdags-namiddags, 
des Donderdags- en Vrijdags-voor- en namiddags , des Zaturdags-
avonds Doopbediening, des Zondagsvoonuiddags het Avondmaal 
en des namiddags Dankpredikatie. Bijzonder veel werks maak
ten zij nog steeds van de 11. Schrift, en gebruikten meest den 
Biestkens-Bijbel, en hiernevens bleven de werken van M e n n o 
S i m o n s en D i r k P h i l i p s in groot aanzien. De nu verschij
nende Martelaars-spiegel, welke het Offer des Meeren had 
uitgebreid en langzamerhand verving, werd in de huisge
zinnen ook zeer geacht, als bevorderende den ijver in het DoopS' 
gezind geloof. Het komt mij voor, dat men tot het godsdien
stig gezang in vele Gemeenten gebruik gemaakt heeft van de 
volgende stukken: Een Lietboecxken, tracterende van den Offer 
des ïïeeren, 1580; — het vroeger aangehaald Gezangboek van 
H a n s d e R i e s , Rotterdam, 1582; —• het groote Liedt-boek van 
L. Cl o o k , Leeuwarden, 1625; — 't groot Hoorns Liedtboek, 
vergadert door D. J . , Hoorn, 1647; — de CL Psalmen Davids f 

ende eenige schriftmirlycke Lofsangen en geestelycke Lieden, om 
op de voornaemste Feest-Dagen, enz. met aendacht te singen , 
Amst., 1652; en vooral de Uitbreydinghe der Psalmen Davids en de 
Stiohtelyke Hymen van 1). B. C a m p h u y s e n en den Lusthof der 
& l e « T a n C l a a s S t a p e l , meermalen herdrukt. De Godsdienst
oefeningen werden op eene zeer eenvoudige wijze gehouden en 
bij sommigen met een stemmelijk, bij anderen, b.v. bij de Ou-
de-Vlamingen en Oude-Friezen, met een stil gebed begonnen. 
De Oudsten en Vermaners waren in het algemeen mannen van 
veel bijbelkennis, maar zonder geletterde en wetenschappelijke 
opleiding. Geleerden onder hen vind ik in dit tijdvak niet. 

Zulks vloeide geheel voort uit den geest en de denkwijze van 
de Doopsgezinden in die dagen. Zij bleven zich hierin nog met 
de vorige eeuw gelijk, dat zij zich niet gemeentelijk vereenig-
den, om in alle punten van een godgeleerd zamenstel overeen 
te komen j maar om elkander in Godzaligheid Ie oefenen en te 
vermanen, om elkander Ie vormen tot geschikte medeburgers 

ö 
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van een meer gezuiverd Godsrijk op aarde. Want zij hadden 
hunne begrippen aangaande zulk een Godsrijk nog niet laten 
varen, in een' t i jd, toen er ook bij andere Protestautsche Ge* 
nootschappen, vooral van 1630 tot 1670, ijverig omtrent het 
Duizendjarig Rijk werd onderzocht en geschreven, en deze leer 
vele voorstanders vond, zelfs bij mannen van naam (118). Deze 
begrippen hadden aanmerkelijken invloed op hunne kerkelijke 
inrigtingen en hun leven. Bies te gemakkelijker kon dat zui
ver houden, althans van openbare zonden, geschieden ,,omdat 
zij velerwege slechts kleine Gemeenten uitmaakten, in vergelij
king bij de heersehende Kerk. Be Waterlanders waren ook in 
dit opzigt wel het vrijzinnigst, maar toch verre van onverschil
lig. In hunne meer gemelde Kerkelijke Handeling van 1647 
leest m e n , art. 7 : »dat een Leeraar met leer ende leven be
hoort dienstich te syn om af te leren de groote pracht in cïe-
deren, bruyloften, maeltyden, vercieringe de rhuysen , onna-

r tich gewoel in neeringe ende coopmanschappen, gelyck beslo-
{ ten is geweest 1581." Zoo iemand zich hieraan schuldig maak

te , zou hij niet bij de Gemeente worden aangenomen; of, Lid 
zijnde, «naar de discretie van de Leeraren gestraft worden, 
mits altyt blyvende binnen de palen van Godes woort." Ver
der wordt in art. 9 gezegd: »dat op het hoochste nodieh is , 
dat ieder gemeynte sorge drage met vermanen , waersehuwen 
ende den volherdende met de uiterste straf te straffen, dat de 
werken des vleeseh, als dronken drineken, iedelheyt, dansen,, 
lichtvaardichheyt ende soodanige wercken, item giericheyt, ho-
vaerdieheyt, kyven, vechten ende diergelycke uyt de gemeynte 
uytgeroeyt werde, ten minsten dat de opsicht daerin mocht ver
meerderen , sond&r door de vingeren te sien." 

Anderen waren zelfs overdreven gestreng in verschillende be
palingen omtrent de kleeding, het burgerlijk en huisselijk le 
ven, zoo als de Oude-Frieeen en de Oude-Vlamingen. Men 
noemde de eersten daarom ook wel de teere of bekommerde 
Friezen. Van de Oude-Vlamingen is mij eene soort van Reg
lement op het stuk van kleeding en huissieraden ter hand ge
komen , opgesteld in 1659, waaruit men den toenmaligen geest 
van sommigen onzer geloofsgenooten proeven kan. Ik zal het
zelve in eene der Bijlagen doen volgen (119). Misschien zal 

(118) Ottii , Atmales , pag. 334 (ad annum 1854). 

(119) Men zie Bijlage "VI. Dit stuk is mij medegedeeld, als Copie van een oud Ma

nuscript , door den Heer J. D, H e s s e l i n k , te Groningen. Het schijnt, dat er 

eenige vcrandenng in levenswijze ooit bij de Oude-Vlamingen begon door te bieten : 
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men die menschen, niet geheel ten onregte, van kleingeestig
heid beschuldigen. Men neme echter in, aanmerking, dat het 
bij lien niet een huichelachtig vertoon van uitwendige Gods
dienstigheid was, maar dat zij inderdaad zoo naauwgezet dach
ten en slechts hunnen afkeer van al het wereldsche toepasten 
op de onderscheidene voorwerpen van het dagelijksche leven. Zeer 
juist is het oordeel van B. G l a s i u s over hen. »De zeden der 
oude Doopsgezinden waren uitermate gestreng, zegt hij ; j a , 
zelfs in sommige opzigten niet van hardheid vrij te pleiten. 
Van uiterlijke weelde en ook van de gemakken des beschaaf
den levens waren zij meer afkeerig, dan voor het beoefenen 
van deugd en godsvrucht noodzakelijk mogt geacht worden. 
Zij keurden vele, op zich zelve onschuldige, genoegens hooge-
lijk af. Men mag hen echter daarom geenszins beschuldigen 
van meer op het uiterlijke dan op het innerlijke van de deugd 
acht gegeven te hebben: want , onder alle Kerkgenootschappen 
der Christenen mogt dat der Doopsgezinden het meest algemeen 
op de wezenlijke reinheid zijner Leden roemen. Onbillijk was 
daarom de spot, welke somwijlen met hunne vroomheid gedre
ven werd. Veeleer verdiende deze achting en navolging e n , 
waar zij tot uitersten oversloeg, bleef het beginsel, waaruit 
men handelde , toch altijd eerbiedwaardig " (120). Ook waren 
de zeden en gebruiken algemeen, zoowel bij de Hervormden 
als Doopsgezinden , vooral ten platten lande, veel eenvoudiger 
dan thans, en was men in Friesland bijzonder ingenomen 
tegen alles, wat naar nieuw en uitheemsche modes zweem-
de(121). 

Wij meenen echter uit gemeld Reglement, zoowel als uit de 
beide artikelen in de Kerkelijke Handeling, ook deze gevolgtrek
king te mogen maken. Er wordt zelden eene wet vastgesteld, of 
daar is een zeker vergrijp voorafgegaan, waartegen nu de wet 

want hel opschrift begint: eenïge optekende gedaen tot memorie van enige verbete-

rînge der gemeenten Gods." 

(150) B. Glasivs , &esch. dei Christel. Kerk , 34e dl. , bl. 3 9 3 . "Wij maken 

zooveel te liever melding van deze getuigenis , daar ze niet van een' Doopsgezin

den is. 

(151) Zoo bestond de af keer van den tabak , het gebruik van spiegels , gouden 

zilver enz. bij het algemeen in Friesland , uit overdrevene eenvoudigheid van zeden 

en afkeerigheid lan praalzucht, langer dan in Holland en de meeste andere gewesten. 

Het is nog in deze eeuw gebeurd , dat een Hervormde boer , een' hoed zullende koo^ 

pen , uitgenoodigd werd , daarmede in den spiegel te zien , waarop zijne Vrouw 

antwoordde : » Dat sil er net divaen." (Dat zal hij niet doen.) 
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als maatregel opkomt. Zoo zal het ook met de Doopsgezin
den , in dezen tijd, geweest zijn. Wiet, dat sij reeds zoo zeer 
verbasterden. Volgens het plan van dit werk zullen wij van 
de 'Doopsgezinden in het algemeen zwijgen, anders zouden wij 
melding maken van de gunstige getuigenis, kort na het mid
den dezer eeuw, door de Algemeene Staten, alsmede door de 
Magistraten van Amsterdam en Rotterdam, ten opzigte van de 
Doopsgezinden gegeven aan de Regering van Zwitserland, waar 
zij toen ellendig werden verdrukt. Maar omtrent Friesland vin
den wij bij B o u r i c i u s en bij II u b e r , beide boven aange
haald , om zoo te spreien een negatief en positief bewijs, dat 
er op de Doopsgezinden in Friesland niet veel viel aan te mer
ken. Be eerste zwijgt van h e n , en dit i s , bij zijne gezind
heid , reeds veel. De ander getuigt van hen , als van vreed
zame en naarstige l ieden, veel winnende, weinig verterende. 
En in het algemeen worden z i j , door anders-denkenden, we
gens hunne zedelijkheid, zeer geprezen. 

Men moet dus uiterst behoedzaam zijn in het opnemen van 
grieven en besehuldigingen, die de Doopsgezinden zelve elkan
der weîeens hebben gedaan: want komt zoodanig eene be
schuldiging van de gestrengere Partij , dan mag men het er 
veilig voor houden, dat de minder gestrenge geloofsgenooten 
te ongunstig worden voorgesteld. Het valt echter niet te ont
kennen , dat er meer weelde onder de Doopsgezinden gevonden 
werd , dan er vroeger wel geweest was; en de klagten daar
over van T. J. v a n B r a g h t , G a l e n u s en anderen zullen 
ook wel op sommige plaatsen in Friesland toepasselijk geweest 
zijn(122). Om bij het denkbeeld te blijven, waarvan wij vroe-

( löë) Van Braght, aan mijne beminde vrienden en medegenoten enz , geplaatst 

vóór den Martelaars-spiegel , waar hij handelt : » van de meerder swarïgheyd deses 

tyds tegen de bloedige en jammerlijke tyden der Martelaren , " en toont , dat de Doops

gezinden nu vervolgd worden door de wellusten des levens , terwijl hij melding maakt 

van woesten har;de] , pronkliuizen en lustplaatsen , uilheen-isehe en zeldzame Ideede

ren , groote overdadige maaltijden , bruiloften en feesten. G a l e n u s A b r a b a m s z , 

aanspraak aan de vereenigde Doopsgez. Gemeente te Zaandam , 1,687 , bl, 31 enz. 5 

waar hij de Doopsgezinden voorstelt, als door den duivel verleid wordende met de 

begeerlijkheden en goederen dezer wereld. Men zie ook .T. S t e v e n s , Apoealypsis, 

Amst. , 167S , die in de voorrede zegt : ï> wij gelijken der rijke luiden kinderen w a t , 

die door hunne weelde en veelvuldig speelgoed , daar zij ai te veel hunne zinnen op 

zetten , de liefde en roepende stem huns Yaders vergeten enz. Andere wederom , die 

met groote pracht en overdaad hunne huizen en îîgchamen versieren (zouden zij het 

aan den armen besteden , zij zonden meenen of zorgen , ook arm te worden) , makende 

«m hnnne goederen een' afgod en van hunne opgepronkte kostelijke huizen afgoden 
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g-er zijn uügegaan : de Doopsgezinden waren nog wel niet in 
de wereld gekomen (of omgekeerd de wereld in h e n ) , maar 
zij leefden ook niet meer als buiten de wereld; zij waren de 
zelve allengskens genaderd. Hunne betrekkingen hadden dit 
medegebragt. Zij waren niet alle afgezonderde landbouwers of 
stil levende burgers gebleven. Maar zij hadden zich inzonder
heid op den handel en de zeevaart toegelegd, e n , gelijk in 
meer gewesten, zoo kwamen ook in Friesland zeer vele fabrij-
ken in hunne handen. Dit moest wel meer aanraking met de 
wereld ten gevolge hebben. Daarenboven verschaften hunne 
schatten, die zij door den handel wonnen, hun de middelen, 
om van de genoegens der wereld gebruik te kunnen maken. 
En juist de ©verdrevene en gestrenge begrippen van sommigen 
bragten nu andere geloofsgenooten tot het tegenovergestelde, 
zoo als dat meer geschiedt. Wij zien dus reeds in dil tijdvak 
het zaad uitgestrooid tot die groote verandering, welke, vooral 
in de XVIII118 eeuw, bij de Doopsgezinden voorviel; en ofschoon 
die verandering zich nu nog niet veel naar buiten vertoonde, 
zij lag reeds ia den geest van vele onzer Vaderen der XVIPe 

eeuw. 

Vele geschiedkundigen schrijven het aan de goede zeden der 
Doopsgezinden toe, dat zij in deze eeuw langzamerhand meer 
en meer Vrijheid van Godsdienst verkregen. Zoowel die goede 
zeden als de belijdenissen, waarvan wij boven melding hebben 
gemaakt, kunnen er iets toe bijgedragen hebben ,—bi j duide
lijker inzage van ons geloof en leven, kan druk en vervolging 

tempelen" enz. Reeds in 1683 werd er over de Doopsgezinden geschreven , als klagï 

van een' kleermaker .-

Maar 3e slimste , die ik wee t , 

ïs een zeker zoort van mensen , 

Die men Meiinometen heet. 

Dat zrjn luiden zo maltentig , 

(Groede , trek het u niet an , 

Die helaas! in klein getal zijt,) 

Dat m' haar kwalijk dienen kan. 
— — — — — In het kort 

Eertijds waren de Memàsten 

In de wereld , maar ntt is de 

Wereld midden onder haar 

Uit de Zeldzame ca nooit géhoorde Walviseh-vangst, in 1683 5 2<te drnk , Leiden 

1 6 8 4 , overgenomen in den Nederl. Spectator, l s t e d l . , H . 203. Dieklagtzal 

toch wel meest op de grootste en vooral IloUandschc steden doelen. 
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eenigzins daardoor gekeerd zijn; maar de eigenlijke oorzaak van 
onze Godsdienstige Vrijheid, althans in Friesland, ligt hierin niet. 
Het valt wel niet te ontkennen, wat in het algemeen door 
B r o e s wordt aangemerkt, dat de Doopsgezinden zich allengs-
kens meerder aanprezen »door het afleggen van vreemd kleed, 
en daardoor bevorderde onderlinge eendragt, door groote vlijt, 
en daardoor verzamelden rijkdom, niet minder door voorbeel-
dige braafheid en trouw in den handel " (12a) ; maar de voor
naamste oorzaak onzer verkregene Vrijheid van openbare Gods* 
dienstoefening is in Friesland geweest, dat wi j , gelijk H u b e r 
zoo naïf u i tdrukt , zeer nbequaem waren om lasten te draegen 
en 't landt in tydt van noodt met geldt te helpen." Terwijl wij 
het neker aan den rijkdom, door vlijt en eerlijkheid in den 
handel , onder Gods zegen, verworven, hadden te danken, dat, 
wij lasten dragen en helpen konden. Bat wij het ook wilden, 
moge uit het volgende blijken. 

Be geweldige zeeslagen, die T r o m p en vervolgens d e R u i 
t e r tegen de Engelsohen leveren moesten , vorderden telkens eene 
kostbare uitrusting van 's Lands vlooien, waartoe elke provincie 
zijn aandeel te dragen had. Bit viel den Staten van Friesland 
zwaar genoeg, vooral toen hier nog vele onkosten voor het le
ger te velde bijkwamen. Zij schreven dus in 1665 eene leening 
uit van 500,000 gulden (124), die echter geen gunstig gevolg 
schijnt gehad te hebben. Nu viel hun oog op hunne Doopsge
zinde ingezetenen en zij gaven aan hunne Gecommitteerden 
volmagt, om met dezen over de leening te handelen. 

Van de zijde der Doopsgezinden werden tot de behandeling 
van deze zaak aangesteld C l a a s H u y b e r t s , W o u t e r Hen
d r i k , W i l l e m B o e d e s en C l a a s T h o m a s . Men vondmet 
elkander goed, dat C l a a s H u y b e r t s en zijne vrienden, in 
naam van alle Doopsgezinde ingezetenen der provincie, de lee
ning van 500,000 gulden tegen 5 ten honderd zouden aannemen, 
in twee termijnen, nog dit zelfde jaar , en het eerste termijn 
terstond te voldoen. Beze gelden zouden tot niets anders mo
gen strekken, dan tot uitrusting der oorlogschepen door de Hee-
ren Raden ter Admiraliteit te Harlingen. Voor de jaarlijksche 
betaling der intrest zou op eene voldoende wijze worden ge
zorgd. Aan de Doopsgezinden zou daarenboven worden toege
staan, dat zij voor zich zelve bevrijd bleven van het dragen 

(123) Geschiedt. Onderzoek over de vereeniging der Protestanten in de Nederlan

den , bl. 188. 

(134) friesch Charterloeh , 5<i° dl. , bl. 747. 
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der wapenen, wanneer de nood eens vorderen raogt, dat er van 
de ingezetenen tegen den vijand of ook op de grensplaatsen en 
in de vestingen van de provincie moesten worden gebruikt. De 
Staten beloofden, aan C l a a s H u i j b e r t s en de zijnen de be
hulpzame hand te zullen bieden , als sommige der Doopsgezinde 
Broeders of Gemeenten onwillig mogten zijn , in de leening te 
deel en. Beze overeenkomst werd den 3 Maart 1666 door de 
Provinciale Staten bekrachtigd (125). Hierop begonnen de Doops
gezinden hunne werkzaamheden, om de leening tot stand te 
brengen. C l a a s H u i j b e r t s meldt in zijn briefje (waarvan 
w:j boven gesproken hebben) , geschreven te Leeuwarden, den 
23 Maart 1666, aan zekeren J o b J a n s e n , Oudste te Jlarlingen , 
dat h e t , bij een getal van 4856 Broeders in de provincie, ruim 
omkomen zou, als voor iederen Broeder 103 gulden werd 
gesteld; en nog Tuimer, als ook de Weduwen mede zouden 
doen; dat echter door vele van de grootste Gemeenten , waar 
40 of 70 of 90 Broeders waren , klagten werden ingebragt in 
plaats van geld. Hij had dus eene veigadering van Oudsten be
schreven te Leeuwarden, om met deze , die meer kennis van de 
bijzondere Gemeenten hadden, de zaak te overleggen, daar 
ze hem alleen te zwaar viel. Op den 29 Maart zouden de Af
gevaardigden der Gemeenten nog eens weer te Leeuwarden ko
men (waar zij dus ook vroeger bijeen schijnen geweest te zijn), 
opdat men eindelijk de middelen uitvinden mogt, om het geld 
te verkrijgen. Daartoe wenscht hij hun God tot een' helper , 
gelijk zieh zelven(126). 

Men ziet hierui t , hoe deze leening niet zonder moeite en be
zwaar tot stand gekomen is. Een man als C l a a s H u i j b e r t s 
was er noodig, die moed en ijver genoeg bezat, om de belan
gen van zijn Genootschap, in weerwil van alle hindernissen, 
te blijven behartigen. Er berusten papieren bij de Gemeente te 
Jlarlingen, uit welke blijkt, dat hij dezen moed en ijver niet 
verloren heeft, de leening eindelijk meestal door zijne eigene 
bemoeijingen naar wenseh tot stand heeft gebragt, en ook weder
om in 1672 eene dergelijke leening hielp bevorderen, waar
aan de Doopsgezinden in Friesland de vrije en openlijke uitoefe
ning van hunne Godsdienst, en meer, hebben te danken (127). 

(135) Charterboek , &** dl. , bl. 740. 
{126) Ik zal den brief in zijn geheel laten volgen in Bijlage Vïï. Het adres luidt 

aan J o b J a n s e n , maar de inhoud is aan alle Harlinger Broederen gerïgt. 

(127) Zijne afstammelingen hebben naderhand aangenomen den geslachtsnaam 
Braam , dien wij in het volgende tijdvak weer zullen ontmoeten. Het geslacht der 

12 
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In dit jaar, zoo hekend wegens den hoogen nood, waarin ons 
vaderland door de vereenigde aanvallen van Frankrijk, Enge
land , Munster en Keulen werd gebragt, moesten de Staten van 
Friesland weer tot eene leening besluiten en vervoegden zich 
andermaal tot de Doopsgezinden. Bij de algemeene ellende en 
de zorg, die men ook voor deze provincie in het bijzonder van 
de zijde der Munsterschen koesterde, waren de gemoederen der 
Doopsgezinden gaarne bereid, om naar vermogen het hunne te 
doen. Wij zien dit niet alleen door het vrijwillig sluiten van 
deze leening, één ten honderd lager dan de vorige, zonder 
tegenkanting of gemor; maar ook op bijzondere plaatsen werd 
de geest vaardig tot verdediging van het gemeenschappelijke 
vaderland. Men vreesde vooral een' aanval op Hindeloo-
pen. Terwijl dus de stad aan de landzijde aanmerkelijk werd 
versterkt, waarin vrouwen zoowel als mannen ijverig behulp
zaam waren, en de llaad ter Admiraliteit 16 stukken ijzeren 
geschut leende, om de wallen te dekken ; droegen ook de JUn-
delooper Doopsgezinden, door het schenken eener som van 3750 
gulden , tot de verdedigings-middelen krachtdadig bij (128). 

De algemeene leening werd reeds in het begin dezes jaars 
gesloten en den 28 Februari] door de Staten bekrachtigd. Be 
Resolutie , hierop doelende , is voor de Doopsgezinden te belang
rijk in de gevolgen geweest, dan dat wij dezelve hier niet in 
haar geheel zouden tusschenvoegen. 

» Resolutie , waarbij vastgesteld wordt, dat de Doops
gezinden vier-honderd-duizend Guldens aan den Lan
de tegens vier ten honderd opschieten, en daar voor 
vrijheid van Godsdienst genieten en van het draa-
gen van Rapenen en Optogt bevrijd zullen zijn. 

»Is ter vergaderinge gerepræsenteert, dat het de Provincie 
by de jegenwoordige ongelegentheyt van tyden en saeken seer 
beswaerlycken sall vallen te rispen en vervangen alle de on-
eosten, geretjuireert tot vervall van de extraordinare equipagie, 
sware armatures te lande , mitsgaders andere exeessivo lasten, 
ten sy de Comptoires met eenich prompt geldmiddel werden 
geadsisteert, waerop gedelibereert synde , is goedgevonden en 
verslaan, dat de Doopsgesinde dezer Provintie sal werden geor-

Fontei/i's , van moeders zijde sedert 1530 , of daaromtrent , Doopsgezind en van 
Vlaanderen naar Friesland vertrokken, telt G l a a s H u y b e r t s in zijne linie. 

(128) II. W. Steenstra , Iets over Hindeloopen , in het Mengelwerk van de 
Leeuw. Courant , van 17 April 1838. 



IN FRIESLAND. 179 

donneert, g-eîyck haer geordonneert worl mits desen , omme 
voor en ten behoeve van den Landtschappe op interest te ver
schieten een capitael van viermael hondert duisent guldens 
tegens den penninck vijf-en-twintig ofte vier ten honder t , op 
te brengen op den 1 May aenstaende voor de eene helfte en St. 
Jaeobi-dach daer aen volgende voor de tweede helfte _, alles 
boven de penningen, rede by haer aen den Lande verschoten, 
welcke haer Edele Mogende verstaen, dat by dese becommer-
lyke tyden daerop sullen blyven staen, en voor eerst niet afFgelost 
worden ; waer tegens , omme opgemelte Doopsgesinde met eenige 
particuliere gunste en beneficie te gemoet te comen, soo heb
ben haer Edele Mogende goedtgevonden neffens de vryheyt van 
religie aen deselve te vergunnen , dat sy by een generale uitschot 
en vorderinge ter wapenen van het geweer en optocht voor hare 
Persoonen sullen blyven bevrydt. 

Aldus geresolveert op 't Landschaps-huys den 28 February 1672. 
(getekend) 

voor Oostergo , voor de Zevenwouden, 
B. v a n N y s t e n , L. L y c k l a m a à N y e h o l t , 
L. v a n C o e h o o r n . A. v a n S o l c k a m a . 

voor Westergo , voor de Steden , 
J. v a n G o s l i n g a , S, H e e m s t r a , 
S. A. I d s i n g a . F o p p e A r e n t s . 

Uit het Staats-resolutie-boek" (29). 
Twee zaken zijn mij bij het lezen van dit stuk vooral onder 

de aandacht gevallen. Vooreerst verdient opmerking de sterke 
ordonnantie-toon, om zoo te spreken, die verwonderlijk afsteekt 
bij de Resolutie omtrent de leening van 1666. Toen zeiden de 
Staten, dat de Doopsgezinden hadden aangenomen » op de se-
rieuse begeerte ende ter intentie van de Ed. Mog. Heeren Sta
ten , als hunne hoogste ende souveraine Overigheit, aen 't Landt 
te verschieten" eöz. , en werden de schieters wel veilig gesteld 
voor de interest; nu is he t , alsof de Staten , zonder voorafgaande 
ruggespraak, de leening bevelen. In de tweede plaats wordt 
da t , wat het voornaamste i s , slechts ter loops gemeld : » nef
fens de vryheyt van religie aen deselve te vergunnen, dat sy" 
enz. Vreemd zou dit luiden, indien er geene bijzondere reden 
voor bestond. Die reden is te zoeken in de wijze voorzigtigheid 
der Staten. Zij wilden, vooral wegens de Hervormde Predikan
ten en Synoden, geen éclat met de zaak maken. Als de Doops
gezinden hen slechts begrepen, dan mogten en moesten zij alle 

(139) Charterhoet, , 6*« dl. , bl.814. 

12 ' 
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verder opzien vermijden. Het vervolg der geschiedenis heeft 
geleerd, dat de Doopsgezinden hen wel hegrepen hadden. Wij 
ontmoeten nog weleens eene Resolutie op of tegen ons, b.v. 
van den 30 Maart 1673, dat de Doopsgezinden, bij algemeen 
opontbod van manschap, of zelve moeten uittrekken of anderen 
in hunne plaats leveren (130), en ook de derde leening, in 
1676, werd ons min of meer gedwongen opgelegd; maar wij 
zullen overigens andere vruchten uit de Resolutie van 1672 
zien geboren worden. 

Deze derde îeening, van 132,943 gulden, werd ons opgelegd 
den 22 Julij 1676. Maar de vorige leeningen waren nog niet 
afgelost en daarenboven scheen de nood niet meer te dr ingen, 
dewijl de vijand weer uit het land en de vrede met Engeland, 
Munster en Keulen reeds gesloten was. Be Doopsgezinden, vol
gens hunne beginselen, meer vóór een' verdedigenden dan aan-
vallenden oorlog, en ook door de Engekche kaapvaart geene 
geringe schade ter zee geleden hebbende, begonnen om al deze 
redenen het geldleenen moede te worden , zoodat er den 9 Maart 
1677 eene tweede Resolutie noodig werd bevonden, om aan de 
leening gevolg te geven. Zij dienden daarop een verzoekschrift 
i n , ten einde van dit opschot bevrijd te blijven; maar dit werd 
afgeslagen bij eene derde Resolutie van den 28 April des zelfden 
jaa rs ( lâ l ) . Ook deze leening ging derhalve door, en nu hadden 
de Doopsgezinden in Friesland in het geheel 1,032,943 gulden 
aan de Staten -opgeschoten. 

Het is waar , de belooning, die zij daarvoor genoten, was niet 
gering. Vrijheid van Godsdienst-oefening was hun toegestaan. 
Hunne omstandigheden hadden dus eene gunstige wending ge
nomen en zij hadden zich in deze provincie nog nooit in zulk 
een voorregt mogen verblijden. Andere gunstige beschikkingen 
volgden daaruit of daarop. Den 19 Maart 1673 werd besloten, 
dat de stemmen der Doopsgezinden zouden gelden in het ver
kiezen van politieke Officieren en Volmagten ten Landsdage, 
zonder wijders, en dus op de zelfde voorwaarden als aan andere 
stemgeregtigden was toegestaan(132). In hel 28s te artikel van 
het Stern-Reglement van 1698 worden alle stemgeregtigd ver
klaard, «welke zijn van eene Religie, waarvan de publieke oefe-

(130) Uit het Register der Resol. van de Staten , op het art. Doopsgezinde». 

(131) Bit het Register der Resol. van de Stalen , op het art. Doopsgezinden ; 
Charterbwk, 5<le dl. , bl. 1123. 

(133) Register der Resol. van de Staten , art. Doopsgezinden, 
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ning, in deeze Provincie, by Staats Resolutie, is toegelaaten " (133) 
en deelden wij derhalve thans met de Hervormden, wettelijk, 
in het zelfde voorregt. Volgens den beroemden P e t r u s W i e r d s -
Hi a was dit stemregt der Doopsgezinden toepasselijk op het ver
kiezen van Volmagten ten Landsdage , Grietslîeden, Bijzitters, 
Secretarissen der Grietenijen, Dorpregters, Ontvangers der Flo-
reenen , Schoolmeesters, Dijkgraven, Dijksgedeputeerden , Dijks-
ontvangers en Volmagten tot den omslag van lasten, op de zelf
de voorwaarden als voor andere daartoe bevoegden; maar niet 
bij het aanstellen van Hervormde Predikanten (134). Zoo lezen 
wij ook in het Compendium van Kerkelijke Wetten (bl. 203) : 
»Alschoon de Mennoniten in de stemming ten Landsdage, en 
andere Politycque Bedieningen , gehouden worden voor Liefheb
bers van de waare Gereformeerde Religie, zoo zijn rij evenwel 
gesecludeert tot de stemming van een Predikant "(135). 

Volgens besluiten van den 20 Februarij 1688 en den 26 Fe-
bruarij 1689 werd aan het Weeshuis der Doopsgezinden te Har-
tingen toegestaan vrijheid van impositien. Ben 1 Maart 1699 werd 
aan alle Doopsgezinde Gemeenten vrijheid van impost toegestaan 
op het gemaal, turf en brandhout, voor hunne Wees- en Ar
menhuizen, mits zij de eonsumtie daarvan behoorlijk aangaven. En 
den 13 Juîij 1700 werd hun een nieuw formulier, in plaats van den 
eed , toegestaan en voorgeschreven. Dit formulier van 1700 (136) 
luidde voor de Doopsgezinden als volgt: »Ik beloof en neem 
aan in de tegenwoordigheid Gods, kenner mijns har ten, in de-

(133) P. Wierdsma , YerhandeKng over het Stemrecht in Friesland , Leeuw. , 

1793 , bl. 6 3 . 

(134) De zelfde , bl . 147 , 133 , 153 , 154 , 155 en 157 , waar men verge
lijke bl. 66 en 158. Over het aanstellen der laatstgenoemden , meer bijzonder bl. 64 
en 86 . Met hem komt hierin overeen F. Sjoerds , Besehr, , 2d= dl. , 34<= st. , bl. 
S56 , waar hij zegt , dat het stemregt der Doopsgezinden alleen bij het verkiezen 
van Predikanten niet gold , maar wei bij het benoemen van Kerkvoogden. » Zelfs 
bedienenze , schrijft hij (1768) , op zommige plaatzen het ampt van Kerkvoogd in 
de dorpen." 

(135) De Onroomsehen weiden vreieens onderscheiden in Gereformeerden en 

Liefhebbers van de Gereformeerde Religie. De laatsten hadden kort na de Her

vorming dien naam ontvangen , als zijnde wel Onroomsch en der Hervormde leer niet 

ongenegen, maar niet sterk genoeg, om er openlijk belijdenis van te doen. Men zie 

Ypey en Dermout, Gesch. der Neder]. Herv. Kerk, 3de dl. , bl. 88 . Het Compen

dium vat dit woord Liefhebbers in uitgeslrekteren zin op dan Wierdsma , t. a p i . , 

bl. 6 5 . 

(136) Compendium van Kerliel. Wetten, bl. 303. Tolgens de tegenwoordige 

Grondwet zeggen de Doopsgezinden in zoodanige gevallen eenvoudig : ik beloof, in 

plaats van: ik zweer. 
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ze zaak te handelen en spreken in alle opregtheid en naar waar
heid • mij, bij het doen van 't contrarie dies, onderwerpende , niet 
alleen aan de straf van de wereldlijke Vierschaar, die meinee-
digen hebben te verwachten, maar ook de tijdelijke en eeuwige 
straffen van den Ainiagtigen en Alwetenden God,, even alsof 
ik metderdaad valschelijk hadde gezworen." Zóó werd onze 
toestand van tijd tot tijd gunstiger en mogt men zich nu in de 
bescherming van 'sLands Bestuur verblijden. 

En hiermede gaan wi j , tot de behandeling van het volgende 
tijdvak over. De Doopsgezinden beginnen eene aanzienlijke 
plaats in den rij van 's Lands ingezetenen te bekleeden. Zij heb
ben zich de achting hunner vrienden en het ontzag hunner 
vijanden verworven. Zij worden vooreerst van buiten niet meer 
gekweld en neigen ook onder elkander tot rust en eensgezind
heid. Hel is dus een veelbelovend tijdvak, dat wij zullen bin
nentreden ; ofschoon wi j , helaas! hierbij moeten voegen, dat 
het meer beloofde dan het geschonken heeft. 



BLOOWSTIIHL I V . 

Fan het •verkenen der Godsdienst-vrijheid aan de Doopsgezinden 

dezer provincie, in 1672, tot den tegentooordigen tijd. 

IWanneer een schip , na hevig door de baren geslingerd te zijn, 
eindelijk bij kalmere lucht in stiller wateren drijven mag, dan 
zien de schepelingen rond , om ook eens weer te zorgen voor 
de behoeften van de re is , aan wier vervulling- zij vroeger niet 
hadden kunnen denken. Zóó was eenigzins de toestand der 
Doopsgezinden in Friesland, na 1672. De eerste jaren na de 
verleende Godsdienst-vrijheid hebben zich door niets bijzonders 
of gerucht-makends gekenmerkt. Het was een tijd van wel
vaart en voorspoed, en. zeer geschikt, om zoo iets voor te be
reiden , als wij op het laatst dezer eeuw bij hen zien ontstaan; 
namelijk : de oprigting der zoogenaamde Friesche Doopsgezinde 
Sociëteit (1). 

Deze Sociëteit is eene vereeniging tusschen de Doopsgezinde 
Gemeenten in deze provincie, die zich van derzelver oprigling 
af ten doel heeft gesteld, om »liefde, vrede en eenigheid on
der elkander te bewaren, en voorts te zorgen, dat de noodlij
dende Gemeenten , benevens de Broeders, die in zoodanige plaat
sen de predikdienst waarnemen, naar vermogen door onderlinge 
bijdragen, mogten worden ondersteund." Van dit doel ging 
reeds de eersle Vergadering ui t , die den 16 Mei Ï695 ie Leeu
warden werd beschreven en gehouden. Zij stelden op dezelve 
vast: dat iemand, naar eene andere plaats vertrekkende, waar 
eene Doopsgezinde Gemeente was , zijne attestatie van Lidmaat
schap moest medenemen en overgeven, of anders, in geval van 
armoede, komen zou ten laste van die Gemeente, vanwaar hij 
was uitgegaan ; — dat geschillen, tusschen Gemeenten ontstaan, 

(1) Alles wat deze Societeils-zaken betreft, he t lic geput uit derzelver Resolu

tie- en JVotulen-boeken , mij ter inzage verstrekt door onzen tegenwoc-rdigen Boek

houder , den Heer D. Z e p e r , te Leeuwarden, Het begin dier Resolutién is ech

ter zeer verward en naauwelijks leesbaar. 
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zouden beslist worden door de Sociëteit, mits met goedvinden 
van beide Partijen; — dat iedere Gemeente voor elk Lid, het
welk geene alimentatie of onderstand genoot, jaarlijks drie 
stuivers aan de Sociëteit opbrengen zou; — dat men van deze 
gelden behoeftige Gemeenten en Leeraars naar vermogen en 
evenredigheid zou ondersteunen; en dat ééne der gegoede Ge
meenten jaarlijks, bij lot ing, het opzigt hebben zou over de 
noodlijdende Gemeenten (2). 

Eene tweede Vergadering werd gehouden den 3 Junij 1696. 
»0p den 3 Juny is aanvange gemaekt van de jaerlykschebyeen-
iomslen , en nadat in stilte een gebed gedaan is , ten eynde al
les in de vreese Godts en met ordre soude mogen worden ge
handeld , is een propositie gedaen aen de vergaderinge door on
sen waerden vrint en broeder, B o t t e r m a n van Groningen." 
Deze propositie diende, om te bewerken, dat de Gemeenten 
getrouw op de Vergadering verschenen, — liep verder over het 
uifdeeïen der gelden, —- hield in , dat het Bestuur der Socië
teit bestaan zou uit vier Gecommitteerde Gemeenten (waarvan 
elke twee mannen moest zenden), benevens een Boekhouder, 
voor den tijd van vier jaren; — dat men jaarlijks eene nieuwe 
Gemeente, geen' onderstand genietende, voor eene afgaande in 
het Bestuur zou kiezen; — dat de Vergadering telkens te Leeu -
warden zou gehouden worden , om het andere jaar in het Vlaam-
sche en Waterlandsche huis ; — dat de Sociëteit de Gemeenten 
in vier Klassen verdeelen zou, namelijk Marlingen, Franeker, 
Dockum en Sneek, welke in buitengewone gevallen ook op zich 
zelve en afzonderlijk konden vergaderen; en dat de dag der 
Vergadering zou bepaald zijn op den eersten woensdag na Pink
steren, Deze voorstellen werden aangenomen. 

In onderscheidene van die bepalingen is echter naderhand 
eenige verandering gemaakt. Zoo is de tijd van Vergadering 

(2) Soortgelijk begrip omtrent de beide eerste bepalingen vindt men ook in de 

Kerkelijke Handeling der Waterlanders , gebonden in 1647 , waar art. 6 lu id t : 

»dat de arme ledematen vertreckende met consent ende attestatie naer een ander 

plaetse , eebter blyven zullen tot last van de gemeynte , daer se Yan gecomen syn , 

sonder die te beswaren daer sy baer woonplaetse genomen liebben ; " en vervolgens 

bepaald wordt , dat , in gevalle van twist , steeds buïten-leeraars zullen ontboden wor

den , om dezelve Lij te leggen , » opdat de binnen-leraer buiten suspitie blyve en 

dat bet doen van bnïten-mannen te meer aensîen moebte bebben." Alsmede (wat 

zeker niet ongepast was) , » dat gene ledematen , met malcanderen u\ differentie 

sîaende , vermogen sullen daerover vooi den riebter te gaen , voor ende aleer sy bare 

saken aen de mannen , daertoe telken male. by de diaconen te ordonneren, naar 

vereiseb der saken bekent gemaekt bebben, om alsoo te ondervinden, of de sake

door sodanîge mannen buylen forma van proces afgedaen konde werden." 
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in 1710 gesteld op den eersten vrijdag, en door het laatste 
Reglement op den eersten donderdag na Pinksteren. Op de contri
butie van drie stuivers voor elk Lid werd in 1745 aanmerking 
gemaakt door Harlingen. Het getal toch van onvermogende 
Gemeenten werd steeds grooler en men meende voordeeliger 
te doen, als er jaarlijks in alle Gemeenten eene geheel vrijwil. 
lige collecte, ten behoeve der Societeits-fcas, plaats greep. De 
uitkomst leerde in het volgende j aa r , dat Harlingen wèl ge
oordeeld had : want het bedrag der opbrengst in de drie Klassen , 
buiten de Zuider-Klasse, was ruim 1233 guldens, zoodat er 
toen tot dezen maatregel eenparig besloten werd , behalve door 
de Zuider-Klasse, die bij de contributie van drie stuivers bleef. 
De Zuider-Klasse, zeg i k : want ook in de Klassen was eenige 
verandering voorgevallen. In 1706 waren Hindeloopen, Kou-
dum, Warns, Stavoren en Bakhuizen van de Vergadering afwe
zig gebleven. Zij werden vriendelijk aangezocht, weer te ko
men , waarop zij antwoordden, dit wel te willen doen, maar 
dat zij, in plaats van de bestaande Klassen, eene Noorder-, 
O o ster-, Wester- en Zuider-Klasse wenschten te hebben. De 
Zuider-Klasse zou dan bestaan uit hare Gemeenten en die van 
Worhmn, Makkitm, Bolsward, Santvoord of Santvoorder-Rijp 
en Molkweritm. Dit laatste werd in 1709 in dien verstande toe
gestaan ; maar de drie andere Klassen zouden nu heeten: Har
lingen, Sneek en Docium(3). Van dien tijd af is de Zuider-
Klasse begonnen, meer op zich zelve te staan. Zij stelde ook 
een' bijzonderen Boekhouder aan, waarvan mij in 1719 als eer
ste is voorgekomen C l a e s H i n l o p e n . De Gemeenten van die 
Klasse verschenen zelden meer te Leeuwarden; maar de Boek
houder kwam er , of maakte de zaken door briefwisseling met 
den Boekhouder der drie Klassen af. Overigens hielden zij zich 
wel aan de bestaande Reglementen der Sociëteit; ofschoon dit 
in 1772 gevaar liep, ten opzigte van het onderhoud der armen. 
Zij besloten namelijk zich te houden aan de vijfjarige inwo
n ing , volgens de toenmalige lands-wet, en wilden ook in het 
geheel niet meer op de Vergadering te Leeuwarden komen, ter 
besparing van moeite en kosten. Er werd dus van wege de So
ciëteit eene Commissie naar Hindeloopen gezonden, bestaande 
uit J. S t i n s t r a van Harlingen, K. T i g l e r van Leeuwarden, 
E. d e R o o s van Sneek en den Boekhouder C. F o n t e i n . Zij 

(3) Noch deze. noch ooi de tegenwoordige henaming van Franeker , Dochum 

en Sneek kunnen eigenlijk meer goedgekeurd worden ; vooral, nadat w ij zoo ver ge

komen zijn , geene Doopsgezinde Gemeente te Dochim langer te hezitten. 
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hielden den 6 Julij 1772, in de Doopsgezinde kerk aldaar , eeac 
bijeenkomst met die Tan de Zuider-Klasse; en nadat de Ver
gadering met aanspraak en gebed geopend was door Â t s e 
W y t s e s , Leeraar te Warns, ontwikkelde S t i n s t r a het doel 
der Sociëteit en de gepastheid van derzelver Reglement zoo wel
sprekend (4) , dat de Klasse eenstemmig besloot, weer bij te 
vallen. 

Ook het Reglement zelf heeft herziening ondergaan; voor 
het eerst in 1748, waarop in het volgend jaar een nieuw Regle
ment verscheen. Ook in 1794 zou hetzelve worden nagezien 
en herdrukt ; maar in 1795 stelde Harlingen voor, om er nog 
een jaar mede te wachten, wegens de toenmalige tijdsomstan
digheden, die welligt groote veranderingen in het Kerkelijke 
konden ten gevolge hebben. In 1796 werd het nogmaals uit
gesteld , wegens afwezigheid van den Boekhouder; maar einde
lijk werd dit werk in 1804 hervat en in het volgend jaar tot 
stand gebragt(S). 

Eene belangrijke aanwinst en vermeerdering in nuttige werk
zaamheid verkreeg de Sociëteit in het begin dezer eeuw door 
een bij dezelve opgerigt Weduwen-fonds. Reeds in 1794 had 
de Leeraar Â. S t a a l (vroeger Luthersch-gezind) een voorstel 
daaromtrent bij de Vergadering ingediend. Sten zon dit nader 
onderzoeken; maar de tijdsomstandigheden schijnen ook dit 
vooreerst verhinderd te hebben. Daarop diende in 1804 J. v a n 
D o u w e n , Leeraar te Stavoren, een Concept-Reglement voor zulk 
een op te rigten fonds in. Dewijl het plan zelf wel bijval vond, 
ging de beroemde O o s t e r b a a n , van Harlingen, nader aan 
het werk met het vervaardigen van een Reglement. In 1805 
werd dit goedgekeurd en vond terstond deelneming bij meer 
dan twintig Leeraars en Gemeenten; waartoe de bemoeijingen 
van J. B r o u w e r te Leeuwarden, V. H o e k s t r a te Harlingen, 
P. W. F e e n s t r a te Sneek, J. v a n d e r P l o e g te Grouw en 
meer anderen niet weinig hebben bijgedragen (6). 

Men schijnt van deze Sociëteit niet te kunnen zeggen, dat 
het plan tot derzelver oprigïing bij een of weinige personen is 
beraamd. Ik heb althans geene blijken daarvan kunnen vin
den. Het komt mij meer waarschijnlijk voor, dat het uit den 
boezem van sommige Gemeenten is opgekomen en een gevolg 

(4) En wel geheel voor de vuist. 

(6) Thans schijnt het fiegiement weer naar eene levisie uit te zien. 

(6) Een voorstel , om ook een Emeritaat-fonds voor Leeraars bij de Sociëteit op 

te ïîgten , is nog van geene gevolgen geweest, 
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is geweest van de zucht tot vereeniging, en •van de behoefte 
aan onderstand, die men bij enkele klein ere Gemeenten bespeur
de. De vier eerste Gecommitteerde Gemeenten zijn geweest: 
Leeuwarden, Harlingen, Worktnn en Makkum. Onder de eerste 
Bestuurders, uit de Gecommitteerde Gemeenten, van 1695 tot 
1700, vindt men de namen van : K l a e s T h o m a s van Leeu
warden, G i l l i s V e r m e e r s c h , R e y n d e r C. F o n t e i n en 
E v e r t H i n g s t van Harlingen, J o h a n n e s O b b e s vanSneek, 
E p p o B o t t e r m a n van Groningen, J o h a n n e s G e r l o f s 
van Dockum, W i l l e m A l l e s van Hindeloopen, P a u l u s 
T j e s m a en T j e p k e H i l k e s A b b e m a van Franeker, Pijt-
t e r C l a a s e n , E v e r t C l a a s e n O o s t e r b a a n , U l b e F o o -
k e s , J o h a n n e s J a c o b s , J a n R u d o l f s , T j e r k H a n s z 
en 11 o o c h o u t , van ongemelde plaaten; terwijl de andere 
handteekeningen onleesbaar zijn. Deze, of ten minste vele hun
ner , zullen dus ook onder de Oprigters der Sociëteit gesteld 
kunnen worden. Als Boekhouders, van het ontstaan der Socië
teit, tot nu toe , komen voor: 

1) G i l l i s V e r m e e r s c h , te Harlingen; van 1696tot 1721. 
Na zijnen dood: 

2) S i m o n J o a n n e s z . S t i n s t r a , te Harlingen; van 
1722 tot 1739. Legde wegens hooge jaren zijn' post neder. 

3) R o b i j n A r j e n s z , te Harlingen; van 1740 tot 1770. 
Legde zijn' post neder wegens toenemende ligchaams-zwakheid. 

4) G l a a s F o n t e i n , te Harlingen; van 1771 tot 1787. Jfa 
zijnen dood : 

5) K l a a s O e n e s G o r t e r , te Leeuwarden; van 1788 tot 
1805. Na zijn overlijden opgevolgd door : 

6) P i e r Z e p e r , te Leeuwarden; van 1806 tot 1836. Leg
de wegens hooge jaren en ligchamelijke verzwakking zijn' post 
neder. 

7! D i r k Z e p e r , te Leeuwarden; van 1837 tot op heden. 
Tot de Sociëteit behoorden bij den aanvang de meeste Ge

meenten in Friesland; en in Groningerland de vereenigde Wa-
terlandsche en Flaamsche te Groningen, die te Sappeneer en te 
Nieuwezijl. Terwijl de drie laatstgemelden, reeds gedurende 
de eerste 50 jaren van het bestaan der Sociëteit, gedurig on
derstand van dezelve genoten, deelden evenwel Groningen en 
Sappemeer, zoo als ook Veendam en Wildervank, Humsterland , 
Winsum en Obergum, edelmoedig in de collecten, die er van 
tijd tot tijd en vooral in 1734, ten behoeve van noodlijdende 
buitenlanders (waarover beneden meer) , door de Sociëteit wer
den uitgeschreven. De Gemeente te Nieuwegijl verniel in 1720 
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geheel, door gemengde huwelijken en vertrek van Leden. Die 
overig Weven, schijnen zich bij de Gemeente van Hiimslerland 
of bij die van Pieterzijl te hebben gevoegd. Wanneer die van 
Sappemeer het lidmaatschap der Sociëteit geëindigd heeft, weet 
ik niet. Volgens de Naamlijst van Doopsgezinde Predikanten, 
uitgegeven in 1768, werd zij toen nog, als Zwitsersche Gemeen
te met die van Groningen vereenigd, op de Vergadering te 
Leeuwarden beschreven, maar in de Naamlijst van 1789 komt 
dit niet meer voor (7). Die van Groningen heeft het lidmaat
schap in 1791 opgezegd, erkennende zeer het heilzame dezer 
instelling, maar hebbende bijzondere redenen, die niet uitge
drukt zijn. 

Uit de Societeits-Resolutiën van 1695 tot 1700 kan men , door 
de bijdragen van drie stuivers elk Lid, de sterkte van vele Ge
meenten eenigzins opmaken; terwijl men altijd in aanmerking 
nemen moet, dat deze drie stuivers alleen door de niet geali
menteerden werden opgebragt en men dus het volle getal der 
Leden geenszins volgens dezen maatstaf kan bepalen. Ik heb mij 
de moeite gegeven, de sommen uit te trekken, en dan was het 
getal der niet gealimenteerden als volgt (niet alphabetisch, maar 
volgens de orde, in de Resolutiën gehouden): 

Niet gealim. 

Dockum . . . . . . . . . . 
Harlingen . . . . . . . . 
St. Anna-herk . . . . . . 
W'itmarssum . 
Pingjuin . . . . . . . . . 
Makkum . . 
Warns 
Molkwerwm (groote Gem.) 
Moïkwenim (kleine Gem.) 
Kroinwal . . . . . . . . . 
Sneek . . . . . . . . . . . 
Workum . . . . . . . . . 
Stavoren . . . . . . . . . 
Kollum . . . . . . . . . . 
franeker . . . . . . . . . 

Leden. 

. 166. 

. 500. 

. 80. 
> 21 . 
. 32. 

253. 
. 140. 
. 167. 
. 97. 
. 50. 
. 200. 
. 360. 
. 101. 
. 20. 
. 216. 

Niet gealim. 
Sappemeer 

Gronio (Jan Claesens Ge
meente) . 

Slooten . . . . . . . . . . . 
Santvoorder-Rijp . . . . . . 
Blessum 
Holwerd 
Dragten. 
Joure 
Hindeloopen (de Vlaamsche 

Gemeente) . 
Hindeloopen (de Waterland-

sche Gemeente) . . . . . 

Leden. 

20. 
25. 

98. 
47. 
24. 
32. 

167. 
82. 
94. 

573. 

213. 
130. 

(7) Ik begrijp echter n ie t , •waarom men in 1768 de Zwitsersche en niet de 

andere Gemeente \an Sappemeer beschreef: want daar er in 1695 nog geene Zwit~ 

serschG Gemeente te Sappemeer bestond , heeft toen toch zeker de andere in het 

lidmaatschap der Sociëteit gedeeld. Of dit moet eene fout zijn in gemelde Naam~ 

lijst van 1768. Want ook te Groningen was immers E. B o t t e r m a n nietLee-

raar bij de Zwitsers, maar bij de vereenigde Waterlanders en Vlamingen. 
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Niet gealim. Leden. Met gealim. Leden. 

Bakhuizen . . . . . . . . . 40. Warga . . . . . . . . . . . 62. 
Tjummarum. . . . . . . . . 40. Woudsend . v. . . . . . . . 38. 
Berliltum 48, Kollumerzwaag 40. 
Meerenveen . . . . . . . . . 79. Oldeboorn . . . . . . . . . . 118. 
Damwoude - . . 133. 17s£ . . . . . . . . . . . . . 35. 
Leeuwarden (de Vlaamsehe Koudum . . . . . . . . . . . 80. 

Gemeente 200. AMrum . . . . . . . . . . . 87. 
Leeuwarden (de Waterland- Legemeer . . . . . . . . . . 33. 

«cAe Gemeente . . . . . . 100. Irnsum . . . . . . . . . . . 70. 
Leeuwarden (Jan Jacobs- Nieuwezijl . . . . . . . . . 14. 

gezinden) . , 21. Surhuisterveen . . . . . . . 31 . 
Groningen 87. (8). 

In liet geheel hadden zich dus terstond 47 Gemeenten bij de 
Sociëteit gevoegd, van welke 13 dadelijk onderstand begonnen 
te genieten. Sommige Gemeenten, zoo als Terhorne , Gorredijk, 
Veenwouden, Baard en Witveen, komen later in de Æesolutiën 
voor en zijn waarschijnlijk niet terstond toegetreden (9). Balk 
heeft zich nooit met de Sociëteit vereenigd, maar stond in 1715 
in eenige gemeenschap niet de Gemeente te Heerenveen, in 
1723 met de Gemeente te Joure, en van 1716 af in nog naau-
were gemeenschap met die van Slooten, welke toen 26 Leden 
telde. Balk had in 1720 ruim 70 Leden, daalde in 1763 op 
slechts 10, maar is naderhand weer aanmerkelijk toegeno-

(8) Ik twijfel echter zeer , of alle Gemeenten met het aangeven harer Leden wel 

ter goeder trouw zijn te werk gegaan : want vooreerst komt mij veler getal toch wat 

klein voor en van sommige heb ik berigten , die ik niet goed met deze lijst overeen 

kan -brengen , of het getal harer gealimenteerden moet verbazend groot geweest zijn. 

Zoo had Kromwal in 1713 (door 20 plaatsen verspreid) 108 Leden , en Stirhvis-° 

ierveen telde 130 Leden in 1723 , volgens berigt van de tegenw. Leeraars dier plaat

sen. Tan meer Gemeenten schijnt het getal wat klein. 

(9) Resolutièn van 1708 behelzen omtrent Gorredijk het volgende : » seekereMis

sive gelesen van de Gorodijk behelsende in substantie , dat de vrienden aldaar uit 

onvermogen geen geldt wegens de 3 stuiver versonden,s doch dat sulk niet uyt eenig 

ongenoegen sproot , maar dat aan de Soc. Yergadering genoegen hadden." Het zal 

met eenige anderen ook zoo geweest zijn. Terhorne komt het eerst voor in 1713 

en staat daar op 100 niet gealimenteerde Leden ; Ilyum het eerst in dat zelfde 

j a a r , met 15 zoodanige Leden; Witveen het eerst in 1714 en h a d , gerekend naar

de opbrengst, toen 38 zulke Leden ; Veenwouden en Baard h«t eerst op de lijst van 

Gemeenten, die voor de Pruissische Broeders in 1738 en 1734 hebhen gecollec

teerd ; dewijl de giften toen echter niet naar het getal der Leden, maar vrijwillig 

werden opgcbragt, kan men de sterkte der Gemeenten er niet uit opmaken. Hier 

wordt ook de Knijpe het eerst genoemd , maar met Heerenveen vereenigd. Ins

gelijks in 1735 het eerst Büdtzijl, maar bij SI. Anna-kerk; Lippenhuizen bij 

Gorredijk , en üi Î778 het eerst Witveen en Rottevallezumea. 
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men (10). Thans zijn Balk en jémeland de eenige Triesche Ge
meenten, welke niet tot de Sociëteit behooren. 

De invloed der Sociëteit op het welzijn en den Moei van ons 
Genootschap is niet gering te schatten ; vooreerst bij de Gemeen
ten in deze provincie, door het verieenen van onderstand, het 
bewerken van vereeniging en het verhinderen van twisten en 
scheuringen ; en daarenboven ook buiten de tot haar behooren-
de Gemeenten, door het waarlijk krachtdadig ondersteunen van 
onze verdrukte Broeders in Vuitschland, Zwitserland en Pruis-
sen. Het zal ons zeker een genoegen zijn, dien invloed harer 
werkzaamheden meer in bijzonderheden na te gaan. 

Dat de Sociëteit een' heilzamen invloed heeft uitgeoefend bij 
de Gemeenten, die tot dezelve behoorden, — dit valt van zelf in 
het oog. Men heeft weleens gezegd, dat dezelve meer verrigt 
kon hebben, dan zij gedaan heeft. Dit is eene beschuldiging, 
die wel op de meeste dergelijke inrigtingen zou kunnen wor
den toegepast. Het is geene gemakkelijke zaak, dit zoo juist 
en naar waarheid te beoordeelen; terwijl zulk een oordeel dik
wijls geveld wordt door de zoodanigen , die geene bevoegde 
regters kunnen zijn. Daarenboven neme men ook toch vooral 
in aanmerking, wat de Sociëteit wel gedaan heeft, en hoe ge
heel anders, hoe veel treuriger het met vele Gemeenten in 
Friesland gesteld zou zijn, zoo zij niet bestaan had. Aangaande 
het ondersteunen van behoeftige Gemeenten, heb ik in der-
zelver Resolutiën en Notulen wel steeds een' geest van uiterste 
voorzigtigheid en behoedzaamheid gevonden; maar dikwijls heb
ben ook de omstandigheden het medegebragt, dat men zoo be
hoedzaam zijn moest, wilde men het fonds niet doen verloren 
gaan. Ik wil daarom niet beweren, dat men nooit meer zou 
hebben kunnen doen, dan men gedaan heeft; — dit staat echter 
vast, dat de geldmiddelen der Sociëteit doorgaans wijsselijk zijn 
bestuurd en dat sommige Gemeenten zich met dankbaarheid 
zullen herinneren, dat zij derzelver tegenwoordig bestaan voor 
een groot gedeelte aan haar verschuldigd zijn. 

Het komt mij voor , dat de Sociëteit mede zeer veel heeft 
bijgedragen tot verzachting van den algemeenen geest onder de 
Doopsgezinden in Friesland. Die jaarlijksche bijeenkomst niet 
sleohts, maar ook de geheele vereeniging bragt het uit haren 
aard mede , dat er meer aanraking en verbroedering tussehen 
de altijd onafhankelijke Leeraars en Gemeenten moest ontstaan. 
Zij was uitgegaan van dat beginsel, hetwelk altijd de sterkste 

(10) Volgens beiigt van den Eerw. K. Ris. 



IN FRIESLAND, 191 

band en steun voor ons Genootschap is geweest en blijven zal : 
uit het beginsel der Christelijke liefde, waarmede men elkan
der wilde raden en helpen, ondersteunen en vrede-stichten, 
waar deze door eigenbelang of de driften van partijschap ver
broken was. Bat vrede-stichten is haar wel niet altijd gelukt j 
maar dit was geen wonder , daar zij wel raden, maar niet 
dwingen kon. Zoo mislukte b.v. hare tusschenkomst in 1719 
te Leeuwarden, waar oneenigheid plaats greep over een' dom-
pelbak bij de Doopbediening en men zich eindelijk, na ver-
geefsche pogingen der Sociëteit, tot de Staten wendde, die in 
den geest der Sociëteit beslisten (11). Zij heeft echter ook vele 
geschillen, te veel om te noemen, bijgelegd, en de vereeniging 
van vele Gemeenten gezien en naar vermogen bevorderd. De 
vereeniging tusschen de Waterlandsche en Vlaamsche Gemeenten 
te Leeuwarden, beide tot de Sociëteit behoorende, vond reeds 
plaats den 21 Junij 1705; en met de nu vereenigde Gemeente 
verbonden zich in 1758 ook de Jan Jacobs-ge zinden. Bij deze 
was zekere U p k o D o u w e s d e laatste Leeraar (12). Te Fra
neker bestonden in 1762 nog twee Gemeenten; de grootere, 
vereenigd uit Waterlanders, Friezen en vrij er-denkende Vla
mingen , en de kleinere, bestaande uit Oude-Vlamingen, hetzij 
Contra-Huiskoopers of Ukowallisten, waarschijnlijk de eersten. 
(De Huiskoopers waren reeds uitgestorven.) fflaar in dit jaar 
vereenigden zich ook alle Doopsgezinden te Franeker; volgens 
het Protocol van Ledematen bij de Franeker Gemeente, waarin 
voorkomt, dat de Oude-Vlamingen, vergadering houdende in 
de Schoolsteeg, maar slechts weinige Leden tellende, zich den 
22 Julij 1762 met de andere Gemeente hebben vereenigd. Uit 
Bijlage XII schijnt te blijken, dat de beide Gemeenten te Molk-
werum zich tusschen 1727 en 1733 vereenigd hebben: want in 
1727 komen zij beide voor en in 1733 slechts ééne; terwijl 
de Zuider-Klasse er telkens bijvoegt, in welke Gemeente niets 
is gecollecteerd, zoo als b.v. in 1736 met Koudum het geval 

(11) Glaas C a r s t e n s , de oudste Leeraar, wilde den bak weggeruimd heb

ben ; A r j e n J a n s e n en anderen wilden denzelven behouden. De zaak werd op 

verzoek van beide Partijen voorgesteld aan de Gecommitteerde Mannen , zijnde toen 

uit Ilarlingen , Leeuwarden en St. Anna-kerk. Deze belegden eene Vergadering 

te Leeuwarden , waar de Partijen werden gehoord en R e y n d e r C 1 aas F o n t e i n , 

een der Gecommitteerden wegens Ilarlingen , eene voor dien tijd gepaste aanspraak 

hield» (Zie Bijlage X.) A r j e n J a n s e n bleef echter onveizettelijk , totdat de 

zaak voor de Staten kwam , die den bak , volgens besluit van àen 15 Februari] 

1730 , weg lieten nemen. 

(12) Volgens berïgt van wijlen deu Eerw. J. B r o u w e r . 
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was. Omstreeks dien zelfden tijd moeten de Gemeenten te 
Hindeloopen vereenigd zijn (waar echter in 1749 weer eene 
scheuring: kwam). Het lijdt geen twijfel, of Let voorbeeld van 
zulke Gemeenten, het vroegere van Jlarlingen en nu dat 
van Leeuwarden, Hindeloopen, Molkwerum en Franeker, zal 
ook op andere plaatsen gunstig hebhen gewerkt; ofschoon 
ik er niet meer van zeggen k a n , uit gebrek aan echte be-
rigten. 

Men zag langzamerhand bij de verschillende Partijen ook Leer
aars , die eene andere Partij waren toegedaan , den kansel be
stijgen. De Owde-Vlamingen en Oude-Friesen volhardden na
tuurlijker wijze het langst in hunnen afkeer daarvan; maar in 
de Algemeene Societeits-Vergadering der Oude-Vlainingen, in 
1748 te Groningen gehouden en tot welke Sociëteit Gemeenten 
van Tlst, Smeek, Dragten, Knijpe en Mildam behoorden, nam 
men een besluit, dat men dit prediken toe zou laten, daar men 
het toch, wegens den geest des tijds, niet meer geheel verhin
deren kon (13). De Gemeente der Oude-Friesen te Balk blijft 
dit echter nog tot heden weigeren. 

Het is wel geen doorgaand blijk van bloei, als Gemeenten op 
verschillende plaatsen zich met elkander vereenigen of combi
neren ; en vooral omtrent de Friesche Gemeenten, in dit tijd
vak , zou men veeleer het tegendeel kunnen beweren. Maar 
het is toch een blijk van overeenstemming in begrippen, als 
zoodanige Gemeenten combineren willen. Yan zulke vereenigin-
gen vinden wij thans verscheidene voorbeelden, die misschien 
het een en het ander , den teruggang in bloei, maar ook zekere 
verzachting of zamenstemming in begrippen kunnen bewijzen. 

In 1695 waren St. Anna-kerk en Oudebildtzijl reeds veree
nigd en telden gezamenlijk 118 Leden, waarvan verreweg de 
meesten en aanzienlijksten te St. Anna-kerk woonden. Toen be
stond er ook nog eene tweede Gemeente te St. Anna-kerk, van 

fijne Doopsgezinden, misschien Oude-Vlamingen, welke later 
in de grovere versmolten zijn of tot de Hervormden zijn overge 
gaan (14). Reeds in 1706 werd er bij de Friesche Gemeente 
in de Knijpe en de vereenigde Vlaamsche en Waterlandsehe te 
Heerenveen over en weer gepredikt, en in 1741 vond er eene 
vereeniging tusschen de Gemeenten van Heerenveen en de 
Knijpe plaats (15). In 1742 werd er eene kerk gesticht te Bui-y 

(13) Extract uit de Mot. van die Vergadering, bl. 7. 

(14) Medegedeeld door den Eerw. R. S e h n i l i n g , te Oudebildtzijl. 

(15) Medegedeeld door den Eerw. K. J. K e e s t r a , te Hee renveen. 
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tempost, waar vroeger geene kerkof vermaning geweest was(16); 
en in 1751 komen Kollmn en Buitenpost in de Resolutiën der 
Sociëteit voor het eerst bij elkander voor. In 1762 voegde zich 
Tjummarum, hoewel met een gering getal van Leden, bij Fm-
neker(l7); Legemeer begaf zich in 1775 met vijf overgeblevene 
Leden bij Slooten; maar in 1789 werd ook de Gemeente van 
Slooten, wegens gebrek aan Leden en vooral aan geldmiddelen, 
door de Sociëteit verklaard, niet langer te bestaan. Kollumer-
swaaq werd , volgens de Naamlijst der Doopsgezinden van 1790, 
toen door den Leeraar van Daniwoude bediend. Reeds in 1778 
komen Witmatssum, Pingjum en Arwm bij elkander voor; in 
1794 Holwerd, Blija en Vischhuurt; in 1799 Warns en Bakhui
zen. Welke vereenigingen , of ook combinatiën , er in de XIXd<> 

eenw zijn voorgevallen, zullen wij later zien. 

Evenwel heeft de Sociëteit niet alle scheuringen of scheidin
gen van Gemeenten, ook op de zelfde plaats, geheel kunnen 
verhoeden. Van eene zoodanige scheuring te Grouw waren ech
ter de oorzaken reeds vóór de oprigting der Sociëteit aanwezig. 
Daar stond als Leeraar de vermaarde J a n C l a e s e n s , ook wel 
J a n v a n G r o u w genoemd, dien wij vervolgens mede als Schrij -
ver en Partij tegen D o u w e F e d d r i k s v a n M o l q u e r e n , 
Leeraar te Harlingen, zullen leeren kennen. J a n C l a e s e n s 
was vrijzinniger dan een groot gedeelte der Gemeente goed 
kon keuren, zoodat er zich reeds in 1690 en 1691 tusschen hem 
en sommige Leden oneenigheid openbaarde over het stil en hoor
baar gebed, over den tijd en de wijze van Avondmaalsviering 
en het waarnemen der predikbeurten. De Grietman van Idaar-
deradeel, U l b o Baron v a n A y l v a , liet zich ook met deze zaak 
in , blijkens eene Copie van 17 punten of bepalingen, die hij 
in 1692 omtrent de Doopsgezinde Gemeente nam. Hij wilde 
J a n C l a e s e n s , maar tevens de drie andere Leeraars, J e n t j e 
I d s e s , D i r k D j u r r e s en A u k e J e l t j e s , op derzelver 
beurten laten prediken en hoorbaar of stil laten bidden, »soin 
voegen als dan hun gemoedt mag gestelt wesen;" doch alles 

(16) Yolgens de Inwijdings-rede , daar toen uitgesproken door A. W y n a l d a , 

Leeraar der Doopsgez. to Haarlem , uitgegeven onder den titel : Davids liefde tot 

Gods /luis (Psalm 36 , vs. 8) enz. , Amsl. 1743 ; zijnde eene preek van 46 

bladz. in 4'». 

(17) » ïn 1 7 6 2 , op den l« n Julij , is F e d d e S j . e r p s , Diaken van de Ge

meente te Tsi/mmarum , met de goederen en de Leden dier G-emeente , tot de onze 

overgegaan." Protocol van Ledematen hij de Franeker Gemeente. Dat liet getal 

dier Leden gering was, blijkt uit de Resolutie-boeken der Fr. Sociëteit; waaruit 

ook de berigten omtrent Legemeer en Slooten genomen zijn. 

13 
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naar Gods H. Woord. Zijne beretoeijingen en ook de daarbij ge
voegde bedreigingen waren echter van geen duurzaam gevolg: 
want in 1696 liepen deze twisten op eene vredebreuk uit. De 
afgescheidenen, de Vlaamsche Gemeente genoemd, waren wel 
het minst talrijk, maar toch niet onaanzienlijk en hebben ter 
eeniger tijd 150 Leden gehad. De oude Gemeente , welke eerst 
die van J a n C l a e s e n s e n vervolgens de Waterlcmdsche werd 
geheeten, ontving bij de eerstkomende Doopbediening in 1697 
eene aanwinst van 20 Leden en benoemde in 1756 drie nieuwe 
Predikers met 141 (zeker mannelijke) stemmen j waarnaar men 
de talrijkheid der Gemeente eenigzins beoordeelen kan. Na de 
scheiding schijnen beide Gemeenten in rust gekomen te zijn (18). 

In 1738 ontstond er eene scheuring te Oldehoorn. Het is wel 
waarschijnlijk, dat eenig verschil in godsdienstige begrippen 
het zijne hiertoe hebbe bijgedragen, zoodat, gelijk te Grouw de 
fijnste, hier de zoogenaamde grove Parlij zich van de bestaande 
Gemeente heeft afgezonderd. Maar ik heb ook voor mij liggen 
een fragment van een geschrift, in dat jaar onderteekend door 
zekeren S j o e r t T h o m a s , waaruit blijkt, dat de geest bij de 
onzen te Oldehoorn, toen ten tijde, alles behalve zacht en lief
derijk was; alsmede een Verzoekschrift van zeven der voornaam
ste Leden uit het Oude Muis (19), gerigt aan deszelfs Kerken-
raad en geschreven in 1751, waarin negen bezwaren worden 
opgesomd, en wel »1) versoeken sij redres over de soo seer in 
swang gaande partijschappen en kerkelijke heerschappij enheer-
sugt, waarover in gemoede beswaard syn, ais aanmerkende dat 
het is de eenige bron van alle onheilen en kerkelijke verwar
ringen en scheuring, onder deese onse Gemeinte voorvallende." 
Voorts wordt daarin geklaagd over nalatigheid in de bijwoning 
van het H. Avondmaal, over afzondering van de Friesche So
ciëteit , enz. (20) 

Van zachteren aard was de oprigting eener nieuwe Gemeente 
te Sneek, op het Kleinzand. Te Hst bestonden twee Gemeen
ten , eene Waterlandsohe en eene Oude-Vlaamsohe, welke laat
ste ook te Sneek verscheidene Leden telde. Beze vonden het 
wegens den afstand te moeijelijk, om te Tlst geregeld de Gods
dienstoefeningen bij te wonen en konden zich toch ook niet 

(18) Gemelde Copie en verdere bijzonderheden zijn mij medegedeeld door den 
Eerw. J . v a n d e r P l o e g . 

(19) In tegenoverstelling van de afgescheidenen, die het Nieuwe Ilnis stichtten. 

(30) Dit fragment en verzoekschrift is ingediend den 7 Maart 17S1 en mij ter 

hand gesteld door den Eerw. K. H a i j m a , te Oldehoorn. 
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met de Waterlanders te Sneek vereenigen. Zij besloten dus in 
1746 hier eene nieuwe Gemeente te stichten, waartoe zij met 
een getal van 17 Leden, alle te Sneek of onder het behoor der 
stad woonachtig, overgingen, met overleg en goedvinden van 
de Broeders en Zusters te Tlst. Van de Leden der nieuwe Ge
meente schijnen zich W o u t e r B e e r e n t s , K l a a s G o s s e s 
en A n d r i e s W o u t e r s bijzonder verdienstelijk bij de oprig-
ting gemaakt te hebben; en de eerste Leeraar was zekere Y d e 
R i e n t s , die den 30 Maart van dat jaar door den Oudste en 
algemeenen Opziener bij de Oude-Vlamingen, _ P i e t e r P o l 
k e r t s , Leeraar (in de Boteringe-straat) te Groningen, in de 
dienst werd aangesteld en bevestigd. Alleen deze Y d e R i e n t s 
was met zijne vrouw van de andere Gemeente te Smeek,, waar hij 
ook het Predikambt had bediend, maar hetzelve in 1745 we
gens ligchaams-zwakheid had nedergeïegd, tot de nieuwe Ge
meente overgegaan (21). 

Te Joure kwam in 1760, waarschijnlijk min of meer op de 
zelfde wijze als te Oldeboorn, eene oneenigheîd in de Gemeente, 
waarmede de Sociëteit zich bemoeide, ten einde de twistende 
Partijen tot bedaren te brengen. Maar de moeite was te ver
geefs ; de misnoegden begaven zich uit de Gemeente en sticht
ten eene nieuwe, het Nieuwe Huis, dat echter weinige Leden 
telde. De grootere Gemeente, het Oude Muis, werd tot aan de 
„vereenîging door zoogenaamde Liefde-predikers bediend (22) ; 
terwijl het Nieuwe Huis bezoldigde Leeraars heeft gehad. De 
Sociëteit nam daarop in 1765 met algemeene stemmen een be
sluit : »dat een zeker getal van menschen, die zich uit eene 
Doopsgezinde Gemeente komen te begeven en alzoo eene nieuwe 
Gemeente trachten op te r igten, door deze Sociëteit nooit zul
len gerekend worden eene Gemeente te zijn, noch in eenig ge
val ondersteuning van gemelde Sociëteit hebben te verwach
ten." 

Eenigzins anders dan met bovengenoemde Gemeenten was in 
1780 het geval met de scheiding tusschen Heerenveen en Bo-
ven-Knijpe. Deze zaak is wel iets ingewikkeld, maar kan op
gehelderd worden door een verhaal der lotgevallen van de Doops
gezinde Gemeenten in die streek. Kaar het mij voorkomt, moet 
men hier van twee punten uitgaan: van eene Gemeente te 

(SI ) Toîgens uitvoerig verslag van den Eerw. W. v a n d e r H o e k , waarmede 

de berigten van deEerw. P. W. Fe en s t r a en J. K u i p e r , in de hoofdzaken ; over

eenstemmen. 

(SS) Maar Liefde-predikers, waaronder zulk een voortreffelijk man a l s U l b e 

D u r k s B a k k e r werd geteld. 

13* 
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Heerenveen en eene te Mildarn. Te Mildam bestond eene Ge
meente van Oude-Vlamingen; te Heerenveen waren twee Ge
meenten , eene fVaterlandsche en eene Vlaamsche. De laatste 
spreidde zich uit over de Boven-Knijpe; die van Mildam over de 
Beneden-Knijpe. Eindelijk vormden zich er twee Gemeenten van 
Oude-Vlamingen, de eene te Mildam, de andere in de Knijpe. 
Een tijd lang bestonden deze naast elkander. Maar de Oude-
Vlamingsche Gemeente van de Knijpe verviel langzamerhand. 
In 1754 telde zij nog 22 Broeders; maar sedert dat jaar begon 
zij , door oneenigheid met een harer Leeraars, J a c o b S i li
lt e s , die door de algemeene Vergadering te Groningen gecen
sureerd was en zich niet aan derzelver uitspraak wilde onder
werpen, sterk af te nemen. De Notule van de Vergadering in 
1762 meldt , dat zij één Leeraar heeft, hoog van j a ren , geen' 
Diaken en slechts weinige Leden; die van 1765, dat de pre-
dikdienst beurtelings, aldaar en te Mildam, gehouden werd ; 
die van 1767 dat beide Gemeenten zijn vereenigd en dus voort
aan voor ééne Gemeente moeten gehouden worden. Mildam 
en Heerenveen namen dus wederzijds de Knijpe op. Maar naar 
mate de Gemeente van Heerenveen won , verloor die van Mil
dam. Reeds vroeger, in 1741 , waren de Doopsgezinden in Bo
ven-Knijpe zoo talrijk, dat de Vlaamsche Gemeente van Heeren
veen zich met hen vereenigde, onder den naam van Heeren
veen en de Knijpe. Steeds bleef nog Boven-Knijpe winnende y 
en Beneden-Knijpe met Mildam verliezende. Mildam is einde
lijk geheel versmollen, en haar laatste Leeraar, J. T. V e r-
m a n j e , op den Hom in Groningerland ten jare 1829 als 86-ja-
rig grijsaard gestorven, vertrok in 1792 van Mildam, nadat hij er 
den 26 December 1791 de laatste leerrede had gehouden, l en i 
gen tijd daarna is er nu en dan wel dienst gedaan, maar dit 
eindigde in het begin dezer eeuw geheel en al. De kerk werd 
eene boerenwoning, die in 1836 afgebroken is. De Doopsge
zinden van bijkans de geheeîe Knijpe, langzamerhand behooren-
de tot de Gemeente Heerenveen en de Knijpe , kregen in deze 
vereenigde Gemeenten meer gewigt; terwijl tevens Heeren
veen, door de vereeniging van de twee aldaar bestaande Ge
meenten (ik weet niet ju is t , in welk jaar) zwaarder werd. Zoo 
kwam he t , dat men in 1780, bij een verschil over geene zeer 
belangrijke zaken, van beide zijden niet toegaf, de Gemeente 
zich scheidde en twee Gemeenten deed ontstaan, n.1. Hee-
renveen en de Knijpe. Eerst werden de gescheidene Gemeen
ten niet door de Sociëteit erkend; gelijk volgens het besluit. 
van 1765 niet vreemd was. Maar in 1823 is Heerenveen weer 
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Lid van de Sociëteit geworden en in 1833 ook de Knype. Men. 
diende immers ook in het oog te houden, dat er zich geene 
Gemeente op de zelfde plaats had gescheurd, maar dat zij n u 
wel wezenlijk twee zeer goede Gemeenten uitmaken. Die van 
Heerenveen heeft door de scheiding wel Leden verloren (23), 
maar blijft steeds eene aanzienlijke Gemeente 5 die van de Kny
pe werd in 1790 door de komst van A. S. C n p e r u s tot een' 
trap van bloei gebragt, dien zij noch vóór, noch na (of het 
moest nu zijn) heeft kunnen bereiken (24). 

Wegens den aard der zaak minder gestadig', maar bij voor
komende gelegenheden zeer in het oog vallende was de invloed 
der Sociëteit op het welzijn van vele buitenlandsche Geloofsge-
nooten. Europa beleefde nog niet den tijd, dat de geest van 
verdraagzaamheid overal de gemoederen, ook omtrent anders-den
kenden , had verzacht; en de Doopsgezinden, dikwijls voor af
stammelingen of eene soort van de Munsierschen gehouden en 
overal de zwakkere partij , hadden menigmaal de hevigste ver
volgingen door te staan. Onze Vaderen, die zich zelve in het 
genot van Godsdienst-vrijheid mogten verheugen, zagen met in-
nigen weemoed dien jammerlijken toestand van hunne verdrukte 
Broederen, en de zware opofferingen, die zij voor hen deden, 
zijn de edelste bewijzen van hunne getroawheid en werkzame 
liefde. Dat ook Friesland naar vermogen hierin deelde, zal uit 
het volgende blijken. 

In de vrije Heerlijkheid Reidt, onder het gebied van den 
Keurvorst van den Paltz, hadden sedert 30 jaren verscheidene 
Doopsgezinden in stille rust en vrede geleefd en alle schattin
gen en lasten, hun door de Overheid opgelegd, gehoorzaam en 
bereidwillig gedragen, toen zij in 1694 eensklaps, op bevel van 
den Keurvorst, in de gevangenis werden geworpen en van al 
hunne bezittingen beroofd. Met de wreedste mishandelingen 
ging dit gepaard, zoowel bij vrouwen en kinderen als mannen, 
en met de bedreiging, dat zij ten vure zouden worden ge
doemd, of uit eene bijzondere genade met liet zwaard zouden 
worden ter dood gebragt, indien zij zich niet tot het Roomscke 

(23) De vereenigde Gemeente van Heerenveen en de Knype telde kort vóór 
de scheiding 300 Leden , waarvan Heerenveen 300 en de Knijpe 100 Leden be
hield ; in 1795 was Heerenveen tot 150 Leden gedaald — de Knijpe tot 150 ge
klommen. 

(34) Tot deze resultaten ben ik gebragt door de berigten van de Eerw. li. J. 
Keeslra en P. Veen , alsmede door de Notulen der Alg. Soeieteits-Yergadering 
te Groningen , van verschillende jaren. 
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geloof beteerden. Maar niemand hunner werd afvallig. Ook 
eenige Hervormden, die h ier , gelukkig voor h e n , zeer weinige 
in getal waren, moesten in deze vervolging deelen. Vervolgens 
werd hun voorgesteld., dat zij eigenlijk lijf en goed verbeurd 
hadden, maar dat men hun het eerste schenken zou, als zij 
ten behoeve van den Keurvorst 12,000 Bijn-daalders wilden 
opbrengen. Daar zij de onmogelijkheid hiervan aantoonden, sloeg 
men op 8000 daalders af; deze beloofden zij , maar moesten 
daarvoor eerst in Nederland laten collecteren. De zaak werd 
ruchtbaar en onze Prins W i l l e m III sprong bij den Keur
vorst krachtig voor h e n , «als voor zijne Protestantsche Broeders, 
Mennoniten genaamd, altijd vreedzame, getrouwe en gehoorza
me onderdanen," in de bres(25). Ook de Heer v a n B i l d e r -
b e c k deed in den naam der Algemeene Staten vertoogen te 
dien einde. Hu werd hun toestand wel eenigzins verzacht, 
daar zij in het eigendommeîijk bezit hunner vaste goederen 
hersteld werden, waarvoor zij W i l l e m III een erkentelijk 
Dank-adres aanboden; maar de 8000 Bijn-daalders moesten 
betaald worden. Hierop werden zij over de grenzen gebragt en 
bij verbeurte van leven en goederen verbannen. De meeste hun
ner vlugtten naar Crefeld en Groningen. De Doopsgezinden in 
ons vaderland bragten 20,000 gulden voor hen bijeen, en de nog 
naauwelijks gevestigde Friesche Sociëteit deelde daartoe in 1696 
ruim 3159 gulden, door giften en collecten ingezameld, me
de. C l a a s C a r s t e n s van Leeuwarden en J a c o b R o m k o s 
B r a a m van Harlingen (tot wiens geslachtsnaam die van C l a a s 
H u y b e r t s overging) zijn in deze zaak met veel ijver en over
leg werkzaam geweest (26). 

Buitengewoon groot was in het begin der XVIIIde eeuw de 
nood der Doopsgezinden in Zwitserland. Dit land van staatkun
dige vrijheid liet geene Godsdienst-vrijheid toe. En hier wa
ren het niet de Roomschen , maar de Hervormden, die de Doops
gezinden verdrukten. Het scheen, dat de geest van C a l v i -

(25) Men vindt zijne beide brieven aan den Keurvorst bij vele Doopsgcz. schrij
vers ; onder anderen bij Schijn , t . a. pi. , l s t e dl. , bl . 338 enz. , waar men ook de 
verzachting van het vonnis des Koi'roorsten , eenigzins dubbelzinnig voorgesteld , aan
treft. 

(36) Tele bijzonderheden komen omtrent deze zaak voor in een Manu script (mij 
ter hand gesteld door den Eerw. K.. Kis) , getitelt : » Instrumenium Publicum P raa-
kende hetgene wat tegen de protestantsche Mennoniten te Reidt, in 1694 is voorge
nomen " enz.; uit het Hoogduïtsch door G o d s c h a l k G o d s e h a l k s , Crefeld , 
1771. Of hét-oorspronkelijke Hoogdaitsch gedrukt of ook een Manuscript geweest is, 
kan ik niet zeggen. 
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n i i s , die S e r v e t u s Ie Genève liet verbranden, en van Z w i n -
g 1 i u s, die alle Doopsgezinden wilde verdronken hebben (vol
gens zijn' ijsselijken regel , qui iterum mergit, mergatur), bet na
geslacht bijbleef. Welke wreede vervolgingen de Doopsgezin
den aldaar ook in de XYIldo eeuw moesten verduren, blijkt 
overvloedig uit de Annales van O t t i u s . Nu werd het nog niet 
beter , vooral in de kantons van Bern en Zurich. In Berm 
werden zelfs in gemengde huwelijken de Doopsgezinde mannen 
van de vrouweif afgescheurd en op de galeijen gebannen, an
deren gegeeseld, anderen gedood. Bern schreef, in 1709, op 
welke wijze zij zich «van dat onkruid ontsloegen," en dit mid
del kwam aan Zurich goed voor. De Doopsgezinden van Zuid
en Woord-Holland leverden nu een verzoekschrift voor hunne 
arme Zwitsersche Broeders in bij de Staten van Holland en West-
Friesland en schreven over de zaak aan de Friesche Sociëteit. 
De Sociëteit requestreerde aan de Staten van Friesland en be
sloot, om met overleg van de Doopsgezinden in Holland, de 
Zwitsersche Broeders op alle mogelijke wijze behulpzaam te zijn. 

De Aîgemeene Staten, ook de stad Amsterdam voor zich zel
v e , schreven naar Zioitserland, in 1710, met de gunstigste ge
tuigenissen omtrent de Doopsgezinden hier te lande (27); maar 
het niogt niet veel baten. De vervolging hield aan. In 1711 
was de nood zoo hoog geklommen, dat ongeveer 100 Doopsge
zinde huisgezinnen, ten getale van ruim 450 personen, naar 
Nederland wenschten te verhuizen. De Resident onzer Staten 
in Zwitserland, R ü n k e l , was hun hierin bijzonder behulp
zaam, en zij werden in vijf groote vaartuigen overgevoerd. Zij 
werden in 1713 door vele anderen gevolgd, die langer hadden 
gedraald, om den geliefden bodem van W i l l e m T e i l te ver
laten, maar toch hun geloof liever dan de Zwitsersche bergen 
wilden behouden. Gastvrij werden zij ontvangen in het niet 
zóó schoone, maar herbergzame land, dat rust beloofde aan het 
geweten. 

Daartoe was echter van onze zijde opoffering noodig. De Slaat 
zeide wel de vrijheid toe , maar voor de middelen van bestaan 
moesten de Nederlandsche Doopsgezinden zorgen. Derhalve werd 
de som van 20,000 gulden voor de Broeders uit de Palts, nu 
met 30,000 gulden versterkt. De Friesche Sociëteit bragt daar
toe 5224 gulden op. Maar deze som werd in 1712 nog niet 

(37) Schijn , t. a. pi. , lstc dl. , bl. 345 en 386. Dergelijke getuigenis w<u 
ook door de Stalen , Amsterdam en Botterdam , reeds in 1660 , naar Bern en Zu^ 
ricli gezonden. Men zie 011 i i , Annales, op dat jaar. 
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voldoende geacht, zoodat in 1713 nog werd opgebragt 5 | stui
ver voor ieder niet gealimenteerd Lid, van elke Gemeente, die 
tot de Sociëteit behoorde. In 1718 werd wederom 750 gul
den voor hen ingezameld. De grootste moeijelijkheid bestond 
nu hier in , waar men de gevlugte huisgezinnen plaatsen zou. 
In Holland wilde men ze alle naar Friesland wijzen, maar de 
Friesche Sociëteit verklaarde zich uitdrukkelijk hiertegen. Ein
delijk schijnt dit gevonden te zijn, vooral door de bemoeijingen 
van S t e v e n C r a m e r , D i r k A l l e s en A l l e D i r k s uit 
Groningen; zoodat de meesten geplaatst werden te Groningen, 
Kampen, Sappemeer, Bakkeveen, Gorreâijk en Surhuisterveen. Te 
Groningen, Sappemeer en Kampen hebben zij naderhand Ge
meenten gevormd, bekend door de gemoedelijke en ernstige 
denkwijze van derzelver Leden. Van Gorredijk, Surhuisterveen 
en Bakkeveen. zijn sommige teruggetrokken naar de Paltz; an
deren naar Pensylcanie, in Noord-Ainerika, verhuisd, onge
veer 1720 en later. Te Surhuisterveen waren een' tijdlang 30 
hunner huisgezinnen, die zich niet met de aldaar bestaande 
Gemeente vereenigden , maar hunne Godsdienst-oefening hielden 
in een bijzonder huis (tegenover de Doopsgezinde pastorij). Zij 
bedienden den Doop bij onderdompeling, in eene heldere plas 
te Kortwolde, een kwartier-uurs van daar. Overigens leefden 
zij zeer matig en ingetogen (28). 

Met veel beter was het gesteld met de Doopsgezinde Broe
ders in Pruissen en Polen. Ook daar was de algemeene geest 
tegen hen , reeds in de XVIIdlJ eeuw; en in Pruissen schreef 
men de staatkundige rampen des lands daaraan toe , dat men 
zich door het dulden van Mennonieten en Joden zoo bezondig
de (29). Uit dien hoofde moest de Doopsgezinde Oudste te Dant-
ziq, G e o r g e H a n s z e n , in 1678, Belijdenis van zijn geloof 
afleggen voor den Bisschop ranLeslau, S t a n i s l a u s S a r n o w s k y , 
en dezen op verscheidene vragen antwoorden, hetgeen echter 
nog al tot genoegen schijnt, afgeloopen te zijn (30). Maar kort 

(38) Er waren veîe handwerkslieden onder hen , en er is te Surhuisterveen nog 

eene klok , door een' hunner , J o n a t h a n G r r e h e n , aldaar vervaardigd. Eene 

overlevering zegt , dat zij de eerste aardappels in Friesland hebben gebragt. Het 

schaatsrijden was hun vreemd en hielden zij eerst voor een werk des duivels , die de 

nienschen over het ijs deed vliegen. Deze bijzonderheden zijn mij door den Eerw. F. 

E. W i e l i n g medegedeeld. 

(29) Stengel, Geschichte des Preussischen Staats, th. I I , s. 1 7 1 ; Baczko^ 
Geschichte Preussens , th. V , s. 334 en 3 0 1 . 

(30) Naderhand zijn deze Belijdenis en die Antwoorden in het Latijn en Hoogduitsch 

gedrukt; men zie Schijn , t . a. p i . , ls t |s dl. , bl. 3S3. Wal Schijn daar van de 
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na de oprigting onzer Sociëteit kregen zij en tegen de mensehen 
en tegen natuurlijke rampen te worstelen. Be Poolsche Broe
ders uit Clausenburg deden ïn het begin der XYIIIde eeuw aan
zoek om onderstand, uit hoofde van de verwoestingen, die zij 
door den oorlog tegen de Turken en Tartaren hadden te b e 
treuren. Hooger steeg de nood in 1713, zoowel in Pruissen 
als Polen, vooral bij Dantzig. De armoede werd daar , wegens 
misgewas, zoo groot, dat 200 Doopsgezinde huisgezinnen op 
het punt stonden, van gebrek en ellende om te komen- zoo
dat de Dantzigers niet alléén in hunne behoeften konden voor
zien, maar hulp vroegen bij de Nederlanders. In 1724 kwam 
er weer aanvrage van verdrukte Broeders uit het Tilsitscke en 
Pruissisch-Lithauwen. Deze noodlijdenden, eigenlijk uit Vlaan
deren afkomstig, waren onderscheidene malen overvallen door 
de Pruissische dragonders, die velen mishandelden, sommigen 
gevangen namen en anderen tot de krijgsdienst presten. Zij 
hadden zich hierover bij de Pruissische Regering beklaagd. De 
gevangenen werden nu weer los gelaten, maar hunne privile
giën,'*'om vrij van de krijgsdienst te zijn, kwamen niet meer 
in aanmerking, en allen moesten het land ru imen, niet tegen
staande de Nederlandsche Regering gunstig voorschrijven ten 
hunnen behoeve gedaan had. Zij vlugtten toen naar Poolsch-
Pruissen, vooral bij Thorn en Elbing; maar door deze verhui
zing waren 80 van de 130 huisgezinnen geheel in armoede ver
vallen. 

In 1732 ontving men hier het treurig berigt , dat het den 
Koning van Pruissen behaagd h a d , den 22 Februarij uit te 
vaardigen het volgende stuk : »Patent, dat de Mennonieten 
binnen drie maanden en ten langste tegen den 8 Junij aanstaande 
het koningrijk Pruissen moeten ruimen , of anders, bijaldien 
zij zich na verloop van dien tijd daar laten vinden, naar de 
vesting aan de karre gebragt en in derzelver plaats ande
re goede Christenen, die den soldatenstand niet voor verbo
den houden, aangesteld zullen worden(31). De Doopsgezinden 

Doopsgezinden in Friesland zegt , ten opzigte van het doen eener Belijdenis , waar

mede hij doelt op de beruchte vier punten van 1723 , is eenzijdig voorgesteld. 

(31) Dit Patent , alsmede vele andere bijzonderheden omtrent de Doopsgezinden 

in Pruissen , kan men vinden in de Glauhenshekenntnisz der Mennoniten und 

Nachriclit von ihren Colonien , u> s. w. zusamiïiengetr* von dewj FreiJierm vort 

R e i s w i t z und von F. W a d z e c k , Berlin , 1834. Uit dit werk blijkt, dat zij 

meestal van Nederlandsche Doopsgezinden afkomstig zijn , die van 1540—1549 en 

later derwaarts vertrokken (seite 19). In 1711 kwamen er ook eenige vlugtende fa-

miliën uit Zwitserland (seite 32). Ongeveer 1570 werden vele Nederlandsche Doops-
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van Holland verzochten bij de Aîgemeene Staten, en die van 
Friesland bij de Gedeputeerden dezer Provincie, brieven van 
voorschrijving, opdat de Baron v a n G i n k e l , zaakgelastigde 
der Staten bij Pruissen , de intrekking van dit Patent mogt kun
nen bewerken. Be Staten gaven last daartoe aan v a n G i n 
k e l ; en nu werd het Patent wel niet ingetrokken, maar bui
ten uitoefening gesteld. Men zou de Doopsgezinden bij ooglui-
king of connivendo dulden. De Koning zou wel zachter geweest 
zijn, maar h a d , volgens schrijven van den Baron v a n G i n 
k e l , door het opnemen van vele Salzhurgers, inwoners óverge-
noeg. Dit scheen aan velen , ook hier te lande, de ware reden 
toe , waarom - hij zeer onverschillig was, of de Doopsgezinden 
verhuisden of Meven. Telen bleven niet , omdat zij op het 
woord connivendo niet durfden vertrouwen. Ook had die oog-
luiking alleen plaats met d ie , welke te Koningsbergen en niet 
met d ie , welke ten platten lande woonden. Sommigen vertrok
ken toen 10 à 15 mijlen voorbij Tihit, naar eene landstreek, 
toebehoorende aan een' Hoomschen Graaf, die verdraagzamer 
was dan de Protestantsehe Koning. Waar Polen weken 82 huis
gezinnen , aan welke het vergund werd , daar te Wijven. Deze 
ontvingen eenigen onderstand van h ie r , vooral door de bemoei-
jing van A l l e D i r k s , uit Groningen. 

Intusschen waren er ook meer dan 100 personen te Dantzig 
scheep gegaan, om in het gastvrije Nederland bescherming en 
hulp te zoeken. Het gelukte de Broeders te Amsterdam, 11 
dezer huisgezinnen bij Wageningen en 12 op Walcheren te plaat
sen , waar zij van woningen, huisraad, l and , vee en gereed
schappen werden voorzien. 

Natuurlijk veroorzaakte dit een en ander , wat met de Pruis-
sische Broeders voorviel, zware opofferingen. Om de onkosten 
mede te helpen bestrijden, werden door de Friesche Sociëteit 
van elke Gemeente 10 stuivers voor ieder l i d , dat geen onder
houd genoot, afgevraagd; welke gelden door de meeste Ge
meenten werden opgebragt. S t e v e n C r a m e r en. D i r k Al 
l e s waren ook hierin bijzonder werkzaam. Over al deze zaken 
van onderstand werden dikwijls aîgemeene Vergaderingen te 
Amsterdam gehouden, waarop ook de Friesche Sociëteit meest 
altijd hare Afgevaardigden zond, om in alles eenparig met Hol
land te handelen. Eindelijk besloot men in 1726 een hoofd
fonds op Ie r iglen, onder het Bestuur van Gecommitteerden der 

gezinden gunstig in Polen opgenomen en genoten daar ook later bescherming (sei-

(e 34). 
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Doopsgezinde Gemeenten tot de buitenlandsche nooden. liet doel 
van dit fonds zou zijn: nom vooral zoodanige Geloofsgenoolen 
Ie hulp te komen, die wegens hunne Godsdienst verdreven of 
kwalijk behandeld worden; of door oorlog, dure tijden, wa
tervloeden , brand en dergelijke droevige gevallen, in gebrek 
en armoede geraken." Geene Partij onder de Doopsgezinden, 
van welke meer of minder vrije godsdienstige denkwijze die 
ook mogt zijn, heeft zich van deze vereeniging uitgezonderd. 
Wat dus de stelsels van het Geloof gescheiden hadden , dat heeft 
de Liefde weer zamengebragt. De Grove zat weer bij den Fij
ne , de Lammist bij den Zonnist neder; en Fries of Vlaming , 
Waterlanàer of Hoogduitsche , ten laatste ook de Dantziger (32), 
allen werkten eendragtig mede tot het zelfde edele doel. 

Het eerste werk, wat de Gecommitteerden terstond in 1726 ver-
rigtten, was, 8000 gulden naar Pruissen te zenden en eene al-
genieene collecte te laten doen, die ruim 30,000 gulden op-
bragt. De Friesohe Sociëteit droeg daartoe ongeveer 3000 gul
den bij. In 1735 was er wcêr eene algemeene collecte noodig, 
waardoor op nieuw ruim 64,000 gulden in het fonds werd 
gestort en ruim 4700 gulden van wege de Sociëteit naar Am
sterdam , waar het Bestuur der Commissie gevestigd was , werd 
overgemaakt. In 173S kwamen er nieuwe klagten in van 
Dantzig, alwaar, door de belegering van die stad in 1734 en 
eene overslrooming van de Weichsel in 1735, misgewas van gra
nen , hongersnood en zware ziekten waren ontstaan. Welke 
som toen in het algemeen door de Nederlands che Doopsgezinden 
is opgebragt, staat mij niet bekend; maar de Friesche Sociëteit 
leverde 2700 gulden. Behalve datgene, wat de Friesche Ge
meenten, met eenige Gemeenten in Groningerland vóór 1726, 
ten behoeve van de Paltzers en Zwitsers hebben gegeven, heb
ben zij van 1726 tot 1736 ruim 11,000 gulden in het gemelde 
fonds gestort (33). Ook naderhand is men met zoodanige onder
steuningen niet opgehouden; niet slechts van wege de Socië
teit , maar ook van de zijde der bijzondere Gemeenten (34). Maar 

(33) Rues , Tegenwoordige Staet der Doopsgez. , bl. 182. 

(33) De opgave van hetgeen in 1726—1738 door de verschillende Gemeenten , 

die tot de Sociëteit behoorden , is bijgedragen , volgt in Bijlage XII , omdat wij 

daaruit niet zoozeer of alleen de meerdere of mindere goedwilligheid der Gemeenten , 

maar ook derzelver betrekkelijke sterkte in getal van Leden of vermogen kunnen zien , 

alsmede hoe algemeen in deze bijdragen werd gedeeld. Men moet in aanmerking ne

men s dat de Gemeenten daarenboven ook hare gewone jaarlijksche collecten voor de 

Sociëteit hadden op te brengen. 

(34) Hel eerste wordt bewezen door de Besolvtièrt 'Ier Sociëteit. Ook nog vroe-
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de toenemende verdraagzaamheid, ook in andere landen, maak
te het bestaan van zulk een fonds eindelijk minder noodzake
lijk ; zoodat er ook, na 1758, in het vervolg van die eeuw, geene 
algemeene Vergadering is uitgeschreven. In den aanvang dezer 
eeuw begreep men dus , het fonds tot nuttiger einden te kun
nen besteden en zoo werd he t , in 1804, ontbonden en , w a t e r 
nog overig mogt zijn, verdeeld. 

Terwijl wij alzoo de Friesche Gemeenten, vooral door middel 
van de Sociëteit, hare krachten zien inspannen tot welzijn van 
het Genootschap, zoo buiten als binnen de provincie , wordt het 
tijd , ook iets te gewagen van derzelver betrekking tot den Staat 
en de Hervormde Kerk; daar wij juist uit deze dagen eenige 
voorvallen vinden opgeteekend, welke men in die eeuw niet 
meer zou hebben verwacht. Wij hebben in het vorige Hoofd
stuk gezien, hoe onze toestand allengskens wenschelijker werd j 
hoe wij eindelijk volkomene vrijheid van Godsdienst-oefening 
verkregen en welke voorregten en gunsten, ook na 1672, daar
van het gevolg waren. Toen de Sociëteit opgerigt was , begreep 
men , van hoeveel belang het voor haar zijn zou, indien ook 
den Doopsgezinden wierd vergund, aan gemelde Sociëteit of aan 
de bijzondere Gemeenten te mogen legateren. Men verzocht dus 
in 1702, dat zulks aan alle Doopsgezinden in Friesland, ten be
hoeve van hunne inrigtingen, mogt worden toegestaan; even 
als het aan de andere ingezetenen, Leden der Hervormde Kerk, 
geoorloofd was. Maar hiervan kwam niet. Daarentegen moest 
de groote Gemeente te Molkwemm, in 1705, een aanzienlijk 
legaat, dat aan haar gemaakt was, op nader bevel van het be
stuur , geheel uitkeeren aan de Hervormde Gemeente aldaar. Wan
neer deze maatregel veranderd is , kan ik niet zeggen, maar in 
1753 was het reeds anders. Want dit jaar wordt in de Reso-
lutiën der Sociëteit melding gemaakt van een legaat van 3000 

ger , in Î730 , verscheen P. v a n G e u n s , Leeraar te Norden , op de vergadering 

en 'werd hem uit de Societeils-kas 300 gulden voor die Gemeente , welke door den 

watervloed van 1717 geleden h a d , ter hand gesteld. ï a n het laatste vind ik deze 

voorbeelden , misschien onder meer andere. Te Grovw verzamelde men in 1749 

voor de verwoeste kerk der Hervormden van Bergen op Zoom ruim 53 gulden. In 

1719 ruim 300 gulden , in 1780 het zelfde , in 1731 ruim 330 gulden ; maar ik 

weet niet , voor welke noodlijdenden. Te Sneek , bij de Ouàe-Vlamingen op het 

Klein-Zand , gaf men ook in 1749 ruim 100 gulden aan de Hervormden van Ber

gen op Zoom ; en in 1733 betaalde men daar »voor 16 Testamenten en meer andere 

boeken , ten dienste der Vrienden in Polen ," 36 gulden. Deze kleine bijdragen 

van slechts twee Gemeenten mogen ons den geest van het Genootschap doen proeven. 

Hen heeft zich hier later , ook ten opzigte van de Waldenzen , Hervormden , Lu-

therschen niet verloochend , zoo als dezulken , die het weten , dankbaar erkennen. 
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gulden , hetwelk de Gemeente van Witmarsmm had ontvangen. 
Kwamen wij in 1702 met een verzoek bij de Staten, zij kwa

men in dit zelfde jaar met een verzoek bij de Doopsgezinden, 
of deze namelijk zoo goed wilden zijn, nog eens 200,000 gul
den aan dezelve op te schieten; waarvan zij zich echter ver
ontschuldigden . 

In datgene, wat er nu verder volgen zal, bespeuren wij weer 
den invloed der Hervormde Kerk. Wij willen gelooven, dat 
het niet zoozeer was de zucht om te heerschen en veel min
der benijding, maar dat het veroorzaakt werd door den gewel
digen schrik, welken vele Hervormde Predikanten hadden voor de 
leerstellingen van S o c i n u s ( 3 5 ) . Hoe deze, vooral omdat zij 
tegen de leer der Drie-eenheid streden, werden veroordeeld, 
hebben wij vroeger gezien ; alsmede, hoe men velen onzer voor 
Socinianen hield. De Waterlandsche Gemeente te Leeuwarden 
werd vooral verdacht gehouden, gelijk uit de besluiten van 
den Magistraat, in 1687 genomen, blijkt. Be Leeraar J a c o b 
J a n s e n V o o g t werd eerst gebannen, maar mogt toch einde
lijk weer het woord voeren , mits hij vooraf zijne gevoelens door 
een Hervormd Predikant liet onderzoeken (36). In 1704 ontzag de 
Remonstrantsche Leeraar van Dookuin zich n ie t , om drie weken 
aan-een voor de zelfde Waterlandsche Gemeente te Leeuwarden 

(35) Daar wij zoo dikwijls van Socinianen moeten gewagen , zal het volgende 

ter opheldering voor sommige mijner Lezers niet onwelkom zijn. Zij werden alzoo ge

noemd naar L e l i u s en F a u s t u s S o c i n u s , oom en neef, uit een niet onaan

zienlijk geslacht in Italië , beide geboren in de eerste helft der XTId e eeuw. Ook de 

eerste , maar inzonderheid de laatste , hield zich langen tijd in Polen op , en het was 

hier , dat hunne begrippen het meest ingang vonden. Aanvankelijk genoten hunne 

aanhangers in Polen de bescherming des Bestuurs en rigtten zelfs te Krakau, Lvhlin , 

Nowgorod en vooral te Racou, leerscholen op. Maar in 1638 vielen ei ter laatstge-

melde plaats ongeregeldheden voor , die hunne verbanning ten gevolge hadden. Dit 

besluit weid in 1658 en 1681 vernieuwd en met wreedheid ten uitvoer gelegd , zoo

dat sommigen liet met den dood moesten boeten. De Doopsgezinden bleven echter , 

volgens plakkaten , door den Koning J o h a n n C a s i m i r in 16S0 en 1660 gegeven, 

bijzondere bescherming genieten. (Ton K e i s w i t z und W a d z e c k , Glaubensbe-

kenntnisz der Jlennoniten , seite 35.) De Socinianen verspreidden zich nu in andere 

landen; maar door de zorg der Geestelijken , werd hun nergens toegang of verblijf 

verleend. Weldra zag men dus geene bijzondere Gezindte meer van dien naam ; hoe

wel hunne stellingen, in de denkwijze \an personen , bij verschillende Kerkgenoot

schappen bewaard bleven. Die stellingen waren al zeer liberaal, vooral als men dien 

tijd in aanmerking neemt, en zij weken in sommige geloofspunten , b.v. betrekkelijk 

de Drie-eenheid , Erfzonde , enz. van het algemeen gevoelen af. 

(36) Extract vit de Resol. van den Leeuw. Magistraat, van den 30 Julij en 
8 Aug. 1687. 
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op te treden ; zoodat men zich genoodzaakt zag, den Doops
gezinden Leeraar te verbieden, dit verder te dulden (37). 

Nu naderen wij de beruchte vier artikelen van onderteekening , 
aan de Doopsgezinden in 1722, uit vrees voor Sociniaansche 
gevoelens , voorgelegd. Wat echter bijzonder aanleiding tot de
zelve hebbe gegeven, weet ik niet ju is t , maar is wel te gissen. 
R u e s zegt, dat het vuur in 1719 ten dake uitsloeg, daar een 
der Doopsgezinde Leeraars door een Hervormd Predikant van 
Sociniaansche gevoelens werd beschuldigd en daarop door de 
Overheid in zijne dienst geschorst werd. Toen werden ook de 
andere Hervormde Predikanten wakker en drongen aan op de on
derteekening van gemelde artikelen(38). R n e s meldt ons n ie t , 
wie geschorst werd of waar dit gebeurde. Y p e ij en D e r -
i n o u t verhalen (i. a. p i . , aant. 3 d e deel , bl. 211), dat in 1719 
de Klassis van Zevenwouden een' Doopsgezinden Leeraar in de 
Enijpe van Socianisme bij den Grietman van Schootetiand aange
klaagd en , in tegenwoordigheid van dezen , den Leeraar daarvan 
overtuigd zoude hebben ; waarop de G-rietman hem ©ogenblik
kelijk in zijne dienst schorste. Dit zou verder aanleiding heb
ben gegeven tot het voorstel van hetHarlinger Synode, in 1722. 
'Zulks kan zeer wel mogelijk zijn; maar ik heb er tot nog toe 
geen nader bewijs voor gevonden. Misschien laat de aanleiding 
zich ophelderen door eene schriftelijke aanteekening van Jonkh. 
E. Iff. v a n B u r m a n i a , bij de Naamlijst der Predikanten in 
de Classis van Leeuwarden, waar hij zegt: » tusschen 1715—1719 
heeft M a r t e n J a c o b s , van Berlikum, aldaar, onder een Ca-
thechisatie, de Godheid van Christus en de Heilige Drie-een-
heid openlijk geloochent; waarover een jaa r buiten ' s lands is 
gebannen, en voorts gekondemneert in de kosten en misen van 
de Justit ie; met wijdere ordonnantie, om sig in 't vervolg van 
den Predikdienst, als zijnde een Mennonite Leeraar, en dierge-
lijke excessen te onthouden, bij poene van arbitraire correctie." 

Vervolgens vonden de Gedeputeerde Staten van Friesland op 
aandrang van het Synode , in 1722 te Harlingen gehouden, 
goed, den 10 Oetober van dat j aa r , aan alle Doopsgezinde Leer
aars dezer provincie voor te doen leggen het volgende 

)> Formulier van onderteekening. 
Ik ondergeschreven, Leeraar in de Gemeente der Mennonie

ten , verfdare in opregtheid des gemoeds en zonder eenige ach
terhouding , dat ik geloove , belijde, leere en voortaan gedenke 
altijd te leeren : 

(37) Als boven. (38) Rnes , t. a. pi. , bl. 103. 
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I. Bat er drie Goddelijke Personen in het Goddelijk Wezen 
zijn, Vader, Zoon en II. Geest, en dal deze drie onderschei
dene (39) Personen te zamen zijn de Eenige, Eeuwige en Waar
achtige God. 

II . Dat Christus waarachtig en eeuwig (40) God is met den 
Vader, bezittende alle die Goddelijke Eigenschappen, die tot 
het Goddelijke Wezen behooren , volstrekt Tan alle eeuwigheid, 
en dat Hij geen God is van den Vader gemaakt. 

III . Bat de Heilige Geest een ware en van den Vader on
derscheiden Persoon is , en te gelijk met den Vader en Zoon, 
aan 't zelfde Goddelijk Wezen deelachtig. 

IV. Dat Christus, God van eeuwigheid zijnde, in de volheid 
des tij ds waarachtig niensch geworden i s , en als onze Borge 
de straffe onzer zonden gedragen heeft, en alzoo aan de God
delijke Geregtigheid heeft voldaan, opdat wij , uit kracht van 
zijne verdiensten , bij God in genade zouden worden aangenomen." 

Alle Grietslieden en Magistraten moesten de onder hun be
stuur behoorende Boopsgezinde Leeraars voor zich ontbieden 
en de onderteekening eischen van dit Formulier. Bie weiger
achtig waren, werd terstond de Predikdienst verboden ; bij de 
boete van 100 gouden Friesche Rijders, indien zij, zonder ge-
leekend te hebben , zoo stout mogten zijn, openlijk of in het 
geheim, het Leeraarsambt waar te nemen. Elk Overheids-per-
soon, hierin nalatig , zou 25 goud-guldens verbeuren. 

Be ontsteltenis der Doopsgezinden over dezen maatregel was 
algemeen. Van de ongeveer 150 Leeraars in Friesland was er 
wel niemand, die onderteekende , behalve Me i n t C o u p e r , 
bij de Vlaamschen te Grouw (41); maar dit had natuurlijk ten 
gevolge, dat alle Doopsgezinde kerken , door de geheeie pro
vincie , gesloten bleven staan. Be gansche bevolking, zoowel 
Hervormden als Doopsgezinden, geraakte in buitengewone span
ning en gisting. Hoe ook sommige Hervormde Predikanten of 
Overheids-personen het Formulier uitlegden, de Doopsgezinde 

(30) B u e s zegt: onscheidene ; dit is zeker eene drukfout ; t. a. pi . , bl. 193. 

(40) R u e s zegt: eenig God ,- dit is ook eene fout. Ik heb de eebte , oorspron

kelijke Resolutie , in 1733 gedrukt , voor mij , en bier onveranderd , behalve de 

spelling, medegedeeld. Er zou verwarring kunnen ontstaan 3 omdat R u e s en ook 

fiijsdijk, in zijne Godtgeleerde aanmerkingen , 3<le dl. , bl. 1 5 7 , beide het ne

men van deze Resolutie op den 8 October stellen. Zij is inderdaad den 8 genomen , 

maar de aanschrijving is van den 10 October. 

(41) R'ijsdijk , t. a. p. , bl. 159. Hij vergist zich echter of drukt zich zeer 

onbepaald u i t , hier te dien tijde slechts over de 100 Doopsg. Leeraars te tellen , 

zoo als later blijken zal. 
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Leeraars Weven het onderteekenen weigeren, omdat zij niet 
gewoon waren , schoolsehe termen te gebruiken, gelijk in het 
Formulier gevonden werden, als personen, borg enz., maar 
zich steeds van Bijbelsche ui tdrukkingen, in zulke moeijelijke 
punten , bedienden. Het bestuur der Sociëteit, bestaande toen 
uit Harlingen , Sneeh en Leeuwarden , schreef eene buitengewone 
Vergadering u i t , waarop besloten w e r d , bij de Staten te re-
questreren. De Gecommitteerden van Harlingen dienden terstond 
bij de Vergadering een Smeekschrift i n , hetwelk, na eenige 
kleine veranderingen, aan de Staten werden overgelegd (42). 

Ook de Jan Jacobs-gezinden, ofschoon misschien niet zoo 
vreemd van de gevoelens, in het Formulier vervat, reque-
streerden nog in het bijzonder, op naam van P y t e r R u u r d s 
en andere hunner Leeraars (43). Dit alles had ten gevolge, 
da t , bij eene Ordonnantie van den 7 November des zelfden 
jaai's, de Besolutie en Aanschrijving van den 8 en 10 October, 
tot nader order in suspens, dat i s , zonder nader last buiten 
uitvoering werden gesteld; terwijl echter een wakend oog zou 
gehouden worden op alle zoodanige Leeraars, die het wan-
gevoelen van S o c i n u s openlijk predikten of bedektelijk leer
den en de regte leer der Doopsgezinden zochten te verbasteren. 
De Doopsgezinden werden in deze moeijelijke omstandigheden 
veel geholpen door 'sLands Fiscaal S a n t a , die in naam der 
Sociëteit voor zijne genomene moeite bedankt werd en van 
zijne zijde beloofde, hun altijd behulpzaam te zullen zijn, in
dien er onverhoopt weer iets onaangenaams mogt gebeuren. 

Zoo bleef de stand van zaken, totdat de Hervormde Predikant 
in de Knijpe, v a n A s s e n , in 1738, op eene Vergadering der 

(42) Men kan dit Smeekschrift lezen in Bijlage XI . R ij s d ij k spreekt van eene 

ingewikkelde en slechte Greloofs-Belijdenis , die "wij toen zonden hebben voortgebragt; 

maar welke ik nergens dan bij hem gevonden heb. Dezelve komt hoofdzakelijk hierop 

neder: »dat zij gelooven in M o z e s , de Profeten en het Nieuwe Verhoud ; dat de 

H. Drie-ééne Godheid eene diepe verborgenheid is , eer te aanbidden dan te beschrij

ven ; dat zij een3 Stedehouder van P e t r u s of geloofs-rejjter op aarde verwerpen en 

dat men in gewetens-zaken geen dwang gebruiken mag ; dat zij het dus met het ver

stand en de goedheid der Staten niet kunnen overeenbrengen , dat zij , Leeraars , 

door de onderteekening van het formulier , hunne toehoorders zouden maken tot zoo 

vele aanbrengers, fiscalen en nieuwe inquisiteurs." B i j s d i j k echter , S c h i j n , 

B i d 1 o o en anderen van de Zonnîsten of Vlaamsch-g e zinden vielen de Friesehe 

Leeraars lastig , omdat zij niet onderteekenden. 

(43) De laatsten legden ook eene Geloofs-Belijdenis bij hun Retruest over , blij

kens de Ordonnantie van den 7 November , en het is mogelijk , dat R ij s d ij k deze 

Belijdenis bedoelt; terwijl hij dezelve echter niet op naam van de Friesehe Doopsge

zinden in het algemeen moest stellen. 
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Klassis Zevenwonden, drie Doopsgezinde Leeraars van Heeren
veen en de Knijpe, bij zijne ambtgenooten, van het openlijk 
verspreiden der Soeiniaansehe gevoelens beschuldigde. Be Klas-
sis bragt dit geval dadelijk voor den Grietman van Schooterland, 
en verzocht h e m , de drie Leeraars te dagvaarden en hun de 
vier artikelen van het Formulier met ja of neen te laten beant
woorden. Dit gebeurde, in tegenwoordigheid van twee Her
vormde Predikanten, als Gecommitteerden van de Klassis. Een 
der Leeraars, W y b e P i e t e r s , betuigde, voor zich zelven de 
artikelen wel met ja te kunnen beantwoorden; maar dat hij 
zwarigheid maakte wegens zijne Gemeente, die hem dan niet 
langer als Doopsgezind Leeraar zou willen toelaten. Daarop 
liet men het te zijnen opzigte hierbij berusten. Maar de beide 
anderen, W y t s e J e e n s en P i e k e Tj o m i n e s , verklaarden, 
dat zij liefst daarvan verschoond wilden blijven, omdat zij zwa
righeid vonden , andere woorden omtrent die stukken te ge
bruiken, dan in Gods woord stonden. De Grietman verbood 
hun dus den 23 Augustus 1738, het Leeraarsambt verder waar 
te nemen, zonder nadere toelating. Nu werden zij ia het be
gin van 1739, door een Smeekschrift van hunne Gemeente bij 
de Gedeputeerde Staten van Friesland ondersteund ; hetwelk ten 
gevolge had , dat de Staten, na provisioneel de uitspraak van den 
Grietman bekrachtigd te hebben, eene Commissie uit hun mid
den benoemden, om, gesterkt door den Hervormden Predikant 
van de Knijpe , en twee Hervormde Predikanten van Leeuwar
den , de beide Doopsgezinde Leeraars naauwkeurig te onderzoeken. 
Dit geschiedde den 13 Maart van dat jaar. Zij werden in de 
vier artikelen te zwak bevonden en derhalve geschorst gelaten. 

Dit oordeel was inderdaad zoo ongehoord, dat wij ons over 
de verdere tegenkanting van W y t s e J e e n s en P i e k e Tjom
m e s , ofschoon zij ook niet baatte, geenszins behoeven te ver
wonderen. Den volgenden dag (den 14 Maart) gaven zij eene 
zoogenaamde Remonstrantie aan de Staten over, door H e r m a -
n u s P o r t i e r , te Harlingen, te hunnen behoeve opgesteld. 
De Commissie uit de Staten nam deze Remonstrantie zeer euvel 
op , vooral wegens het woord inquisitie , daarin voorkomende 
en op derzelver handelwijze toegepast, en vroeg om behoorlijke 
genoegdoening. Die bestond daarin, dat de Gedeputeerde Sta
ten hare handelwijze goedkeurden, haar oordeel bekrachtigden 
en de beide Leeraars van hun ambt ontzetteden, door een vonnis 
van den 5 Junij 1739. 

Hunne Gemeente wendde zich thans, om voorspraak, tot de 
Doopsgezinde Sociëteit. Hier vonden hare klagten gereedelijk 

J4 
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gehoor. Want de Doopsgezinden Treesden algemeen, dat het 
niet bij dit ééne voorbeeld blijven KOU , maar dat do tijden van 
1722, nu wel niet plotseling, maar meer voorzigtig en langza
merhand zonden worden vernieuwd; dat men thans de Leer
aars niet alle te samen , maar den een na den anderen aantas
ten zou. Hen meende reeds de sporen van verdere bemoeijm-
gen bij de Hervormde Predikanten te ontdekken. De Doopsge
zinden zagen wel i n , dat geene of weinige hunner Leeraars het 
Formulier zouden willen onderteekenen of toestemmen. Langs 
zulk een' weg zou dus de eene Gemeente na de andere van 
haren Leeraar of Leeraars worden beroofd en derhalve eindelijk 
de geheele Gezindte in de provincie moeten vervallen of te 
gronde gaan. 

De zaak was dus bedenkelijk genoeg , om ten gevolge van de 
berigten en aanzoeken der beroofde Gemeente van Heeren
veen en de Knijpe eene buitengewone Sócieteits-Vergadmng te 
beleggen, welke onder Vooizitting van J o a n n e s S t i n s t r a , 
Leeraar te Harlingen, den 9 October 1739 , te Leeuwarden ge
houden werd. Van 38 Gemeenten, die er hunne Afgevaardig
den gezonden hadden , stemden terstond 18 vóór een voorstel 
van S t i n s t r a , om een Request bij de Staten in te leveren; 
15 hadden nog geene volniagt daartoe; 5 wilden hei hebben 
uitgesteld. Op eene tweede Vergadering, den 23 October ge
houden, stemden ook de 15 andere toe; waarop men goed 
vond, aan de Staten, die in Februarij 1740 vergaderden, een 
Request over te leveren, met eene Deductie of uitvoeriger be
toog. Beide werden opgesteld door S t i n s t r a ; op eene So-
oieteits-Vergadering van den 8 Januarij 1740 voorgelezen en 
goedgekeurd; daarna gedrukt en bij de Staten ingediend. Men 
verzocht in het Request, verschoond te mogen blijven van alle 
examen, geloofsbelijdenis of onderteekening van menschelijke 
artikelen, het zij voor Wereldlijke of Kerkelijke Regtbanken. 
fn de Deductie werd nader ontvouwd, dat dit verzoek over
eenkwam met het oorspronkelijk regt der Natuur, met de God
delijke Openbaring en met de grondvesten van den vrijen Ne
derlandsehen Staat; dat regtschapene Christenen en Protestanten 
de H. Schriftuur hielden voor den éénigen regel van geloof en 
leer en zich aan geene voorschriften van feilbare menschen of 
aan derzelver gevoelens verbonden; dat zulk eene vrijheid van 
examen en onderteekening van zoodanige voorschriften in gee-
nen deele het gezag van de hoogste Magten op deze wereld 
verkleinde, noch streed tegen eenige wetten van dezen Staat of 
van deze Provincie; dat die vrijheid niemand in zijn regt be-
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nadeelde, maar hetzelve aan ieder onbelemmerd deed gemeten ; 
terwijl ze niet strekte om de rust en den Trede der Ingezete
nen te storen of den Staat eenig onheil toe te brengen, maar 
Teeleer, om denzelven in rust en voorspoed, onder den God-
delijken zegen, te doen bloeijen. Den 12 Maart des zelfdenjaars 
namen de Staten hierop een besluit: »dat men de Doopsgezin
den wel bij de vrije uitoefening hunner Godsdienst zou laten, 
als te voren, maar dat de plakkaten, vroeger tegen de Socini-
anen afgekondigd, in hun geheel zouden gelaten en naar der-
zelver inhoud alle gestraft zouden worden, die overtuigd wer
den , zieli aan het leeren , verbreiden of schrijven van Sooini-
aansche gevoelens schuldig gemaakt te hebben." Het andere 
woorden, dat alles blijven zou, zoo als het was. 

Genoemd Request en Deductie , door S t i n s t r a met zijne ge
wone scherpzinnigheid en vrijmoedigheid gesteld, lokten eene 
zee van tegenschriften bij Hervormde Hoogleeraars en Predikan
ten uit (44). En kort daarna kwamen ook 's mans vijf predika-
ti'èn, over de natuur en gesteldheid van Christus Koningrijk, On
derdanen , Kerk en Godsdienst, in het licht (45). Nu nam het 
voor- en tegenschrijven geen einde. Zeer juist is het oordeel 
van Ypei j en B e r m o u t (t. a. p i . , 3 d o d l . , bl. 214) daarom
trent. )>Gemakkelijk had men kunnen begrijpen, zeggen zij, 
da t , al ware S t i n s t r a een Sociniaan in zijn hart geweest, 
's mans wijsheid zijne pen genoeg in bedwang zoude hebben 
gehouden, om zich niet te ontdekken en zelf zich niet te be
zwaren. Doch het algemeen, door vooroordeel verblind, be
greep dat niet. Terstond ging er uit den boezem der Hervorm
de Kerk eene kreet op van misnoegen over des Predikers stout
heid in het openlijk uifstrooijen van Sociniaansche gevoelens en 
in het aanprijzen van eene onbeperkte verdraagzaamheid, die 
zich tot de Socinianen uitstrekte." Be aanval der Predikanten 
werd dus nu tegen S t i n s t r a zelven gerigt. Hij toch was toen 
de uitstekendste der Doopsgezinde Leeraars in Friesland (die ook 
in 1735 eene beroeping naar de Gemeente der Lammisten te 
Amsterdam gehad had , maar niet gevolgd was) ; en deze gaf 
zich bloot aan verdenking van Sociniaansche geToelens. Eigen
lijk was hij d« man , die zijn Genootschap verdedigde tegen de 

(44) De titels der geschriften , omtreni de Leeraars van Ueerenveen on de 

Knijpe en vooral omtrent S t i n s t r a , zoo menigvuldig uitgegeven , neb ik grooten

deels bijeenverzameld in Bijlage XÏV , zonder ïe willen beweren . dat deze verza

meling compleet is. 

(45) De eerste maal in Mei 174) . 

14* 
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bedreiging met het Formulier, en niets was das natuurlijker, 
dan dat men thans tegen dezen pilaar alle krachten inspande. 

Op alle Klassikale Vergaderingen, en inzonderheid op het 
Synode te Bohward, drong men nu tegen S t i l i s t r a . Sommi
gen wilden de zaak in handen van den Magistraat van Ilarlingen 
gegeven hebben; maar de meesten duchtten , dat men hem 
daar , waar hij van zoo vele goede zijden bekend stond, te zeer 
'/.on versclioonen. Men wendde zich dus tot Gedeputeerde Sta
ten der provincie. Alhoewel deze voor zich zelve niets konden 
hebben tegen een' man , die zoo verre van ongehoorzaamheid 
of oproerigheid verwijderd was, dat hij nog in 1739 eene krach
tige Predikatie tegen de Sluikerij openlijk had uitgegeven , had
den zij hunne bijzondere redenen , om zijne vijanden een gun
stig gehoor te verleenen. Maar zij zagen weî i n , dat hier gee-
ne gemakkelijke zaak te schikken viel. S t i n s t r a was te 
groot, te sterk een man, om hem zoo voetstoots, gelijk W y t -
se J e e n s en P i e k e T j o m m e s , te doen vallen. Zij vonden 
derhalve goed , zijne Predikatien door alle Synodale Klassen van 
Friesland en door de vijf Theologische Faculteiten in Nederland, 
te Leiden, Utrecht, Groningen , Harderwijk en Praneker, te la
ten onderzoeken. Van alle kanten werd S t i n s t r a van Soci-
niaansche gevoelens beschuldigd; slechts ééne stem was vóór 
hem, die van den Iloogleeraar V e n e m a , te praneker, welke 
rijn advies ten gunste van S t i n s t r a naauwkeurig had uiteen
gezet, en besloot met de woorden van A - i i g u s t i n u s , die dik
wijls door den beroemden W i t s i u s werden gebezigd: «in het 
noodzakelijke éénheid, in het minder noodzakelijke vrijheid , 
in alîes (voorzigtigheid en) liefde." A.an V e n e r n a zou mis
schien daarop het zelfde lot wedervaren zijn, wat S t i n s t r a 
boven het hoofd h ing , indien niet W i l l e m IV tegenwoordig 
ware geweest in de Staten-Vergadering, welke de Adviezen op
nam. Reeds werd V e n e m a voor een Ketter uitgescholden , 
die zijnen âkademischen leerstoel niet waardig was, toeo de 
Prins zich plotseling wendde tot den beschuldiger , met de woor
den: »wien beschuldigt gij? het advies van V e n e r n a is verre
weg het verstandigste van al le! ' ' Gaarne had hij ook S t i n 
s t r a behouden, maar dit vermogt hij niet. V e n e ma werd 
echter door hem, met behulp van den beroemden Jonkh r . 
E p o S j u k v a n B u r m a n i a en eenige andere Leden van 
de Vergadering, gered. 

Ben 13 Januari] 1742 namen de Staten een besluit, ten op-
zigte van S t i n s t r a , zonder hem vooraf gehoord te hebben, 
wat hij op de tegen hem gemaakte bedenkingen mogt willen 
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antwoorden. Mij werd Tan zijn Leeraarambt te Harlingen ont-
i e t , en mogt niet meer optreden, vóór hij zich openlijk en 
plegtig gezuiverd had. Baar hij ,' door het verdedigen eener 
•onbepaalde verdraagzaamheid , zich eenigzins oproerig had be
toond , moest hij h iervan, voor de Staten , herroeping doen , 
en mogt niet meer iels zeggen tegen de order van de Hervormde 
Kerk of hare Formulieren van eenigheid. De vijf Predikati'én 
mogten in Friesland niet worden herdrukt of verkocht. 

De Friesche Sociëteit belegde daarop, den 28 Januarij , eene 
Vergadering, d i e , even als S t i n s t r a zelf, en ook de Sar-
(inger Gemeente voor zich zelve, eene Remonstrantie aan de 
Staten inleverde. Deze beraadslaagden in het begin van April 
nog eens over zijne zaak; maar het vonnis, tegen hem gesla
gen , werd goedgekeurd en bevestigd. Van dien tijd af wer
den er nog wel gedurig pogingen tot zijne herstelling in de 
dienst aangewend, vooral door de Gemeente van Harlingen, 
die hem getrouw liefhad, maar zij mislukten alle. Zijne plaats 
in het Bestuur der Sociëteit bleef hij behouden (in 1756 komt, 
hij weer voor als President) , zoo als ook zijn lidmaatschap in 
den Kerkeraad zijner Gemeente , waar men eenige jaren lang 
geen' Leeraar in zijne plaats beriep , maar zijne predikbeurten 
door zijne Ambtsbroeders, van die Gemeente en van elders, 
liet vervullen. Gedurende de jaren 1744 en 1745 gaf hij maan
delijks eene leerrede uit (46). Dit was hem door zijne vrienden-
aangeraden , en volgens de voorrede, welke hij voor den geza-
menlijken bundel schreef, leende hij te gereeder het oor aan 
die raadgeving, omdat hij van nutteloos stilzitten een' afkeer 
had en niet ongenegen was , om openlijk aan de wereld te 
toonen, wat en hoe hij zijne Gemeente geleerd h a d , welke 
men tot hare groote droefheid van zijne dienst had beroofd. 
» Gemakkelijker en zachtmoediger wederlegging, zegt hi j , kon hij 
niet uitdenken van de beschuldigingen en den handel , die men 
tegen hem gehouden had en onder het oog der wereld gebragt. 
Dit oogmerk bekent hij dan ook in het bijzonder bedoeld te 
hebben, benevens dat algemeene, om zijne mede-Christenen ie 
stichten en eenig nut naar de ziel toe Ie voegen." Tu 1748 . 
een jaar van staatkundige woelingen en beroeringen, wilde 
het Harlinger gemeen hem met geweld in triomf weer op den 
predikstoel brengen ; maar hij ontdook d i t , en wilde zich niet 

(46) Ook te zamen ia ïic† îirht \ersrhenen onder den titel van : VIer-en-t\\in-

tig Leerredenen , maandelijks uitgegeven in de jaren 1744 en 174S , door,!, S t i i i -

s t r a . Leeraar der Doopsgez. te llarlhtgrt],- Jlarling on hij V Tan der "Plaats , 1746. 

file:///ersrhenen
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tegen 's Lands Bestuur verzetten. Eindelijk werd hij ten jare 
1757 in de dienst hersteld (47). 

De acht ing, waarin hij onder allerlei lotwissel s tond ; was 
groot, niet slechts bij zijn eigen Genootschap, maar ook bij 
anders-denkenden. Ook toen hij afgezet was , bleven zelfs Ede
len dés Lands hem hunne bijzondere hoogachting en genegen
heid toonen. En hadden de Staten hem niet gunstig behan
deld , na zijne herstelling sloeg dit bijkans tot een ander uiterste 
over. » Tegen den tijd van den grooten Landdag werd S t i n -
s t r a verzocht, om uit Harlingen te Leeuwarden te willen ko
men en aldaar in de kerk der Doopsgezinden eenige weken 
achter elkander des Zondags voor aanzienlijke Leden van den 
Staat te prediken. Onder dezes mans gehoor verzamelden zich 
a l len , die den naam hadden van verdraagzaam te zijn en op 
godsdienst-vrijheid roemden. Hier zag men het puik der Friesche 
Edelen en Eigen-erfden van de oudste familiën , op stoelen van 
eere achtbaar nederzittende, gelijk het aan Regenten des Lands, 
als Voedsterheeren der Kerke , toekwam " (48). In 1763 , dus 
28 jaren nadat hij te Amsterdam, beroepen was geweest, ontving 
hij eene beroeping naar Haarlem, waarvoor h i j , zoo innig aan 
zijne geliefde Gemeente te Harlingen verbonden, eveneens be
dankte. Als een zonderling, maar sterk bewijs van de achting 
waarin hij bij zijne Geloofsgenooten in Friesland s tond, kan ik 
nog aanhalen de Notulen der Sociëteit over 1790 , in welk jaar 
hij overleed. Hier verandert de dorre kronijkslijl, aan Notulen 
eigen, en vind ik eene lofspraak, zoo als men die anders, van 
1695 tot nu toe, te vergeefs aldaar zal zoeken. Madat de Boek
houder eerst melding heeft gemaakt van een legaat (van 1700 
gulden, maar dat toch in die dagen zoo groote zeldzaamheid 
niet was als n u ) , door S t i n s t r a aan de Sociëteit geschonken, 
vervolgt hij : » Deze Eerw. Heer, dewelke zijne ongemeene en 
aller roortreffelijkste geleerdheid, tot eene hooge reeks van jaren , 
met alle vlijt had aangewend ten nutte der Christenheid in 't al
gemeen , doch wel bijzonder ten dienste van deze Doopsgezinde 
Sociëteit, heeft ook door deze laatste liefdedienst metderdaad 
betoond, een man geweest te zijn , dien het levende niet ge-

(47} fiues (die hier zeer uitvoerig is) , Ype ij en D e t m o n t , en andere ge

drukte werken komen in deze zaak mei de hoeken van de Sociëteit, en van de 

Ilarlinger Gemeente goed overeen. Reines ten , ten îjelioeve van S t i n s t r a na 

zijne schorsing bij de Staten van Friesland ingediend , kan men vinden in Bijla

ge XIII. 

(48) Ypeij en Dormoul , †. a. pi. . Sd» d l . , hl. S31 . 
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iioeg was , de belangen dezer Sociëteit te bezorgen , maar zelfs 
tot na zijnen dood hare welvaart te vestigen. En ik mag niet 
twijfelen, dat de Godsvrucht en deugd van den zaligen S t i n -
s t r a , hoogloffelijker gedachtenis, altoos in zegenioge bij ons 
zij ; dat deszelfs nagelatene schriften ten prikkel ter Godzalig
heid aan ons en onze nakomelingen mogen verstrekken." — 
Wij zullen naderhand gelegenheid vinden , nog iets van zijn' 
letterkundigen roem te zeggen ; terwijl wij onderrigt zijn , dat 
wij misschien van eene andere hand een uitvoeriger verslag van 
dezen verdienstelijken man hebben te verwachten. 

Dat ongunstig oordeel over W y t s e J e c n s en P i e k e T j om-
mes en vooral over S t i n s t r a , door de Staten op aandrang 
der Hervormde Predikanten uitgesproken, kan ons over de laatst -
gemelden zeker niet gunstig doen denken. Ik mag echter mijne 
Lezers opmerkzaam maken op den geest van die dagen, waar
door de Predikanten wel niet geregtvaardigd worden, maar 
waaruit toch blijkt, dat men hunne handelwijze juist niet a l 
leen partijdigheid tegen ons Genootschap noemen moet. V e-
n e m a , Y p e y en B e r m o u t schetsen ons die dagen als een' 
tijd van de grootste verwarring.onder de Hervormde Predikan
ten zelve (49). Het meerendeel hing nog sterk aan de Formu
lieren van eenigheid, niet slechts aan de voorname leerstukken 
der Hervormde belijdenis , maar ook aan punten , waaromtrent 
ieder denken mogt naar zijne wijze van zien , zooder dat liet 
Hervormd geloof er door gekwetst werd. Bij anderen , en niet 
van de minst aanzienlijken in het Genootschap, was evenwel 
eene onbekrompener wijze van beschouwen opgekomen. Deze 
werden door de stijfzinnigen gescholden voor vijanden van de 
Formulieren, voor Remonstranten , Socinicmen en Atheïsten, 
aanranders van het ware Hervormde geloof, gelijk dit door het 
Synode te Dordrecht was vastgesteld. Maar de vrijer denkenden 
roemden van hnnne zijde, dat zij zich meer hielden aan de 
uitspraken van de H. Schrift, dan aan gezag van menschen. 
Van beide zijden had men misschien niet geheel ongelijk. 
A n t h o n y v a n d e r O s , Predikant bij de Hervormden te 
Zwolle , moest als een offer van deze twisten, wegens zijne meer 
vrijzinnige gevoelens, ongeveer het midden dezer eeuw, val
len ; bleef daarop, drie jaren îang, buitei. betrekking tot eenig 
Godsdienstig Genootschap, en werd eindelijk Doopsgezind Leer-

(49) i'enema, licii PieiLluilien over Mdttli. V , \oonede v,m do 1"" uitgave 
die zonder njn ' IMUUI vei&elieen ; Ypcij en Uermmit, 3*e CU. s !_,[. 480 . 46î> 
."530 en/. 
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aar , in 1758 te Beverwijk , en in 1784 te Zaandam , oostzijde. 
Tegen de Hoogleeraren V i t r i n g a , A l b e r t i , V e n e m a en 
andere groote mannen in hun eigen midden, boist de haat der 
stjjfzinnigen niet minder los; ofschoon deze laatsten hunne be
doelingen niet bereikten Maar zou men dan nu bij het klei
nere Genootschap der Doopsgezinden gevoelens dulden, die men 
in de eigene Kerk zoo geweldig tegenging ? Zou de fel ver
bitterde geest alieen omtrent de Doopsgezinden zachter gestemd 
zijn ? En zou men geen gebruik maken van den invloed, dien 
men nog als heersehende Kerk bij 's Lands Bestuur bezat ? Dat-
was wel niet te verwachten ; en hoezeer dus hunne handel
wijze ten opzigte van de Doopsgezinde Leeraars af te keuren 
zij , dezelve kan ons in dien tijd niet zoo geheel vreemd voor
komen. Zij is gelukkig de laatste onaangenaamheid van dezen 
aard, die wij in onze Geschiedenis hebben te vermelden. 

Het Compendium van Kerkelijke Wetten zwijgt, wel is w a a r , 
zelfs in 1771 (van welk jaar de tweede druk is) niet geheel. 
Zoo zegt he t , in Tit. XLIII , art. IV (bl. 202) : )>AUe Kerken, 
Classen en Synoden, zullen hebben te waken en met allen ijver 
tegengaan de voortplanting van de verderflijke Sociniaansche 
Leer onder de Mennoniten , en de verdere Mennonitisehe stou-
tigheden ; bijzonder in ' therdoopen, echtscheiden en 'tbouweK 
van Vermaanhwizen , daar te voren geene geweest zijn, begaan 
wordende, als zijnde door Staats Resolutiën (1661) verboden." 
Maar dit kwam inzonderheid daarvan, dat men ons nog steeds 
van Sociniaansche gevoelens verdacht bleef houden. Uit dien 
hoofde bevat gemeld Compendium een artikel tot wering van 
het inkruipen en doorbreken der Socînianerij bij de Doopsge
zinden. Hetzelve slaat voor, van de Doopsgezinde Leeraars het 
aannemen af te eischen van het beruchte Formulier der vier 
artikelen van 1722 , of om op deze volgende zeven stellingen 
eene ronde verklaring te vorderen, bij ja en neen i 

1) Of zij gelooveiï, belijden en leeren , dat Christus is eeu
wig God, eenswezens met den Vader en H. Geest; en dat hij 
alle de wezenlijke Eigenschappen heeft, die de Vader heeft, 
als Almagtig, inderdaad van Eeuwigheid voor de grondlegging-
der wereld , Alwetend , Overaîtegenwoordig , en wat derge
lijke Eigenschappen nog meer zijn; in 't kor t , of hij God van 
zich zelven is , dan of de Vader Hem tot God gemaakt heeft ? 

2) Of Christus, loo als Hij is God van Eeuwigheid, eenswe
zens met den Vader, en Hensch geworden in der tijd, heeft op 
<r,ich genomen die straffe, die wij verdiend hadden, en in onze 
plaatse tot den laatsten quadrant-penning ioe heeft betaald , en 
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alzoo Gods geregtigheid genoeg gedaan; dat wij aOeön om zijne 
verdiensten bij God in genade worden aangenomen; dan of hij 
ons maar geweest is een Exempel, waarin wij Hem moesten 
uavolgen? Indien 'teerste waar i s , of dal ook de onmondige 
Kinderen aangaat ? 

3) Of de onmondige Kinderen der Geloovigen, sterven
de , zalig zullen zijn en in 't Rijk der Hemelen, dat is , in die 
woonstede komen, die Christus zijne Geloovigen geordineerd 
heeft; dan of daar zij eene derde Kinderplaats ? 

4) Of ook de Godloozen, nadat zij opgewekt en veroordeeld 
zijn, zullen lijden de eeuwige en altijddurende pijn zonder 
ophouden, en altijd sterven, zonder immermeer dood te zijn? 

5) Of zij deze straffe zullen lijden in 't zelfde ligchaara , 
dat zij hier in dit leven hebben gehad , dan of een ander in 
de plaats zal gegeven worden, dat niet gezondigd heeft? 

6) Of 't Predikambt van nooden zij, dat zekere personen 
daartoe verkoren mogen worden en dat deze dienst en beroe
ping wettig zij en Goddelijk; dan of iedereen, die slechts 
gaven heeft, mag prediken en Sacramenten bedienen? 

7) Of den Waterdoop , volgens Gods ordonnantie , een ieder 
Christen tot den einde âer wereld moet ontvangen; dan of 
't eene middelmatige zake zij ? (50) 

Ik heb echter niet kunnen vinden , dat deze wettelijke be
paling eenige gevolgen gehad hebbe , of dat zulk een onder
zoek , nadat de zaak van S t i n s t r a afgeloopen was , nog' eens 
wederom in het werk zij gesteld. Want de betrekking der 
Doopsgezinden tot 's Lands Bestuur zelve stond nu eigenlijk op 
veel beteren voet. W i l l e m IV inzonderheid was ons zeer 
toegedaan. Als eerste voorstander van den handel , sloeg hij 
meermalen een gunstig oog op zijne Doopsgezinde onderdanen 
en maakte ook volstrekt geene zwarigheid om nu en dan som
migen hunner tot zijne vertegenwoordigers bij de Oost- en 
West-Indische Maatschappij aan te stellen. Eindelijk werden 
zij ook bij gelegenheid in Overheids-ambten getrokken. Men 
zal wel nîet naar dezelve hebben gejaagd, waarvan mij ten 
minste in Friesland geene voorbeelden bekend zijn; maar ze-

(50) üe eerste druk van dit Cmapendlnm was van Î 7 5 7 . In het Wetboek 

en Kerken-orde voor de Ilerf. Kerhin Vriesland , gearresteerd in 1804 en door de 

Deputaten Synodi uitgegeven in 1808 , wordt natuurlijk de geheele Tit. XLII! 

overgeslagen en aangemerkt , dat alles , wat daarin (in zeven .Seetiêu , van de Sec-

tarissen in 't algemeen , van de Mennouitcn , Papen , Sociráanen , Remonstran

ten , Lahadisten en Joden) wordt opgegeven , nu geheel en al onuitvoerlijk is. 
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kere verzachting van begrippen (waarover wij later zullen spre
ken) bragt het mede , dat men ze begon aan te nemen. 

Na de omwenteling van 1795 vloeide liet voort uit de alge-
meene denkwijze in Nederland, dat men Staat en Kerk van el
kander wilde geseheiden hebben, waardoor dus het denkbeeld 
van ééne heerschende Kerk moest vervallen. In 1798 kwam 
hieromtrent een Staats-besluit tot stand, met de volgende be
palingen : 

1) Elk burger heeft vrijheid, om God te dienen naar de 
overtuiging van zijn hart ; 

2) Geene burgerlijke voordeelen of nadeel en zijn aan de be
lijdenis Tan eenig Kerkelijk leerstelsel gehecht; 

3) De gemeenschappelijke Godsdienstoefening wordt verrigt 
binnen de daartoe bestemde gebouwen, en wel met ontslotene 
deuren; 

4) JViemand zal met eenig ordeskleed of teeken van een 
kerkelijk Genootschap buiten zijn kerkgebouw verschijnen; 

5) Elk Kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud van zijne 
eerdienst, bedienaren en gestichten. 

Dit laatste punt werd in eenige Additionele artikelen nader 
ontwikkeld, die naderhand nog al eens weer gewijzigd wer
den , even als het vierde pun t , hetwelk, met liet derde, voor
al op de Roomschen zag; maar de beide eerste punten, waar
door de heerschende Kerk werd afgeschaft en dus ook de Doops
gezinden in alles met alle anders-denkenden werden gelijk ge
steld , zijn in volle kracht gebleven. Zij werden in 1808 be
vestigd door Koning L o d e w i j k , die ook overigens den Doops
gezinden wel genegen was(51). Keizer N a p o l e o n liet mede 
in 1810 deze wet van gelijkstelling in stand. Hij wilde wel 
ons Kerkgenootschap wat organiseren, zoo als hij alles organi
seerde , maar onze Hoogleeraar R . K o o p m a n s wist aan 's Keizers 
Intendant , d ' A l p h o n s e , en onzen verdienstelijken J a n s s e n 
den waren toestand van onze Kerkgemeenschap en het doel-
looze, ja schadelijke van eene organisatie zoo duidelijk voor te 
stellen, dat hij zich met eene schijnbare organisatie tevreden 
stelde. Men vindt daarin wel eenige benamingen, die vreemd 
aan het oor van Doopsgezinden lu iden, zoo als corresponderen
de Consistoriën , waarmede onze Sociëteiten worden bedoeld of 
die althans in dezer plaats zouden moeten optreden, maar in 
het wezen van de zaak kwam geene verandering. Het zal wel 

(51) Men iie 's-Yurslen Gcsdilodk, Gudenlïtulihcn oicr Holland, 1sî(î dl. , 
bj. 189. 
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algemeen bekend zijn, dal onze geëerbiedigde Koning, i n d e 
Grondwet van 1815, alles op den zelfden voet bezworen heeft, 
zoo als het ten onzen opzigte gevonden werd. Ook is d i t , ge
lijk het naast voorgaande, van algerneenen inhoud , voor geheel 
Nederland; maar ik heb toch gemeend, dal het in deze Ge
schiedenis niet moest ontbreken, en schrijf dus uit die Grond
wet over, het geheelo zesde Hoofdstuk, de Godsdienst betref
fende. 

I. De volkomen vrijheid van godsdienstige begrippen wordt 
aan elk gewaarborgd. 

I I . Aan alle godsdienstige gezindheden in het Koningrijk 
bestaande, wordt gelijke bescherming verleend. 

III . De belijders der onderscheiden Godsdiensten genieten 
allen dezelfde burgerlijke en politieke voorreglen , en hebben ge
lijke aanspraak op het bekleeden van waardigheden, ambten 
en bedieningen. 

IV. Geene openbare oefening van Godsdienst kan worden 
belemmerd, dan in gevalle dezelve de openbare orde of veilig
heid zouden kunnen sloren. 

V. De traktementen, pensioenen en andere inkomsten, van 
welken aard ook, thans door de onderscheidene godsdienstige 
gezindheden of derzelver leeraars genoten wordende, blijven 
aan dezelve gezindheden verzekerd. Aan de leeraars, welke 
tot nog toe uit 'slands kas geen, of een niet toereikend trak
tement genieten , kan een traktement toegelegd, of het bestaan
de vermeerderd worden. 

VI. De Koning zorgt, dat de toegestane penningen, die voor 
de openbare Godsdienst uit 's Lands kas worden betaald, tot 
geene andere einden besteed worden, dan waartoe dezelve be
stemd zijn. 

VIL De Koning zorgt dat geen Godsdienst gestoord worde 
in de vrijheid van uitoefening die de grondwet waarborgt. 

Hij zorgt tevens dat alle godsdienstige gezindheden zich hou
den binnen .de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van 
den Staat (52). 

(•52) In de Grondwet staan deze bepalingen als Art. 190—196. Over de ver-

andeide betrekking tnsscnen Kerk en Staat , sedert 1795 , schrijven uitvoerig Vpey 

en Dermout, t. a. pi. , 4 i e d l . , en Bioes, ICerk en Staat in de Nederlanden en 

JFoord-Amerika vergeleken , 2 stukken. De kindei- , scliool- eu akademiegeiden , 

in 1816 aan de Hervormden , Luthûtschen en Remonstranten toegewezen , wer

den volgens besluit \an den 31 Jnnij 1817 ook toegezegd aan de Doopsgezinden, 

en , met veranderde bepaling , aan de Roowselie kweekelingen in de Seminarie» 

en in bet Collegium Pbilosoplucuui 
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iiel spreekt van zelf, dat deze gelijkstelling: der Doopsgezin
den , inet alîe bestaande Godsdienstige Gezindheden, aan on» 
Genootschap welkom moest zijn en in velerlei opzigt nnttig 
tevens. Maar overigens is de omwenteling van 1795 zoowel 
voor de Doopsgezinden als voor de anders-denkenden, wat de 
geldelijke omstandigheden der bijzondere Gemeenten betreft. 
nadeelig geweest. Beeds in 1795 moesten onze Gemeenten in 
deze provincie, volgens besluit der provisionele Representanten 
van het volk van Friesland, opbrengen: alle bij kas zijnde 
penningen, de gelden die haar van bijzondere personen toe
kwamen en alle aangeërfde goederen, en daarvoor ontvangen 
3*/Î percents Obligatiën, ten laste der provincie. In 1796 
weer */e en in 1797 nog eens */s van het overige 5/6 deel dei-
vaste bezittingen ; waarvoor zij zulke Obligatiën in ruiling ont
vingen. Ik meen, dal zoodanig-e heffing alleen in Friesland is 
voorgevallen. Om aan dezelve te voldoen, moesten vele Doops
gezinde Gemeenten sommige van hare vastigheden tot lage prijzen 
verkoopen. Later werden die Obligatiën tot op een derde gere
duceerd, en nu moesten vele Gemeenten ook hare effecten 
verkoopen, om de loopende uitgaven te bestrijden. Terwijl zij 
altijd voor hare afzonderlijke huishoudingen en armen hadden 
gezorgd, zonder bijdragen van land, provincie of plaats te ge
nieten, wendden aicli vele in 1814 tot den nieuwen Souverei-
nen Vorst, en stelde Bolsward (welke Gemeente ook zeer zwaar 
geleden had) op eene Societeits-F ergadering voor, dat men zulk 
een aanzoek mede van wege de Sociëteit zou doen. Maar de 
antwoorden, die door de bijzondere Gemeenten op dei'zelver 
aanvrage werden ontvangen , waren zoo weinig bemoedigend, 
dat de Sociëteit de geheeie zaak varen l ie t , en men elkander 
weer met de onderlinge liefde en mededeelzaamheid, voor
waar ook de sterkste steun! zocht op te beuren. 

l i s een gevolg of uitvloeisel van den geest des tijds, op het 
laatst van de vorige eeuw, mag men ook beschouwen eene 
uitnoodiging, die de Sociëteit in 1797 van het Bestuur der 
provincie ontving, om namelijk de herstelling en bloei der 
Academie te Franeker bijzonder te bevorderen. Alle Godsdien
stige Gezindheden, zonder onderscheid, werden uitgenoodigd, 
om op derzelver eigene kosten , Roogleeraren in de Godgeleerd
heid te Franeker aan te stellen; natuurlijk iedere Gezindte naar 
hare Godsdienstige gevoelens en denkbeelden. Alle Genoot
schappen zouden dan hunne kweekelingen van de Franeker 
Hoogeschool kunnen trekken. Be 28e Augustus van dat jaar 
werd bepaald, om hierover met de Curatoren der Academie iu 
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onderhandeling te treden. De Gecommitteerde Mannen der So
ciëteit : H. O o s t e r h a a n en P. H u i d e k o p e r van Harlingen , 
i. B r o u w e r en G e r b e r Ti g i e r van Leeuwarden; P. S t i n 
s t r a en B. J. B r o u w e r van Franeker; A t s e W y t s e s en 
P. Y. T i c h e l a a r uit de Zuider-Klasse (terwijl de Boekhouder 
buiten 's lands afwezig was), hielden dus den 22 Augustus 
eene Vergadering te Fianeker. Eenparig was men Tan gevoe
len , dat men wel op deze uitnoodiging antwoorden moest, 
maar ook, dat het voorstel des Bestuurs niet zeer nuttig voor 
onze Gezindte scheen te zijn, omdat er voor Doopsgezinde sta
derenden aan onze Kweekschool te Amsterdam de gunstigste 
gelegenheid werd verschaft. Men vond derhalve goed, voor 
die uitnoodiging beleefdelijk en met betuiging Tan erkentelijk
he id , immers alsnog, te bedanken, en de redenen daarvan, 
den 28cn aanstaande, aan de Curatoren open. te leggen. Dit 
werd verder aan P. S t i n s t r a opgedragen, vtiens Lerigt de 
Curatoren minzaam ontvingen , terwijl zij hem hun genoegen te 
kennen gaven over hel gehouden gedrag der Gecommitteerde 
Mannen. 

Overigens is mij , wat de betrekking der Doopsgezinden tot 
den Staat betreft, in Friesland, niets bijzonders voorgekomen. 
Het zij mij vergund, hier aan te merken , dat ïij thans leven als 
getrouwe en gehoorzame ingezetenen van den Staat; dat zij, niet 
het minst voor hun deel , in 1830 en naderhand dit krachtig 
loonden, en dat de naam, die toen van de Friezen uitging , 
ook op hen moet worden teruggebragt. Zij vinden, van hunne 
zijde, geene redenen tot klagten over 's Lands Bestuur, maar 
vereeren en eerbiedigen den Koning, ons door God geschon
ken ; zij hebben hem, als een' Yader des Vaderlands , lief. 

Terwijl de Doopsgezinden alzoo uitwendig tot rust geraakten, 
kwamen zij ook onder elkander allengskens meer in eene zachte 
en vreedzame stemming. De Partijen naderden onderling; en 
ofschoon de Kerkelijke tuch t , ongeveer het midden der vorige 
eeuw, nog niet verslapt was , zelfs bij de zoogenaamde Groven 
niet , gelijk wij straks zullen zien, de eigenlijke ban werd 
hoogst zeldzaam meer uitgeoefend. In liet begin van dit tijdvak 
was de geest nog niet zoo mild , gelijk uit de volgende Resolutiën 
van den Magistraat van Leeuwarden blijken kan. In 1670 werd er 
» order tusschen de Mennisten gesteld, rakende hunne onee-
nigheden in het bannen," W o l t e r H e n d r i c x en W i l l e m 
Boe d e s , lagen daaromtrent met elkander overhoop. Den 5 
December 1674 werden » Pracses en Adjuncten gecommitteert, 
om L a m m e r t C l a e s s e n van Hoorn, Mennonyten Leeraar, 
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bonen te doen comen , en bij bekcnlenissc of bewijs, dat hij 
eenigiie van sijne gemeente heeft gebannen, denselven volgens 
de ordonnantie te straffen, de peoningben hem te doen tellen 
of borghe te doen stellen , of op 't Raedhuys in confinalie, tot 
hij de boete sal betaelt hebben." Kort na de oprigting der 
Sociëteit kon men ook bepalen , onder welke Partijen de Klas
sen , als het ware , ressorteerden, zijnde meest vereenigde Vlaam-
schen en Waterlanders (53). Ook deze benamingen verdwenen 
langzamerhand en in derzelver plaats kwamen die van Groven, 
ook we] Lammisten, en Pijnen , meest Zonnisten. Maar het feest 
van M e n n o ' s uitgang uit het Pausdom, werd in 1736, toen 
tweehonderd jaren geleden, vrij algemeen door alle Partijen 
gevierd en de medail le , bij die gelegenheid geslagen, door 
Groven en Fijnen beide aangekocht (54). 

Het verschil tusschen deze Groven en Pijnen bestond nog 
hoofdzakelijk in den ban. Ook dachten de Groven vrijer om
trent sommige moeijelijke leerstukken , gelijk over dat van de 
Drieëenheid , over hel bestaan en de werking van den Duivel, 
enz., en waren in hunne levenswijze niet zoo naauwgezet als 
de Pijnen. Bij R u e s kan men over beide en vooral over hunne 
denkbeelden aangaande den ban en de Kerkelijke tucht breed
voerige berigten vinden (55). Tot de Fijnen behoorden de Oude 

(53) F. Sjoerds , Beschrijv. , Se dl. , Se si. , bl. 851. 

(54) Gemelde Medaille heeft aan de voorzijde een poitret Tan M e n n o S i 

m o n s (overeenkomstig den zoogenaaniden Achthoek en dal voor Cl a m e r ) , met hel 

randschrift: MENNO SIMONIS ÆT/LT : ANNO LXVI. TiTÆ POSTREMO , MDLXII; 
en aan de keerzijde het volgende versje : 

D i t 's M E N N O , 

Die d o o r l e e r en l e v e n , 

De w e r e l t b l y k e n h e e f t g e g e v e n 

Yan z y n e d e n g d t en v r o m e n a a r t , 

D i e , t e g e n a l d e n v u l l e n h a n d e l 

Yan .Tan v a n L e y d e n s l e e r en w a n d e l 

Z i e h ï n e n i g m a l e n h e e f t v e r k l a a r d 

7, y n s p i e u k , w a s L jd en en v e r d r a g e n 

Y i e r n u ' s m a n s t w e e d e j u b e l f e e s t , 

Met een v e r s l a g e n h a r t en g e e s t , 

Dat za l d e n HEERE h e s t b e h a g e n . 

GEÏOÜEK TE YVIIHARSUJI , 1 4 9 6 . 

"HIT HET PACSD. CITGÆG. 1 5 3 8 . 

OVESIETJEH OIITRENDT 

IDHEIt 1 5 6 1 . 

(55) Rves . t. a. pi. , bl. 3 6 — 3 5 , 3 8 , 61 , 101 , 108 enz. 
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Friezen, meest Jan Jacobs-gezinden, en de Oude-Vlmningen, 
waarschijnlijk meest UkowaUisten, of met dezen weer veree-
nigd. De Jan Jacobs-gezinden versmolten later in de G-roven, 
en hadden reeds ten tijde van F o e k e S j o e r d s geene voet-
wassehing meer in gebruik , duldden de huwelijken met andere 
Doopsgezinden, en vergunden aan Leeraars van andere Partijen 
de predikdienst bij hen te verrigten. In de kleeding bleven 
zij het langst aan hunne vroegere gewoonten getrouw (56). Te 
Blija , Makhum en Baard hebben zij hunne laatste Gemeenten 
gehad. In liet geheel bestaan er thans van de Oude-Friezen 
slechts twee Gemeenten in Friesland, namelijk op Ameland en 
te Balk. Die van Balk schijnen nog het onverzettelijkst te blij
ven • die van Ameland eene vereeniging met eene andere Ge
meente te gemoet te gaan. Be Oude-Vlmningen hebben langen 
lijd Gemeenten gehad te Tlsf, Sneek, Dragten, Mildam en de 
Knijpe, welke later alle met andere Doopsgezinde Gemeenten 
vereenigd zijn. Derzelver betrekkelijke sterkte, op verschillende 
tijden, zal men eenigzins kunnen nagaan uit het volgende 
lijstje : 

1710. 1733. 1751. 1767. 

Ylst 

Sneek 

Dragfen 

Mildam 

Knijpe 

20 Broeders, 

12 Broeders, 

24 of 
30 Broeders. 

36 Broeders, 

20 Broeders, 
25 Zusters, 

12 Broedeis, 
15 Zusters. 

25 Broeders, 
57 Zusters. 

M Broeders, 
54 Zusters. 

24 Broeders, 
54 Zusters. 

17 Btoeders, 
17 Zmlers. 

6 Broeders , 
8 Zusters. 

21 Broeders, 
18 Zusters. 

10 Broeders, 
12 Zusters. 

4 Leeraars , 62 Leden. 

1 Leeraar, 45 Leden. 

1 Leeraar, ..„ Leden. 
(Tn 1762 één Lecraar en 2 
Broeders , in 1765 één Leer-
aar en 4 Broeders. 

' Mildam en de Knijpe: 

1 Leeraar, 59 Leden. 

Deze Oude-Vlamingen stonden in betrekking met die Ge
meenten , welke van tijd tot tijd te Groningen vergaderden en 
waarvan er zich in 1754 gezamenlijk 31 bevonden; n.î . : 15 
in Groningen , 5 in Friesland, 4 in Overijssel, 3 in Holland en 
4 in Oost-Friesland, Neustad-Gödens medegerekend. Te zelfden 
jare telden zij 1349 Leden, waaronder 634 Broeders; in 1710 

(36) F. Sjoerds , t. a. pi. , M. 8S8. 
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hadden zij nog: een getal van 930 Äroeders, zoodat zij in 44 
jaren 296 Broeders verloren hadden. Tegen het midden der 
vorige eeuw hadden zij twee Oudsten, P i e t e r F o l k e r t s , van 
Groningen en T i e t e P o p k e s , van Humsterland. Reeds in 
1744 beraadslaagde m e n , oin weer mannen in de proef te 
stellen, ten einde Oudsten daaruit te verkiezen. Na lang be
raad werd men het in 1754 eens, en koos men vervolgens uil. 
H a r m en S e h o l t e n s van Groningen, W o l t e r t e n C a t e 
van Bome, L u b b e r t E g g e s van Uithuizen, T o n n i s C l a a s e n 
van Rasquert, U b b o M e e r t e n s van Sappeneer, P i e t e r ffiab-é 
van 'Haarlem, L u b b e r t J. K r e m e r van Neuslad-Gödens, 
en S j o e r t S yin o n s van Tlst, de vier eerstgenoemden. In 
1766 verdeelde men alle Gemeenten in vier Klassen, over ie
dere van welke men een' Oudste tot Opzigter aanstelde (zijnde 
twee der Oudsten, P. F o l k e r Is en T. C l a a s e n , toen reeds 
overleden , terwijl men hunne plaatsen niet door anderen ver
ving). De Friesche Gemeenten vielen aan het toevoorzigt van 
H. S e h o l t e n s len deel , en Au d r i e s W o u t e r s van Sneek 
werd de bestendige Scriba der geheele Societeits-vergadering. 
Omtrent den aard der bediening dier Oudsten waren in 1755 
de volgende nieuwe bepalingen gemaakt. 

1) Zij'zouden dikwijls zamenkomen over zaken van algemeen 
aanbelang. * 

2) Eens of meermalen 'sjaars in elke Gemeente verschijnen, 
om te onderzoeken naar de leer , prediking, opzigt der tucht 
en het leven des leeraars. 

3) In bijzondere gevallen vermanen, bestraffen, troosten, 
enz. 

4) Alle verzuim in Kerkelijke tucht Schriftuurmatig herstellen. 
4) Waar men %uiks verkoos, Doop en Avondmaal bedienen, 

Leeraars en Diakenen helpen verkiezen en aanstellen. 
6) Algemeene Kerkelijke Vergaderingen beleggen, enz. 
7) De verschillen, in Gemeenten voorkomende, beslissen (57). 
Behalve dezulke, die men gewoonlijk de Groningers noemde, 

waren er ook nog andere Oude-Flamingen in Friesland, die 
hunne Gemeenten hadden te Franeker, Dockum, St. Anna-Parochie 
en Menaldum (58), in geene betrekking met de Groningers ston-

(57) Uit de Notulen van de Gron. Soc.-Vergaderingen , in die jaren gehouden. 

(58) Rucs, of zijn Vertaler , bl. 68 . Daar worden ook te Leeuwarden , 

Blija , Maklium , Baard en Ameland zoodanige Gemeenten opgegeven , maar hier 

waren het Jan Jacobs-gssJ.nden. F. Sjoerdi , t. a. pi. , bl. 813 en 853 , spreekt, 

omtrent Blija , Makkum en Baard , zich zelven legen , daar hij deze eerst on

sier de Jan Jacobs-gezinden en vervolgens onder de Oude- Vlamingen rangschikt. 
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ùen , voorts langzamerhand uitgestorven of in andere Gemeenten 
versmolten zijn. Misschien hebben zij tot de Huiskoopers of 
Contra-Huiskoopers behoord. Het zullen van deze Gemeenten 
geweest zijn, waarmede de Groninger Oude-Vlamingen zich in 
1767, op voorstel van A n d r i e s W o u t e r s , trachtten te ver
eenigen , hetwelk echter , volgens de Notulen van 1770, vruch
teloos afliep (59). 

In het algemeen werden ook de Oude-Vlamingen iets rekke
lijker • ofschoon eerst na het midden der vorige eeuw. Vóór 
dien tijd was men nog zoo vrijzinnig niet. In 1747 wilde ze
kere vrouw, L y s b e r t l e s s e l s , van de andere Gemeente te 
Sneeh tot de Oude-Vlamingen aldaar overgaan. Er bestond 
echter ééne zwarigheid. Men had haar namelijk weleens over 
straat zien gaan met een' rooden of roodbonten halsdoek. Om 
Lid bij de Oude-Vlamingen te worden, moest zij daarvan afzien 
en zich kleeden niet donker-biaauw of geruit blaauw, en toen 
zij hierin bewilligde, werd zij met veel belangstelling als Zus
ter aangenomen (60). 

Van zachteren aard waren, gelijk gezegd is en men ook uit 
de benaming wel eenigiins opmaken kan , de zoogenaamde Gra
ven , meestal bestaande uit vereenigde Waterlanders, Vlamin
gen en Friezen. Zij waren hunne Broeders in oordeelkundige 
Bijbel-verklaring en andere wetenschappelijke kennis doorgaans 
vooruit, en maakten in Friesland, gelijk meest overal elders, 
thans verreweg het grootste gedeelte uit. Zoo zij vroeger eenig 
gezag aan Geloofsbelijdenissen mogten hebben toegekend (waar
aan ik echter zeer twijfel, wat Friesland betreft), zulk gezag 
had nu opgehouden te bestaan ((^l). Men zou zich dus zeer be
driegen, wanneer men over hunne gevoelens in deze eeuw, 
volgens Belijdenissen, die vroeger door de Waterlanders, Vla
mingen enz. zijn uitgegeven, wilde oordeelen. Zij bleven alleen 
in het vasthouden aan het éénig gezag der H. Schrift, in het 
voorstaan van den Doop der Bejaarden en het verwerpen van 

(59) Not. van de firon. Soc.-'Vergadering , 1 7 6 7 , bl. 1 6 , 1 7 7 0 , bl. 13 . 

(60) Medegedeeld door den Eerw. V. v a n d e r H o e k , met wîens over

grootmoeder dit voorviel. 

(61) De reden van dezen twijfel heb ilc boven gemeld. De Oude-Friezen te Balk 

gebruiken de Onderwij zinge des Chrisielijhen Geloofs , volgens de belijdenis der 

Christenen . die 'men de Oude Vlaamsche Mennoniten noemt, door P i e l e r Bou

d e w i j n , Haarlem, 1 7 4 3 , voor de Gemeenten van Aalsmeer en Balk herdrukt te 

Sneeh , 1835. De Fijne Gemeente op 't Ameland houdt zich nog aan de Geloofsbe

lijdenis se der Doopsgezinden, bekend onder den naam vam Ovde-Vlaming en , int 

3358 viigegeven , volgens besluit der Soe. vergaderingh , Groningen, 1755. 

15 



2 2 6 GESCHIEDENIS DER DOOPSGEZINDEN 

den Eed, het kenmerk van de Doopsgezinden zoeken. Eene 
opmerkelijke bijzonderheid omtrent den Doop vindt men in het 
Botulen-boek van de Waterlandsche Gemeente te Grouw, waar
uit blijkt, dat men soms het gebruik had , aan dezen of genen 
den Doop toe te dienen , zonder denzelven aks Lid der Gemeente 
op te nemen. Zij luidt als volgt: « J a n Cl a a s es heeft den 
17 May 1700 Mar t e n B o u l e s ook voorgestelt om gedoopt te 
worden, heeft hem met den Doop bediend, doch noch niet bij 
de Broederschap voor Broeder van onze Sociëteit erkend. — Den 
27 Dec. dezes jaars. Op dien tijd zijn door den zelfden gedoopt 
K l a a s W i e b r e n s en zijne vrouw J e t s k e S i m o n s , doch 
niet in onze Broederschap aangenomen, hebben ook niet ver-
zogt, maar zijn in het algemeen Christendom gedoopt. Zoo is 
ook in ' t jaar 1707 W i l t j e H o o i t e s door T e e k e T j e e r d s 
in het algemeen Christendom gedoopt. Wij zwijgen van meer 
voorbeelden , zoo hier als elders." Noch van het een, noch van 
het ander, wordt echter de reden gemeld. 

Men zal zich wel niet verwonderen, dat eene meerdere ver
draagzaamheid en verzachting van begrippen, inzonderheid bij 
de Groven, in de minder gestrenge uitoefening van den ban te 
bespeuren was. Alle Kerkelijke tucht was evenwel nog niet 
bij • hen verslapt of verdwenen. In liet «Naamboek der Veree-
nighde Doopsgezinde verdraaghsame Christenen tot Harlingen, 
aangelegd in 1692," leest men van onderscheidene personen, 
die van 1699 tot 1722 in de opschorting werden gebragt, met 
ontzetting van het Avondmaal; of aan welke ook toegelaten 
werd , om op eigen beproeving eindelijk weer aan het Avond
maal te verschijnen. In 1719 zelfs van eene, aan wie «wegens 
haar kwaad gedrag" de Zusterschap der Gemeente werd opge
legd en in 1722 van een' Broeder «wegens zijn dronkenschaps-
gedrag " ontbroederd. In 1751 werd er eene Zuster, die zich 
aan overspel schuldig had gemaakt, op voorstel van den Ker-
keraad, door de Broederschap van de Gemeente afgesneden. 
Be opgeschorte Leden werden in dat jaar deels tot verdere be
terschap aangemoedigd, deels op nieuw vermaand en bestraft. 
Aan eene vrouw werd , in 1758, wegens haar vorig gedrag, 
niet toegestaan om gedoopt Ie worden. In 1759 werd door 
de Leeraars aan den Kerkeraad gevraagd, hoe men zich in 
het bezoeken der Leden, bij het huisbezoek vóór het Avond
maal , te gedragen had omtrent dezulken, die onder de opschor
ting stonden, en besloten dezelve deze keer voorbij te gaan. 
Minder afdoende redenen voorzeker dan Harlingen, in de meeste 
dezer gevallen, had de Gemeente van Terhorne, die tusschen 
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1760 en 1770 eeno Zuster van het Avondmaal weerde, omdat 
zij daar liet eerst begonnen was een gouden oorijzer te dra
gen (62). 

Ook in eene zaak, waar vroeger vooral de ban op stond, 
namelijk in de buitentrouw of h uwelijken, door Doopsgezinden 
met Leden van andere Kerkgenootschappen aangegaan, werd 
men , behalve bij de Oude-Vlamingen en Friezen, veel gemak
kelijker. In de Notulen van de Vergadering der eerstgemelden , 
în 1748 te Groningen gehouden, leest men (bl. 7) nog het vol
gende: «dewijl de Vergadering verstaat, dat alle huwelijken 
van onze Leden aan andere Doopsg&zinden, ook tot ongedoopten 
toe(! ) , af te keuren zijn, derhalve dezulke de geestelijke ge
meenschap behoort ontzegd te worden tot den tijd van nader 
goedvinden in dezen, zóó nogtans, met uitzondering van ge
vallen, die tot verîigting of verzwaring konden verstrekken, 
zulks dan allezins in gemoede naar Gods Woord te behande
len." Be grootere Partij was echter verdraagzamer, niet slechts 
in huwelijken met Doopsgezinden van andere gevoelens, maar 
ook buiten het Genootschap. Een sterk bewijs daarvan levert 
ons eene zekere Missive van de Sociëteit der Doopsgezinde Ge
meenten in Friesland en Groningen, geschreven aan de Doopsge
zinde Christenen, welke zich uit Dantzig hebben nedergezet in 
de Staten van H. M. C a t l i a r i n a d e G r o o t e , Keizerin aller 
Russen, voor rekening der Friesche Sociëteit in 1788 uitgege
ven. De Keizerin had in eene landstreek aan den Bnieper, 
onder het bestuur van Prins P o t e m k i n T a u r i t s c h e s k o i , 
eene volkplanting aangelegd van Dantziger Doopsgezinden én 
dezelve met aanzienlijke voorregten begiftigd. Deze volkplan-
telingen, wegens het wapendragen uit Prnissen geweken (63) , 
hadden nog de oude Doopsgezinde denkbeelden, en zoo ook, 
omtrent het punt van de buitentrouw. Zij banden hunne Le
den, die een gemengd huwelijk aangingen. Daar de Keizerin 
dit bannen beschouwde als nadeelig voor den welstand der 
volkplanting, werd de Heer T r a p p , die onder Prins P o t e m 
k i n het bestuur over hen had , verzocht, om in ons land het 

(0&) Medegedeeld door den Eerw. A k k e r i n g a , ie Terliorne. 

(63) Door zekeren v o n B r e d e r l o w , Heer van Powimden gevraagd , waarom 

zij toch geene soldaten wilden worden , antwoordden zij : » dat zij hunne medemen-

sehen niet konden aanvallen , keleedigen of dooden ; maar dat zij , aangevallen 

zijnde , geene zwarigheid maakten zich zelve en hunne naasten te verdedigen." 

Aanhangsel van den Vertaler van de Doopsgezinden , een familie-tafereel > 

Haarl. , 1 8 0 9 , bl. 103. Zij waren dus geene voorstanders van de volstrekte weer

loosheid. 

15"-
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gevoelen der Doopsgezinde1)*, betrekkelijk zoodanige huwelijken, 
Ie onderzoeken. Hij vervoegde zich dus in Holland bij verschei
dene Leeraars en Gemeenten , die dan ook hunne Broeders in 
Rusland met hunnen goeden raad dienden. T r a p p wenschte 
dit mede door de Doopsgezinden in Friesland gedaan te zien, 
en sprak met sommige Leeraars in deze provincie over dat on
derwerp. 

Be Gecommitteerde Mannen, toen van Harlingen, Francker en 
Leeuwarden, beraadslaagden daarover den 7 Juîij 1788 te Fra-
neker, en besloten, eene Algemeene Vergadering te beleggen, die 
den 31 Julij te Leeuwarden gehouden werd. H. O o s t e r b a a n , 
tijdelijk Voorzitter, had eene Concept-Missive opgesteld, welke 
hij aan de Vergadering voordroeg. Dezelve werd algemeen goed
gekeurd en als brief verzonden (64). De gevoelens, daarin voor
gedragen, doen zien, dat men de gemengde huwelijken in het 
algemeen wel afkeurde, aîs schadelijk voor ons Genootschap en 
dikwijls aanleiding gevende tot ergerlijk misnoegen in de huis
gezinnen , maar dat men overigens dezulken moest laten begaan 
en ze volstrekt niet moest bannen of mijden. De ban of afs* ij-
ding van de Gemeente wordt voorgesteld alleen te pas te kun
nen komen ter beteugeling van grove zondaren, die zich over
geven aan openbare werken des vleesehes. In gevallen, waarin 

(64) «Welke Brief (zeggen de Jtfotnlen) de Bioedeis in allen deele volkomen ge

noegde ; zoo is ZE"W\ voor deszeifs genomenc moeite zeer hartelijk bedankt; en hebben 

de Broeders wijders de G-ecomni. Mannen , benevens de Boekhouders dezer Soeieteît, 

verzocht en gelast , meer gedachten brief hunnentwege te teekenen en denzelven op 

de gevoegelijkste manier te verzenden. Ds. S c h u u r m a n van Krormoat stelde 

voor , van deiizeîven een zeker getal exemplaren te laten drukken , 't welk algemeen 

werd goedgekeurd.*'' Yan welke uitwerking een en ander in Ruskind geweest zij , 

is mij onbekend. De Misshe zelve volgt in Bijlage X V . — In 180"? en 1804 verhuis

den weer 342 Doopsgezinde huisgezinnen uit Pruissen naar Zviàelijl-litisland. 

Ook in 1805 maakten verscheidene Doopsgezinden in Priti^sen zwarigheid in het 

waarnemen van de krijgsdienst , waarop hun van Regeringswege werd aangezegd , dat 

zij dan slechts hunne landerijen te verkoopen , tien ten honderd van hun vermogen te 

betalen en het land te verlaten hadden. Zij voldeden aan deze uitnoodiging , ten ge

tale van S400 die zich met ai hun vee naar Zuidelijh-Rusland , in het Distrikt Mc~ 

Utojjol, begaven, waar Keizer A l e x a n d e r hun \ rede , rust en vrijheid des gewe

tens vergunde , welke zij door weikzaambeid , braafheid en gehoorzaamheid bleken 

waardig te zijn. (Ken zie IVeue Allgeni. Geogr. Eplieinendeit, voor 1807.) In 

1808 nogmaals 99 huisgezinnen; gelijk mede in 1818 en 1819. Ook nog in 1836 

zijn er Doopsgezinden uit West-P missen , wegens het wapendragen , naar de 

Krtntm verhuisd; volgens de JUgem. Kirchen-Zmtung , 1 8 3 6 , u°. 144. üver 

deze volkplantingen zal men veel weteaswaardigs vinden in v o n H e i s w i t z tind 

W a d z e c k , Glaubensheh. der Mennoniten und Naohneht vonihren Colonien 3 

Siile 332 , u. s. w. 
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de afsnijding niet uitgeoefend werd , -verviel ook de mijding van 
zelve, daar de nrijding eerst op den ban moest volgen. Overi
gens zeggen zij , dat men in ons land vele voorbeelden van 
dergelijke huwelijken ziet, en dat zij zich niet bevoegd oordee-
îen , om dezelve op eenige andere wijze dan door vriendelijke 
afrading te keeren, wanneer zij daartoe gepaste gelegenheid 
hebben. 

Naderhand, en vooral in deze eeuw, zijn zoodanige voor
beelden van buitentrouw nog sterker toegenomen , en vinden zij 
zelfs bij sommige Hoofden en Leeraars van ons Genootschap 
geene merkbare afkeuring; zoodat ook de bijzondere Leden , 
bij het aangaan van een huwelijk, omtrent het verschil van 
Gezindte of Geloof, in het algemeen meer onverschillig zijn ge
worden. Vandaar, dat men Gemeenten vindt , waar ruim de 
helft der huwelijken van gemengden aard i s , b. T. op de Joure, 
waar de Doopsgezinde Gemeente 62 gemengde en 37 ongemengde 
huwelijken telt. 

Men zal uit het gezegde reeds kunnen opmaken , dat onze 
aanraking met andere Gezindten nu mede veel zachter werd. 
inzonderheid was dit het geval met de Remonstranten, met 
welke wij trouwens altijd op een' goeden voet hadden gestaan. 
Deze eenigheid des geestes werd eindelijk zoo sterk, dat wij er 
in Friesland eene onzer beste Gemeenten, die van Dockum, 
door verloren. Wij zullen van deze betrekking en van dit 
daarop volgend verlies iets meer moeten zeggen. 

Sedert 1631, toen er eene Remonstrantsche Kweekschool te 
Amsterdam werd opgerigt, was de geest omtrent deze Broe
ders algemeen verdraagzamer geworden. Hunne uitgewekene 
Leeraars kwamen allengskeiih in het land terug en verspreidden 
zich door de meeste provinciën. Van dien tijd af hebben zij 
ook te Dockum steeds eene "Gemeente gehad. Echter rnogten 
zij daar eerst geen' vasten en blijvenden Predikant beroepen (65), 
maar werden toen door een' Proponent, bediend, die steeds 
binnen kort weer vertrekken moest, om voor een' ander' plaats 
te maken. Zij sloten zich daar en ook elders aan bij Doopsge
zinden , terwijl deze hun wederkeerig, meer dan eenig an
der Protestantsch Kerkgenootschap, waren toegedaan. Ik voor 
mij twijfel n ie t , of in deze provincie zal daartoe de beroemde 
Remonstrant Ji. R. C a m p h u y s e n , door zijn verblijf te Har-
lingen en te Dockum , door zijne voortreffelijke Stichtelycie Ry-
men, die in zoo menig -huisgezin werden gelezen, en door zijne 

(65) F. Sjoerds , Bes<hrijviiig van Frîeslamî , 2 d l , , 3« st. , bl. 877 
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Psalmheryming , die zelfs nog in deze eeuw door verscheidene 
Doopsgezinde Gemeenten hij de godsdienstoefening werd ge
bruikt , niet weinig hebhen bijgedragen. De Remonstrantsche 
Leeraars mogten echter , blijkens de Resolutiën van den Magistraat 
van Leeuwarden, ten jare 1704, in deze stad nog niet bij de 
Doopsgezinden prediken. Te Harïingen is dit echter in het volgend 
jaar 1705 geschied, en later, tijdens de schorsing van S t i n 
s t r a , dikwijls en bijkans jaarlijks, door Proponenten, meest 
voor den tijd van drie maanden, herhaald. De Kerkeraad had 
evenwel in 1705 reeds gezorgd, te bepalen, dat geen Proponent 
hier zal mogen leeren, strijdig tegen de Doopsgezinde gronden , en 
aan deze bepaling moesten zij zich ook naderhand houden (66). 
Ook geschiedde zulks te Harïingen dan alleen, als er bij de 
Doopsgezinde Kweekschool te Amsterdam gebrek aan Proponen
ten was, hetgeen nog al dikwijls gebeurde, tot groot nadeel 
voor onze Gemeenten. 

Hu bragt de bijzonder liberale denkwijze, welke in het laatst 
der vorige eeuw van het staatkundige tot het godsdienstige 
oversloeg, mede , dat de Remonstrantsche Broederschap eene uit-
noodiging deed aan de onderscheidene Christelijke Kerkgenoot
schappen , om zich met hen tot ééne Âlgemeene Christelijke 
Gezindte te vereenigen. Dit geschiedde, in den herfst van 
1796, door eene gedrukte Circulaire aan alle leeraren en op
zieners der Protestantsche Gemeenten in Nederland. Bij de Her
vormden en Lutherschen mislukte het voorstel geheel; ofschoon 
er zeer onderscheiden op geantwoord werd (67). Ook bij de 
Doopsgezinden werd het algemeen, echter zeer bescheiden en 
na aanvrage om nadere inlichting, afgewezen, behalve door 
die \an Dockum. De Friesche Sociëteit ontving de uitnoodiging 
tot vereeniging, met een' geleidbrief van B. v a n R e e s , Re-
monstrantsch Leeraar te Leiden. Het antwoord hierop kwam 
uit de pen van H. O o s t e r b a a n en werd in naam der Socië
teit terug gezonden (68). V a n R e e s gaf nadere inlichting , 
met voorwaarden, welke der Sociëteit onaannemelijk voorkwa
men , daar dezelve het karakteristiek kenmerk van ons Ge
nootschap , mede in den Doop der Bejaarden bestaande , zouden 
wegnemen. Op eene Algemeene Vergadering, den l J u l i j ï 7 9 8 , 
te Leeuwarden, kwam men derhalve eenparig met elkander 

(66) Resolutie-boek der Doopsg. Gemeente te Harïingen, aangelegd 1735 , 
M. 83 en 61. 

(67) Ypeij en Detmout, t. a. pi. , 4«1* dl. , bl. 311 tot SS8. 

(68) Men zie Bijlage XVI. 
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overeen, dat eene meer uitwendige vereeniging met de Remon
stranten nog geene plaats kon Tinden; ofschoon men de goede 
bedoeling Tan dat Genootschap gaarne wilde MiJTen erkennen. 

Maar den 5 September 1798 ontTing de Boekhouder een' brief 
van T. S c h o n e g e v e i te Dockum, geschreven in naam der 
vereenigde Doopsgezinde en Remonstrantsche Gemeente aldaar, die 
zich nu noemde de Christelijke, met verzoek, om Lid Tan de 
Sociëteit te blijven. Dus had het Toorstel der Remonstranten 
dáár gewerkt, gelijk men reeds gevreesd had. Immers, reeds 
ten tijde van F o e k e S j o e r d s waren de vergaderingen der 
Remonstranten te Dockum, des namiddags » doorgaans tame
lijk talrijk, wijl hier vele Doopsgezinden wonen, die met de 
leerstellingen der Remonstranten veel overeenkomst hebben, en 
in welker kerk zondags voormiddags wordt dienst gedaan, zulks 
dat zoowel de Remonstranten als Doopsgezinden over en weder 
in beide kerken gaan , en zeer vriendelijk en gemeenzaam met 
eikanderen verkeeren (69)." Zeker was zulk eene vereeniging, 
hoewel in "1658 en 1671 ook te Rotterdam, maar te Tergeefs, 
beproefd, tot nu toe , ongehoord (70). In het Toorstel Tan 
Dockum werd echter door de Sociëteit geene zwarigheid ge
maakt ; zij werd zelfs met die vereeniging geluk gewenscht, en 
haar aangeboden , Lid der Sociëteit te blijven, mits hare onder
linge overeenkomst niet tegen het Societeits-Reglement streed. 
Het onderling Contract der Doekumer Gemeente werd dus bij 
de Sociëteit ingezonden. Art. IV, vergeleken met Art. X I , 
verpligtte den Leeraar tot de bediening van den Doop der Be
jaarden zoowel als die der Kinderen. Het streed dus zoowel tegen 
het Reglement der Sociëteit als tegen het kenmerk der Doops
gezinden. Over de zaak werd na gehandeld op eene Aïgemeene 
Vergadering van den 17 Mei L799, en ingevolge het eenparig 
besluit, daarop genomen, schreef de Boekhouder, in naam der 
Vergadering, den brief naar Dockum, dien wij' in de Bijlagen 
mededeelen (71). Ook sloeg hij nog aan S c h o n e g e T e i in 
het bijzonder eene zamenkomst Toor van de Gecommitteerde 
Mannen en de Afgevaardigden der Doekumer Gemeente, »omdat 

(69) F. Sjoeids , t. a. pi. , bl. 877. 
(70) Rues, t . a. pi. , bl 190. Meer bijzonder i n : een Praelje over f u/el, 

iitssehen een Remonstrant , Waterlandts-Doopsgestnde ende den Waerdt, behel

pende consideratien over den Viedehandel, mi tusschen de Rewonsh. en Watet L 

Doopigez. tot Rolt. ooorgevaUen , Amst. , 1 8 7 1 , en Schnftuuifi/che Waerdee, 

iing van het hedendaeghsclie Pi edzhen en Kerckgaan , tot beantwoording ^an het 

l'raelje o\ei Tafel , (in mijn exemplaar is de plaats Mm uitgave weggeknipt) 1673 

{71} Namelijk in Bijlage XVII. 
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inenschen, die eenparig Toorstanders zijn van Christelijke ver
draagzaamheid en liefde, beter bij monde dan bij geschrifte 
middelen en schikkingen kunnen beramen, die eene breuke of 
verwijdering kunnen voorkomen." S c h o n e g e v e l antwoordde 
(den 7 Juli j) , dat de geest van hunne gansche vereeniging juist 
in dat artikel, 't welk hinder- en bejaarden Doop toestond, gele
gen was, en dat derhalve hierover geene zamenkomst behoefde 
gehouden te worden. Wijders wilden zij hunne zaak door de 
Gecommitteerde Mannen nog eens aan de geheele Vergadering-
hebben voorgesteld. Be Gecommitteerden schreven den 12 Au
gustus te rug: «dat zij met leedwezen in den brief van Dockum 
zagen doorstralen, hoe deze Gemeente, ofschoon vroeger mee
rendeels Doopsgezind geweest zijnde, thans liever voor eene 
Remonstrantsche dan wel Vereenigde Broederschap scheen ge
houden te willen worden , en dat dus verdere onderhandeling 
wel overbodig wezen zou. Wogtans schreef men meer brieven, 
over en weer , terwijl de Dockumers telkens op eene Aîgemeene 
Vergadering zich beriepen. De geheele correspondentie werd 
dan ook op zulk eene Vergadering, den 6 Junij Î800 , voorge
steld , waarop men algemeen van oordeel was , dat de voorma
lige Doopsgezinde Gemeente te Dockum nu opgehouden had te 
bestaan en zich dus ook afgescheiden had van de Sociëteit, 
daar zij volhield in haar gevoelen omtrent den Doop en in 
geene nadere onderhandeling met de Gecommitteerde Maunen 
wilde treden. 

Intusschen was de Christelijke Gemeente te Dockwm werkzaam 
geweest, om een' leeraar te verkrijgen. Om nog niet meer 
den schijn te geven , dat men geheel met de Remonstrantsche 
gevoelens overeenstemde, beriep men, een- en andermaal , met 
overleg van de Gemagtigden der Remonstrantsche Sociëteit, een' 
Doopsgezinde , die natuurlijk het beroep niet aanvaarden kon , 
wegens de bewuste artikelen. Eene derde en vierde poging, 
bij een' Remonstrant en Hervormde genomen, liep even vruch
teloos af. Eindelijk gelukte eene beroeping, uilgebragt op G. 
A e y e l t s , Hervormd Predikant te Blarikmn en Laren, en na 
dezen heeft de Gemeente besloten, zich door een' Remonstrant 
te laten bedienen. Sommige Doopsgezinden te Dockum, die 
zich standvastig aan de leer hunner Vaderen hielden, zijn met 
hun lidmaatschap tot de Doopsgezinde Gemeente te Damwoude 
overgegaan. 

Een meer verblijdend bewijs van verdraagzaamheid en toena
dering, maar tusschen Hervormden en Doopsgezinden , zag meu 
te Holwerd. In 1776 moest de kerk der eerstgenoemden aldaar 
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geheel vernieuwd worden, en nu verzocht derzcîver Kerkeraad 
aan de Doopsgezinden, de openbare Godsdienstoefening in Iiim 
bedehuis te mogen verrigten. Dit verzoek werd met volkomen 
genoegen toegestaan, en zoo hielden de Hervormden, gedurende 
den geheelen tijd der vertimmering, van den 7 Januari] 1778 
tot November 1778, hunne vergaderingen des voormiddags 
en de Doopsgezinden des namiddags in dezelfde kerk. Toen 
de kerk voltooid was , bedankte de Hervormde Predikant, P. 
S t e e n w i j k , zijne Doopsgezinde Broeders met eene toepasselijke 
leerrede, in naam der Hervormde Gemeente. Daarenboven ga
ven de Hervormde Kerkvoogden, bij eenparig besluit der stem-
geregtigden, zes zilveren bekers, ten gebruike bij het Avond
maal , aan de Doopsgezinden ten geschenke, met drie fraaije 
ïofverzen en toepasselijke opschriften versierd (72). 

Deze groote verandering in geest en denkwijze, waaneer wij 
dezelve bij die van den vroegeren tijd vergelijken, is zeker 
opmerkelijk. Wij bespeuren van beide zijden eene groote toe
nadering en meerdere verdraagzaamheid, zoowel van de zijde 
der Hervormde Predikanten , als van de Doopsgezinden zelve. De 
oorzaak daarvan is ook aan beide zijden te zoeken. Sedert liet 
midden der vorige eeuw openbaarde zich in ons land eene 
zucht tot vrijer onderzoek, die het verjaard gezag van mensche-
lijke bepalingen niet langer eerbiedigde. V e n e m a bij de 
Hervormden, S t i n s t r a bij de Doopsgezinden, waren mannen, 
die alles naauwkeurig toetsten en ontwikkelden, en beide hebben 
bij vele Leden van hunne Kerkgenootschappen g-een' geringen in
vloed uitgeoefend. Men begon bij de Doopsgezinden, onder de 
Leek en zoowel als Leeraars, mannen van wetenschappelijke 
beschaving, kennis en geleerdheid op te merken. Niet slechts 
het lezen van geschriften der Remonstranten en het verkeer niet 
de Collegianten , gedeeltelijk van ons uitgegaan, maar ook onze 
eigene Kweekschool, in 1735 bij de Lammisten te Amsterdam 
gevestigd, werkte daartoe mede. Dat de vrome eenvoudigheid 
der voorgangers niet sneer aan de langzaam toenemende bescha
ving kon voldoen; dat de noodzakelijkheid of althans het wen-
schelijke van wetenschappelijke kundigheden bij de Euangelie-

(72) Vaderlanâsche Letteroefeningen , 1794 , Mengelwerk , bl° 88 , enz. ; 

Scheltema , Geschied- en Letterkundig Mengelwerk , l e stuk , b). 193. — Siet 

zoo rekkelijk was men in een ander opzïgt te Terhorne , alwaar, in 1792, de 

toenmalige Doopsgezinde Leeraar ernslig door den Kerkeraad onderhouden werd , 

omdat hrj alle Leden fan Christus'' Kerk (en dus ook van andere Genootschap

pen) uitgenoodigd had tot het Avondmaal. Hij bragt hen echter spoedig tot 

andere gedachten. 
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dienaars begon gevoeld te worden , en ook deze met den tijd 
moesten medegaan en zich met anderen gelijk moesten kunnen 
stellen, is door den Eerw. K. S. S y b r a n d i genoegzaam aan
gewezen (73). Niet alleen h i j , maar ook de Eerw. S. K. d e 
W a a r d heeft ons onlangs te regt aan de Kweekschool doen 
denken, als aan eene stichting, op welker vestiging en geschie
denis wij derhalve dankbaar mogen terng zien (74). Zij heeft 
echter den invloed der Engelsohe Deïsten en der Fransohe en 
Duitsche Neologen niet geheel uit ons midden kunnen weren; 
ofschoon zij in het algemeen, zoowel aan de verspreiding van 
redelijke godsdienstkennis en de handhaving van het zuivere 
Christendom, als aan de verbetering der Predikwijze bij de 
Protestanten in Nederland met vrucht gewerkt heeft, gelijk de 
Hoogleeraar S i e g e n b e e k dezen invloed van geheel ons Kerk
genootschap , in de laatste vijftig j a r en , heeft aangetoond(75). 
Een gevolg van dat alles was verzachting van begrippen, ver
draagzaamheid en toenadering tot andere Kerkgenootschappen, 
wier denkbeelden, gelijk overal, zoo ook in deze provincie, 
door naauwere aanraking van de aanzienlijkste Doopsgezinden 
met de wereld, nog sterker gevoed werden. Bat men echter 
zulk eene toenadering wel overdrijven kon , dat laaawheid en 
onverschilligheid zoowel bastaard-zusters zijn van de verdraag
zaamheid , als de onverdraagzaamheid van den ijver, heeft ons 
Genootschap mede ondervonden en zal ons vervolgens door on
aangename bewijzen , bij het verval van sommige Gemeenten , 
duidelijk blijken. 

Wij hebben gesproken van meer of minder wetenschappelijk 
gevormde Doopsgezinden in Friesland en zullen n a ter loops 
eenigen hunner , welke inzonderheid uitgeblonken hebben , ver
melden. 

(73) Leerrede , uitgesproken den 6 Dec. 1835 en geplaatst in het Mengel
werk der Vaderl. Letteroefeningen , 1836 , n°. T. 

(74) Te vinden in het Verslag der Algem. Doopsgez. Sociëteit , voor 1836 , 
bl. 5—21 , als aanspraak hij het openen der Vergadering van dat jaar. Het was 
dan ook eene gelukkige en verblijdende gebeurtenis , dat de Friesche Sociëteit 
zich in 1811 en naderhand naauwer met de Algem. Sociëteit te Amsterdam 
tot één doel verbond ; waarvan rnen bijzonderheden in het Verslag der Algem> 
Sociëteit, van 1811 en 1 8 1 7 , 'tan vinden. Ook twee Gemeenten in Friesland , 
n.1. Leeuwarden en Akkrum , volgden voor zich zelve hel vooibeeld harer So
ciëteit, door zoodanige ondersteuning aan de Kweekschool te schenken, dat zij 
thans bij de Algem- Sociëteit stemgeregtigd zijn. 

(75) Aanspraak bij het openen der Vergadering van het Bestuur der Algem. 
Doopsgezinde Sociëteit , in 1832 ; geplaatst in het Archief voor Kerkelijke Ge
schiedenis , verzameld door Proff. K i s t en I t o y a a r d s , 4 e dl. > bï. 303 , enz. 
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Reeds tegen liet laatst der XVII'10 eeuw vond m e n , onder de 
'Doopsgezinde Leeraars in Friesland, mannen van meer dan ge
wone bekwaamheid. H e n d r i k R i n t j e s , geboren in 1630 
en overleden in 1698 , was Leeraar bij de Waterlandsche Ge
meente te Leeuwarden en Boekdrukker aldaar. Hij stond met de 
voornaamste geleerden van dien tijd in betrekking, en had als 
uitgever en verzamelaar van de bloemlezingen : Klioos Kraam 
vol verscheiden Gedichten (1656) en het Ltist-Priëel der Zeeden 
(1685) nog al eenigen invloed op de toenmalige letterkunde. 
Zijne eigene verzen, hoe stichtelijk ook, waren van gering be
lang , zoo als de Eerw. J .H. H a l b e r t s m a in zijne Hulde aan 
Gijshert Japiks, I I , 378 , heeft aangetoond. — L i e u w e W i î -
l e m s G r a a f , van Harlingen, geboren in 1652 en gestorven 
in 1704, eerst Leeraar in zijne geboorteplaats en vervolgens te 
Amsterdam, is vooral bekend door zijne ongemeene vorderingen 
in de wis- en sterrekunde. Zekere twist tusschen hem en den 
Hoogleeraar V o l d e r werd , op last van de Staten, aan de uit
spraak van S t a m p i o e n , te Rotterdam, onderworpen, die ten 
voordeele van G r a a f besliste. In 1698 gaf hij ook uit een 
werk over de Stuurmanskunst, hetwelk in 1711 herdrukt 
werd (76). — Als bijzonder verdediger van den Doop der Bejaar
den trad op: F o e e t e F l o r i s , Leeraar te Surhuisterveen , la
ter te Zaandam, Oostzijde, in een werk tegen F. E l g e r s m a , 
Predikant te Grouw. Het stuk draagt ten titel: Besohermingk 
der waerheyt Godts , of schriftuyrlycke Vet antwoording , gedaen 
op het boek van E l g e r s m a , qeintytuleert: de Rechtsinnige Lee-
re, van het Sacrament des H. Doops, Leeuw. 1687. — Vau 
B u i e r d G e r b e n s , Leeraar te Leeuwarden, ontving men , zoo 
als boven gezegd is : Korte Belydenisse des Chri&telycken Ghe-
loofs, uyt de Schriften des O. en N. T. krachtig en leersame-
lyck heweesen, Leeuw. 1698; terwijl G o i t z e L e n z e s, 
Leeraar te Dragten, in de vorige eeuw uitgaf: Nuttige Tythor-
tinge of Stigtelijke Gezangen, dienende zoo tot vertroostinge en 
versterkinge in 't Geloove als tot opwekkinge en aansporinge van 
Deugt en Godzaligheit, Leeuw. 1757'. 

Scherpzinnige redetwisters waren ook, aan de zijde der Vla
mingen , D o u w e F e d d r i k s v a n M o l q u e r e n , Leeraar te 
Harlingen en naderhand te Emden, en J a n C l a e s e n , van 
Grouw, aan de zijde der Waterlanders. Jammer slechts, dat 
zij hunne scherpzinnigheid meest in twistsehriften tegen elkan
der openbaarden. Van den eersten hebben wij : der Mennonis-

(76) Sohya , l. a. pi , 3* dl. , bl. 433 , en«, 
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ten leere, Amst. 1698; Wennonitisch onderzoek op de korte grond
stellingen van G a J e i m s A b r a f a a i n s z , Amst. 1700, en de 
Rechtzinnigheid van de here der Mennonifen, Amst. 1703. De 
laatste schreef, omdat Bom w e F e d d r i k s een' aanval op 
G a l e n u s gedaan h a d , Leere der Doopsgezinden, verdedigt te
gen de vreemde misduidingen van D. F e d d r i k s , Amst. 1702. 
Ook bestaat nog van hem een Handschrift, In eigendom van 
den Heer T. H a l b e r l s m a , te Gtrouw, behelzende een e soort 
van Godgeleerd stelsel, verscheidene brieven aan verschillende 
personen en eene lange Leerrede over Ephezen IV, vs. 1, waar
in hij van de roeping betoogt, dat God geen aannemer des per-
soons is, maar wil dat alle meusclien zalig worden en tot de 
kennis der waarheid komen , alleen door J e z u s C h r i s t u s (77). 

Een groot licht voorzeker ging er voor de Doopsgezinden op 
in den veelzijdig gevormden J o a n n e s S t i n s t r a , van vvien 
wij in zijne bijzondere betrekking tot onze Sociëteit en ons ge-
heele Genootschap reeds gesproken hebben. Als Godgeleerde 
heeft hij zich inzonderheid door zijne Oude Voorspellingen aan
gaande den Messias, toegepast op den Meere Jezus, alsmede door 
zijne Vijf Leerredenen over Christus Koningrijk en zijne (maan-
deîijksehe) Vier en twintig Leerredenen doen kennen. Als smaak
vol Letterkundige door het vertalen van R i c h a r d s on's Cla-
rissa en Grandison. waarmede hij zich, na zijne afzetting, be
zig hield. Ook buiten 's lands werd hem de welverdiende 
hulde toegebragt. Zijne Waarschuwing tegen de Geestdrijverij 
werd in het Franseh, Engelsch en lïoogduitsch vertaald en 
droeg, volgens de schrijvers der Dictionnaire Encyclopédique 
d'Tverdon, de goedkeuring van geheel Europa weg(78). 

He e r e O o s l e r b a a n was in vele betrekkingen een man , 
die S t i n s t r a waardiglijk op zijde stond. Hij werd zelfs, als 
Hoogleeraar aan onze Kweekschool te Amsterdam, de opvolger 
van zijn' leermeester, T j e r k N i e u w e n h u i s , d ie , na het 
ontvangen van het Doctoraat in de Wijsbegeerte, zijne vorming 
aan de Kweekschool der Remonstranten en zijn verblijf onder 

(77) Schyn , t a. pi. , 3e dl. , bl, 606 enz. Daar S c h i j n Zonnist was 

niaaht hij wel afzonderlijk melding' van D. F e d d r i k s , maar niet van Jars 

C l a e s e n . Keeds in zijji eerste geschrift (van 1698) had D. F e d d r i k s den 

Grotiwschen Leeraar în het oog en trekt in de voorrede daarvan tegen hem, als 

een dtvarsboomer , Socinlaan , Ariaan en Spinozist. te velde. 

(78) Op het artikel Anabapliste. De titel i s : Waarsclmwinge tegen de 

Geestdrijverij , vervat in een brief aan de Doopsgezinden în Friesland, geschre\en 

door J. Stinstra , Leeraar der Doopsgezinden te Harlingen ; Harl. , hij F. v. d. 

Plaats, 1750. 
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de Geleerden van Engeland en Frankrijk , in 1735 onze eerste 
Iloogleeraar was geworden. Ongeveer 25 jaren , van 1760 tot 
1785 ; was O o s t e r b a a n ijverig werkzaam in deze gewigtige 
betrekking-, maar gelijk S t i n s t r a Friesland niet had willen 
verlaten, zoo kon ook O o s t e r b a a n op den duur niet buiten 
Friesland blijven. Hij legde zijn ambt neder en keerde ais Leer
aar naar Harlingen terug. Wij hebben vroeger gezien, in welke 
moeijelijke gevallen bij der Friesche Sociëteit tot bekwaam raads
man en mede-bestuurder heeft verstrekt. De eer van ons Ge
nootschap werd door hem ook elders opgehouden. Toen er in 
gemelde Biet. Encyclopèdique (uitgave van Parijs) een gebrek
kig berigl omtrent de Mennoniten was geplaatst, zond bij in 
1771 een' Latijnschen brief aan de uitgevers, die zijne mede-
deelingen in dank aannamen, nu een veel gunstiger oordeel 
over de Doopsgezinden velden en S t i n s t r a , O o s t e r b a a n 
en anderen onzer verklaarden voor mannen de grand sens et 
savoir(79). 

Gelijktijdig met J. S t i n s t r a was ook T h o m a s W o p k e n s 
Leeraar bij de Doopsgezinden te Harlingen. Hij gaf m 1730 te 
Amsterdam uit zijne veel geprezene Lectionum Tullianarum [in 
opera Ciceronis philosoph. animadv. critic.) libri tres, en in 1761 
verschenen te Leeuwarden, door bezorging van H. J. A r n t -
z e n i u s - Coelii Sedulii Carminis Paschalis , libri V. et Hymni 
duo, cum nolis C. Barthii, etc, quibus adcednnt Thomae Wop-
kensii adversaria emendatiora, max. ex parte adhuc inedîta. Blij
kens de notulen der Harlinger Gemeente schreef hij ook een' 
voor die dagen uitmuntenden Wederduitsclien stijl. Ofschoon 
de Kerkeraad hem reeds eenigen tijd vergund h a d , wegens 
ligchamelijke zwakheid, slechts een vieïde gedeelte van zijne 
dienst waar te nemen, zag hij zich echter in 1746 wegens de 
zelfde reden genoodzaakt, het Leeraarsambt geheel neder te 
leggen. 

In de geleerde wereld zijn ook niet onbekend de namen van 
P i e t e r F o n t e i n en P i e t e r S t i n s t r a . De eerstgemelde, 
een leerling van Tib . H e m s t e r h u i s , was te Amsterdam, waar 
hij in 1788 als rustend Leeraar overleed, de vraagbaak van alle 
letterlievenden, voor welke zijne rijke boekv er zamel ing, die 
hij aan de Doopsgeiinde Kweekschool naliet, altijd openstond (80). 

(79) Op het zelfde artikel. Men zie ook Nieiiivenhvit , l ig . Woordenboek 

van Kunsten en Wetenschappen , op het art. Doopsgezinden. 

(80) Jaiihaiigbpl op gemeld Woordenboek , S e dl. , bl. 65S ; Opdragt van 

Uigt's Lentezang aan / ' . Fontein, door Ilui^inga Bakho , "Vers aam Fontein, 

bij het verlaten van liotterdam , door Diih Smit9 , iii zijne Gedichten; G. van 

Reyn, Geschiedkundige beschrijving van Rotterdam, 1« d l . , aant. 111 . 
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P i e t e r S t i n s t r a , Leeraar te Franeher, sloeg in 1785, na 
het nederleggen Tan het Professoraat door O o s t e r b a a n en 
het hedanken Toor die waardigheid door den Eerw. W i l l e m 
d e V o s , den hem opgedragen post van Hoogleeraar af. Hij 
was een man van een fijn oordeel, uitgebreide kennis en ver
bazend geheugen. Beide deze mannen waren echter traag 
om de hand op het papier te zetten, waardoor zij anders ons 
Genootschap zeer konden hebben verpligt(Sl). 

Be naam Tan S i m o n S t i j l behoeft slechts genoemd te wor
den , om een' ieder' aan zijn voortreffelijk werk: de Opkomst en 
Bloei der Vereenigde Nederlanden , te doen gedenken. Bat hij 
ook een goed Dichter mogt geheeten worden, bewijzen zijn 
Slotgang, achter het gemelde werk geplaatst, en de stukken, 
welke onlangs door zijnen Triend J. B r o u w e r uitgegeven 
zijn. Toen hij in 1804, drie en zeventig jaren oud, overleed, 
werd hij door vele vrienden diep betreurd. » Als mensch," 
zegt S c h e l t e m a , » was hij dierbaar voor ons har t , gelijk hij 
aks Geneesheer, Dichter, Teekenaar, Tooneelspeler, Wiskundi
ge , Geschiedschrijver, Wijsgeer en Kunstkenner, belangrijk was 
voor ons verstand." (Mengelwerk , 1° st. bl. 162.) 

Gelijk op h e m , zoo mogt Harlingen ook roem dragen op lïy Ik e 
I l a n e k u y k , welke ons zijne Verhandelingen over de voortreffe
lijkheid der Christelijke Zedeleer en Geloofsleer heeft nagelaten. 
Na zijn overlijden werden deze werken in het licht gegeven door 
zijnen vriend F. H o e k s t r a ; werken , waarin men den diep-
denkenden en tevens gemoedelijken Christen niet zal miskennen. 

Ofschoon men zich doorgaans bij de Gemeenten in de Zui-
der-Klasse meer toelegde op de koopmanschap dan op de we
tenschap , loc maakte echter de familie L e n i g e te Makkwm 
eene uitzondering, die nog aanmerkelijker i s , daar wij uit de
zelve eene Dichteres, van geene geringe bekwaamheden, na
melijk C y n t h i a L e n i g e , zien te voorschijn treden. Hare 
Mengeldichten (na haren dood uitgegeven te Amst. 1782) 
ademen een' liefelijken en echt Christelijken geest. Niemand 
zal stukken, als de Lof der Nederigheid, Gedachten bij de 
heerschende ziekte in 1779 , de Storm in 1776 , de Blijmoedigheid, 
Lausus en Phanor, de Wenschenvriend, Beschouwing van den 
Dichter, de Jeugd, de Nacht en de Winter uit de handen leg
gen , of hij zal van hoogachting voor zulk eene Dichteres diep 
doordrongen zijn. 

(81) Medcdeeling van den Heer F. D. Fonte in ie Harlingen. Zie ook: 
Hulde aan de Nagedachtenis Tan P i e t e r S t i n s t r a , van Prof. J. W. de Crane. 
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Wij kunnen meer Vrouwen noemen. Eene Fe n n a Mas t e n -
b r o e k , bij voorbeeld , wier Lectuur voor Vrouwen, Verhalen, 
JVilhelmina Woordkerk , Onderhoud enz. niet spoedig bij de schoone 
sekse vergeten zullen worden. En (alhoewel wij van nog levenden 
voorgenomen badden te zwijgen, wij moeten haren naam naast 
F e n n a stellen) F r a n c i j n t j e d e B o e r , wier Kinderdichtjes 
zelfs door den bekwamen C î a v a r e a u in het Fransch zijn ver
taald en in de Tweede Kamer der Staten-Generaal door den 
verdienstelijken v a n A l p h e n (in 1835) regtmatig werden ge
huldigd. 

Het is niet noodig, dat wij van meer personen gewagen. 
Doopsgezinde Friezen, wier openlijke bediening en werkkring 
meest buiten de provincie is geraakt, zoo als de lloogleeraar 
R i n s e K o o p m a n s en S j o e r d E b e l e s W i e l i n g , mijn 
leermeester en vriend, hebben den lof in de harten van allen, 
die hen mogten kennen. Beide hebben niet slechts voor de we
tenschappen gewerkt, ÏÜ.B.3.T O o k j op verschillende wijze, het 
welzijn van ons Genootschap steeds getracht te bevorderen , en 
aan beide heeft hetzelve de grootste verpligtingen. De Friesohe 
Gemeenten inzonderheid hebben in deze mannen warme ijver
aars voor derzelver belangen gevonden. W i e l i n g was zeer 
met hare behoeften, inzïgten en haren geest bekend, vooralten 
platten lande, en mogt in zijne betrekkingen met regt als een 
liefderijke en waakzame Voogd van de minvermogende Ge
meenten worden beschouwd. Ook van anderen, zoo als van 
Er e e r k H o e k s t r a en den onlangs ons ontvallen' J a n B r o u 
w e r , liggen de verdiensten nog versch in het geheugen. De 
werken, waarmede zij vooral de Godgeleerde en Zedekundige, 
wetenschappen hebben verrijkt, behoeven wij hier niet te ver
melden. 

Bij het spreken over eene meer wetenschappelijke vorming 
der Leeraars, inzonderheid aan de Kweekschool te Amsterdam, 
heb ik nog in het kort te vermelden, dat ook hei kerkgezang 
in de laatste 50 jaren bijkans overal, en zoo ook in Friesland, 
aanmerkelijke verbetering heeft ondergaan , door het afschaffen 
der oude Liedeboeken en het invoeren der Staten-berijming 
van de Psalmen en van den zoogenaamden Grooten (soms ook 
van den Kleinen) Bundel van Christelijke Gezaugeti j dat de ge-
sfeîdlieid der kerken en der woningen ten dienste der leeraars 
velerwegen meer doelmatig dan voorheen genoemd mag worden ; 
dat ook de bezoldiging der Leeraars, ofschoon niet overal , 
toch bij de meeste Gemeenten, meer overeenkomstig is met 
hunne wezenlijke behoeften. Wat het uitwendig aanzien be-
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treft, bekleedt das onze Gezindte in de rij der verschillende 
Kerkgenootschappen eene meer waardige plaats dan in vroe
gere eeuwen. 

Men moet onwillekeurig op het denkbeeld komen, dal die 
meer wetenschappelijke vorming en beschaving, en vooral zulk 
eene verzachting van begrippen , als wij bij de Doopsgezinden 
in dit tijdvak hebben voorgesteld, niet «onder invloed op der-
zelver leven Wijven kon. Het is zoo, beide oefenden weder-
keerigen invloed op elkander • de aanraking met de wereld 
groeide gelijktijdig met die zachtere begrippen aan. V a n 
E f f e n heeft, ruim 100 jaren geleden, de Doopsgezinden van 
dien tijd niet zeer gunstig voorgesteld, wat hunne weelderig
heid betreft (82). Al ware echter niet alles, wat v a n E f f e n 
zegt, op de Doopsgezinden in Friesland toepasselijk, ook in liet 
algemeen gesproken, heeft hij misschien niet onpartijdig ge
noeg geoordeeld. Hij moest de verandering in levenswijze bij 
de Doopsgezinden meer in verband gebragt hebben met eene 
algemeene verandering in zeden bij de Nederlanders, die hij 
elders, maar afgescheiden van dat Genootschap, zeer goed 
aanwijst, terwijl hij zegt, hoe zeer de toongevers in ons vader
land zich mede lieten slepen door de manieren der Franschen (83). 
Inderdaad, de invloed der Franseken werd hier bij den be
schaafden stand algemeen, en dus ook bij vele Doopsgezinden. 
Naderhand werd dezelve nog grooter en bedreigde onze geheele 
nationaliteit, gelijk 0 o k e r s e , in zijne voortreffelijke Charac-
terkwnde, onwedersprekelijk getoond heeft.' V a n K a m p e n 
heeft dit mede opgemerkt, daar hij ons schetst het verschil 
van de geaardheid der Nederlanders in de XVIIC en XVIII0 

eeuw , en de oorzaken daarvan vindt in de grootere rus t , welke 
ons land begon te genieten; ia den overvloed, door den han
del verworven j in de wijsbegeerte der XVIlIe eeuw en in de 
overhelling tot Fransche taal en zeden (84). 

Wij willes, hiermede alleen te kennen geven , dat de Doops
gezinden in eene algemeene verandering van geest hebben ge
deeld ; n ie t , dat zij geheel met die van de XVIIe eeuw zouden 

(88) Van Effen, Bollandscbe Spectator, Ie dl. , bl. 288 enz.; 8« dl. , t l . 
175 ; 3<> d l . , bl . 168 en 5 5 7 ; 4= dl. . b l . 2 3 8 , 601 enz. Zoo insgelijks de 
Nederlandsclie Spectator, l e dl. , bl. 801 enz. 

(83) Van Effen , t. a, pi. , 1» dl. , bl. 79 , 1S3 ; 4<= dl. , bl. 387 ; 5» dl. , 

bl. 5 7 9 ; 6«- dl. , bl. 803 enz. enz. 

(84) Van Kampen , Vaderiandsebe Karaklerkundc , 8<= dl. , bl. 439 tol 450 ; 

men zie ook S. StiJl, opkomst en bloei der Nederlanden (eerste druk), bl. 688 enz. 
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moeten worden gelijkgesteld. R u es vond ook, vóór het mid
den der vorige eeuw, dat de ruimst levenden onder de Grove-
Doopsgezinden zeer vrij in voorkomen en houding waren • dat 
zij de pracht en ijdelheid der wereld zoo lief hadden als eenig 
ander; dat zij door hun geld aan deze zucht ruim voedsel 
konden geven en dat men hen vooral niet voor beschroomde 
menschen houden moest, die het aan wereldkennis en geleerd
heid of aan conversatie-toon ontbreken zou (85). Men is met 
reden op deze verandering bij de Doopsgezinden aandachtig ge
worden , en dezelve liep des te meer in het «oog, omdat hunne 
geheele manier van leven zoo afstak bij die van de vroegere 
Geloofsgenooten en ook van sommige toen nog bestaande Fijne 
Gemeenten, die over het verval in zeden bitter klaagden (86). 
En dit onderscheid was inderdaad groot, zoo in levenswijze als 
in de gevoelens omtrent den ban en de Kerkelijke tuch t , die 
allengskens verslapte en thans bijna geheel verdwenen is. Vol
gens getuigenis van meer bejaarden, werd zelfs in hunnen jongeren 
leeftijd meer hartelijk belang gesteld in het bijwonen der open
bare eeredienst en in de huisselijke lezing van Gods Woord , 
dan tegenwoordig (87). Zoowel binnen als buiten het Genoot
schap moest deze verandering bij sommigen berisping, bij an
deren lof, maar bij alle weidenkenden eenige vrees ten opzigte 
van ons zedelijk bestaan verwekken. Ik weet dit niet beter uit 
te drukken, dan met de woorden uit de boven aangehaalde 
Leerrede van den Eerw. s. K. SÏBRANDI , over onze roeping , voor
beelden en gevaren , waarin de verdienstelijke man ten opzigte 
van de laatste zegt, wat op de jongst verloopene honderd jaren 
velerwege wel toepasselijk zal zijn : » dat alles (de verzoeking 
tot zonde) bestond ook wel voor onze Vaderen ; maar toen zij 
nog als buiten de wereld leefden, en ook, toen zij de wereld 
slechts langzaam naderden, bestond het toch voor hen veel 
minder , dan nu voor ons. Wij leven meer i n , en ach ! ook 

(85) Rues , t . a. pi. , bl. 184 en 185. 

(86) Men leze slechts de Notulen van de Grou. Soeiet. Vergadering , in de 
jaren 1 7 3 8 , bl . 5 — 8 ; 1 7 4 8 , hl. 9 ; 1 7 5 4 , bl. 1 6 ; 17S5 , bl . 19 , en e e n , 
ook afzonderlijk gedrukt , kort vertoog , rakende het Terval en Revormatie der 
Zeden , van 1748 , waarin gewezen wordt op de blijken van dat verval , op 
de oorzaken en op de wegen ter verbetering. 

(87) Diegene mijner Lezers, welke er gelegenheid toe hebben , kunnen dit 

bevestigd zien in een vlugschrift, getiteld: de Zwitserse Eenvoudigheid, klaa-

gende over de ôedorvene Zeden veeier Hollandse Doopsgezinden, Haarlem , 

1713. Hetzelve kwam mij niet belangrijk genoeg voor; anders had ik het in 

eene der Bijlagen laten volgen. 

16 
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meer voor de wereld. In onze verbeelding, verlichter, minder 
bekrompen en minder klein van geest , dan zij waien , durven 
wij gerust, niet alleen in allerlei maatschappelijk en gezellig 
verkeer , maar ook op gladde banen ons begeven , van welke 
zij verre zich hielden verwijderd, gedachtig aan de Apostolische 
les : wordt der wereld niet gelijkvormig, noch aan hetgene, 
dat in de wereld is ! Ambten en bedieningen in stad en staat 
worden door velen onzer bekleed , soms wel , omdat burger-
pligt hen daartoe, hunnes ondanks , r i ep , maar meer misschien , 
omdat zij het voordeel , de eer en het aanzien begeerden, welke 
aan stads- en slaatsbedieningen zijn verbonden. Wij jagen ook 
naar naam en roem en naar titels van wetenschap en geleerd
heid. Zoo deden onze vroege Vaderen niet. Al waren ook 
dergelijke voordeelen , onderscheidingen , waardigheden en or-
deteekenen voor hen verkrijgbaar geweest, j a , ai waren zij hun 
aangeboden , zij zonden ze , geloof ik , geweigerd hebben , om
dat zij ze gevaarlijk achtten voor het zuiver bewaren hunner 
eonscientie en voor het leiden van een Christelijk leven, in 
nederigheid voor de menschcn en in ootmoed voor God. Wie 
de ondervinding van onze dagen onpartijdig raadpleegt, zal niet 
durven beweren , dat zij daarin gedwaald hebben , en dat zij de 
les van Paulus overdreven: die staat, zie toe , dat hij niet val-
î e ! " (88). Wie kan deze woorden ontkennen, en w i e , die 
toestemt, dat dezelve waarheid behelzen, kan ontveinzen, dat 
wij toezien moeten , of de Geschiedenis der Doopsgezinden dezer 
eeuw zal in dit opzigt nog treuriger moeten sluiten dan d i e , 
welke wij thans beschrijven en eindigen met den tegenwoordi-
gen tijd? (89). 

Wat het getal der Leden en Zielen betreft, hierin hebben 
de Doopsgezinden, gelijk meest overal, zoo ook in Friesland, 
gedurende de XVIIIe eeuw, verloren. Ypei j en B e r m o u t 
zeggen, en welligt niet ten onregte, dat er ook reeds in de 
XVIIS eeuw sommige Doopsgezinden werden overgebogen, om 
zich bij de openbare Kerk der Hervormden te voegen ; en dat 
men in de Kerkelijke protocollen der Hervormde Gemeenten 
van dien tijd eene menigte voorbeelden vindt van bejaarden , 

(88) S. K. Syoiandi, Leerredenen, bl. 399. 

(89J Wanneer men echter de Doopsgezinden bij de andere Kerkgenootschap
pen "vergelijkt, dan zal mm misschien niet kunnen zeggen, dat de eeistgemelden 
in godsdienstigheid en zedelijkheid ten acbteien zijn. Ook zonde waaisthijnlijk 
eene inzage van de Arten der Ciiminele en Correctionele Regtbcmken ten hun
nen opzigte geen ongunstig ïesnltaat opleveien ; maar ik ben hiermede niet ge
noegzaam bekend. 
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die , na gedane geloofsbelijdenis , zich door den Doop in dezelve 
lieten inlijven. Zij houden deze, buiten beden t ing , althans 
voor het meerdere deel , voor oorspronkelijk Doopsgezinden (90). 
Meer in het oo» vallend echter was dit verlies in de XVIIIe eeuw. 
Gemelde schrijvers meenen , dat het getal der zoodanigen , d ie , 
ofschoon van Doopsgezinden oorsprong , echter openbare beli j
denis deden van de Hervormde Godsdienst, nergens grooter is 
geweest, dan in de steden zoowel als in de dorpen van fries
land. Leeuwarden wordt inzonderheid door hen met name ge
noemd en de Hervormde Predikant S c h r a d e r aangewezen als 
de man , die vele Doopsgezinden tot zijne aank]evers of volgers 
maakte (91). Ik geloof n ie t , dat zulks ontkend zal kunnen 

« worden. In alle deelen der Provincie heeft zich dit verlies doen 
gevoelen , voornamelijk aan de Bildtkant en in den zoogenaam-
den Znîdhoek of de vierde Klasse der Sociëteit. Tijdens deop-
rigting der Sociëteit bestonden daar nog groote Gemeenten, 
b. v. te Hindeloopem, IVorhwm,, Makkum en op andere plaat
sen , gelijk wij gezien hebben (92). Ook Wijkt mij uit eene 
Dooplijst van J a n C o r t i e l i s , Oudste te Warns, welke lijst 
met 1708 begint , da t , gedurende de eerste 30 jaren dier eeuw, 
verscheidene personen aan de meeste van die Gemeenten door 
den Doop werden toegevoegd en dat het getal der dischgenoo-
len aan het II. Avondmaal dikwijls zeer aanzienlijk was (98). 
De belangstelling schijnt er toen niet weinig levendig geweest 
te zijn, al mogt het ook niet letterlijk geloof verdienen , wat 
van do vrouwen te Molhwerum verhaald wordt; dat zij name
lijk , bij gelegenheid eener voorgestelde kerkvergrooting, het 
benoodigde geld in hare voorschoten zoo rijkelijk aanbragten , 
dat men terstond den volgenden Zondag verklaarde , niet meer 
te behoeven. Maar tegen en na het midden der vorige eeuw 

(90) Ypey en Vermout, Gesch. der Ned. Herv. Kerk , 2« d l . , t l . 4 1 6 ; 3<-

dl. , bl. 55 . ' 

(91) Ypey en Dermout, t. a. pi. , 3e dl. , bl. 384 ; 4« dl. , bl. 89 . 

(93) De achteruitgang Tan Makkum blijkt uit bet volgende lijstje ; 
In 1695 waren ei teu minste 353 Leden. 

— 1740 telde de Gemeente 167 

—- 1771 —• 173 
— 1793 — — — 151 . 

— 1801 • 110 

— 1808 • — . 90 

Makhvm heeft dus niet in het midden , maar in bet begin en legen het einde 

der vorige eeuw bet zwaarst verlies geleden. 

(93) Welke lijst ik ontvangen heb van den Eerw. D. S. G o r t e r , te Warns, 

16* 
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is die gunstige toestand niet alleen dáár , maar velerwege in de 
provincie veranderd. Vóór wij de oorzaken van die verandering 
nagaan, zullen wij iets van de getals-sterkte, op onderschei
dene t i jden, vermelden. 
In 1739 waren er in Friesland 61 Doopsg. Gem. en 163 dienstdoende Leeiaars. 

_ 1768 57 125 • 

_ 1789 . . . 55 • • — 90 

_ 1804 • 51 88 

_ 1815 • 46 • 59 • 

— 1839 43 47 

— 1837 41 • • — 43 (94). 

Wij zien hier hel getal der Gemeenten en Leeraars beide 
telkens verminderen. Men moet echter voorzigtig zijn in het 
maken van eene gevolgtrekking daaruit , ten opzigte van het 
verval onzes Genootschaps. Het afnemend getal der Gemeenten 
is niet alleen door derzelver vervloeijing, maar ook door ver-
eenigingen en combinatiën ontstaan ; gelijk dat der Leeraars 
zoowel door het meer in onbruik geraken der Liefde-prekers en 
Ongestudeerden, als door vermindering van het getal der Ge
meenten is veroorzaakt. Op vele plaatsen, waar vroeger de 
dienst door twee , drie of meer Leeraars werd waargenomen, 
vergenoegt men zich thans met éénen; waardoor er langzamer
hand tusschen hel getal der Leeraars en Gemeenten meer even
redigheid is tot stand gekomen. 

Over vereenigingen en combinatiën in de vorige eeuw hebben 
wij reeds gesproken (95). De voornaamste veranderingen , welke 
er in deze tegenwoordige eeuw voorvielen , zijn de volgende. 
In 1806 verviel St. Annákerh geheel, het kerkgebouw werd 
afgebroken en de Leden versmolten in de Gemeente van Oude-

(94) De telling Tan 1739 is getrokken u i t : Staat der Vereenigde Nederlan
den , l e dl. , bl. 76 , 77 , waar echter Jmelanâ, niet niedegerekend was ; de 
volgenden zijn genomen uit de Naamlijsten van Doopsgez. Leeraars en Gemeenten, 
van die jaren. Bij de vier laatste tellingen is DocKwni door mij vooibijgegaan, 
als ïiïet meer bestaande. 

(95) Men zie boven , bl. 192. Omtrent liet verdwijnen der Gemeenten Stiens 
eu Ilijum heb ik geene juiste berigten gevonden. Stiens bestond nog bij de 
oprigting der Friesche Sociëteit, maar komt in de bijdragen tot het fonds voor 
buitenlandsche nooden , van 1726 tot 1736 , niet meer voor. Il'ijwn staat nog 
afzonderlijk in de Doopsgez. Naamlijst van 1768 , niet meer in die van 1789. 
Zij schijnt versmolten te zijn in die van Hallam , a lwaar, in 1779 , de tegen
woordige kerk werd gesticht. De Leden van Kovdum zijn tot Uindeloopen 
overgegaan ; wanneer , weet ik niet. In de Naamlijst van 1789 staat Koudum 
nog afzonderlijk ; maar in 1804 werd zij door Molkwerum bediend. Thans ont
vangt Molkwerum zelve , sedert 1813 , de dienst van den Leeraar te Ilindeloo-
jien , gelijk di» van Stavoren door den Leeraar van Warns bediend wordt. 
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Bildtzijl. In 1810 vereenigde zich een gedeelte van de kleinere 
Gemeente te Hindeloopen weer met de grootere; terwijl een an
der gedeelte, en wel van de aanzienlijksten en gegoedsten, 
onder voorwendsel van verschil in gevoelens, maar welligt om 
wereidsch belang, tot de Hervormden overging. Een zeer ge
ring getal van die kleinere Gemeente bleef buiten alle gemeen
telijke betrekking of vereeniging, gelijk er thans nog twee of 
drie van de zoodanigen in leven zijn. Hun kerkgebouw is als 
zoodanig gesloopt en in eene geringe burgerwoning herscha
pen (96). In 1815 stierf Arum als Gemeente uit en hield de 
predikdienst hier op. Daarentegen werd er in 1817 eene nieuwe 
Gemeente gesticht te Tjalbert, welke toen 23 Leden telde. Be 
Leden zelve, als ook verscheidene andere Gemeenten, benevens 
de Algemeene en de Friesche Sociëteit, hadden met -veel ijver 
hunne loffelijke pogingen tot dit werk vereenigd en mogten die 
eindelijk bekroond zien. Den 15 November 1818 werd door den 
Eerw. S c h r e u r s voor het eerst in de tegenwoordige kerk dienst 
gedaan, terwijl men tot dien tijd in een ruim wagenhuis de 
Godsdienstige zamenkomsten had gehouden. In 1818 vereenigden 
zich de beide Gemeenten te Tlst. Ten tijde dezer vereeniging 
waren die Gemeenten bijna even groot en telden te zamen 102 
Leden. Ten zelfden j are combineerden de Gemeenten van Oude-
Bildtsijl en Halhim, in het dienstwerk van den Leeraar, maar 
niet in de geldmiddelen. In 1821 ging de Gemeente van Bles-
sum met 17 Leden over tot de Gemeente van Baard. De beide 
Doopsgezinde Gemeenten te Joure vereenigden zich weer in 1823 
en telden toen te zamen 210 Leden; een getal , dat men dáár , 
noch vóór noch n a , heeft mogen bereiken. In 1827 werden de 
Gemeenten van Witmarssum en Pingjum geheel vereenigd en 
tevens door de pogingen der Harlinger en Franeker Leeraars, 
? . H o e k s t r a en K. O v e r b e e k , bij vele Gemeenten aange
wend , de kerk en pastorij in beteren toestand gebragt; de kerk 
zoodanig, als vele mijner Lezers dezelve, in plaat gebragt, 
waarschijnlijk zullen bezitten. Te Grouw vereenigden zich de beide 
Gemeenten in 1829, waardoor het stichten eener nieuwe kerk 
aldaar noodzakelijk werd. Tien jaren vroeger was deze veree
niging reeds beproefd , en geene godsdienstige geschillen, maar 
alleen geldelijke bezwaren hadden deze Christelijke pogingen 
toen verijdeld. In 1835 verdween de Gemeente van Kolhmi en 
Buitenpost, terwijl de 10 nog overig blijvende Leden zich bij 
de Gemeente van Surhuisteneen voegden. De nieuwe Gemeente 

(98) Meeslal medegedeeld door den Eerw. A. P o l , te Hindeloopen. 
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van Tjalbert, die van Irnsum en Poppingawier, Rottevalle en 
Witteveen stonden ook, door voorkomende vacatures gepaard 
met gebrek in geldmiddelen, een' tijd lang op het punt van te 
vallen, maar zijn nog gelukkig: gered; terwijl men thans bezig 
is , om die van Berlikum voor den ondergang te behoeden. Ein
delijk vereenigden zich de beide Gemeenten te Sneek in 1838 f 

nadat de Eerw. S i e d s m a , Leeraar bij de Oude Vlamingen , over
leden was. Deze Gemeente ging toen met 15 Leden en een 
niet onaanzienlijk fonds tot de grootere Gemeente over. Twee 
Gemeenten op dezelfde plaats bestaan er thans in Friesland niet 
meer , behalve te Oldehoorn en op '* Ameland, waar de veree-
niging niet door verschil in gevoelens zoo zeer, als wel door ver
schil in geldmiddelen tot nog toe tegengehouden schijnt te 
worden. Wat er overigens te dezen opzigte merkwaardigs mogt 
zijn voorgevallen, is meestal gemeld in de aangehaalde Naam
lijsten en Jaarboekjes. 

Het zal mijnen Lezers zeker niet ongevalïig zijn , dat ik hier 
laat volgen eene getals-opgave van 1796 en 1838. De eerste 
lijst bevat alleen het getal der Zielen bij de Doopsgezinden in 
de verschillende Steden en Grietenijen. 

Leenwarderadeel . 193 Zielen. Heuielumer-Oldephaert 379 Zielen. 
Ferwerderadeel . . 
West-Dong eradeel 
Oost-Dongeradeel. 
Kollummerland . . 
Achtkarspelcn. . . 
Dantwmadeel . . . 
liettjerksteradeel . 
Smallingerland . . 
Idaarderadeel. . . 
Rauwerderhem . . 
Menaldumadeel . 
Franekeradeel. . . 

Baardemdeel . . . 
Hennaarderadeel . 
Wonseradeel . . . 
Wijmbritseradeel 
Stavoren . . . . 
Slooîen 
Workum . . . . 

233 
589 

37 
101 
417 
513 
221 
644 
950 
234 
203 

65 
54 

271 
157 
526 
400 
9m 

10 
304 

HBildt . . . 
Utingeradeel 
Aengwirden . 
Doniawerstal 
Haskerland . 
Schooterland 
Lemsterland . 
Gaasterland. 
Opsterland . 
Oost- Stellingwerf. 
West-Stellingwerf 
Leeuwarden 
Bolsward 
Franeher 
Sneek . . 
Tfoeknm . 

122 
1354 

92 
257 
520 
749 

14 
86 

370 
geene 

23 
427 
103 
188 
392 

582 
217 
328 

rut. . 
Hindeloopen 

Te zamen 12,954 Zielen. 

Vergelijkt men deze lijst met de resultaten uit de opgave in 
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het briefje Tan C l a a s H u y b e r t s , geschreyen in 1666, dan 
zal men beTinden, dal de Doopsgezinden in Friesland, gedu
rende een tijdsbestek yan 130 jaren , ongeveer 7000 zielen ver
loren hebben. Het verval , waarover wij ons in deze XIX0 eeuw 
mogten hebben te beklagen, schijnt meer in het verdwijnen 
van Gemeenten of misschien ook in het verlies van Leden, dan 
wel van Zielen te bestaan. Ten minste, volgens eene telling 
van 1832, hadden wij toen in Friesland 12,860 Zielen; hetwelk 
dus geen aanmerkelijk verschil bij 1796 maakt. Maar in 1796 
was Ameland er niet bij gerekend en in 1832 wel; terwijl daar
enboven de algemeene bevolking der provincie niet verloren , 
maar gewonnen heeft. Want in 1796 bedroeg die algemeene 
bevolking 161,513 en in 1832 reeds 206,451 Zielen, terwijl er 
in 1838 wederom meer , namelijk 224,656 geteld werden. 

Tot het verschaffen van de volgende l i jst , ben ik in staat ge
steld door bereidwillige mededeelingen, meestal van geachte 
Ambtgenooten in deze provincie. Ik heb daarin de alphabeti-
sche orde waargenomen. 

Akkrum telde in 1838 . . . . . 321 Leden en 700 Zielen. 
Ameland (de fijne Gemeente) . 
Ameland (de grove Gemeente) 

Balk . . . . . . . . . . . . . . 
Berlîkum . 
Bolsward 
Boven-Knijpe . . . . . . . . . . 
Damwowde . . . . . . . . . . . . 

Franeker . . . . . . 
Gordijk en Lippenhuizen. . . . 
Grouw 
Hallum . . . . . . . . . . . . . . 
Harlingen . . . . . . . . . . . . 
Heerenveen . . . . . . . . . . . . 
Hindeloopen . . . . . . . . . . . 
Holwetd, Blija en ViscMnmrt. 
Irnsum en Poppingawier . . . 
Joure 
Krom/wal 
Leeuwarden . . . . . . . . . . . 

OMeboom, Oude Huis 

. 270 

. 50 

. 86 

. 35 

. 12 

. 157 

. 123 

. 207 

. 183 
, 95 
. 118 
. 275 
, 20 
. Â i ii 

144 
57 

165 
87 

200 
65 

270 
90 
20 

142 

» 
n 

» 
>) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
n 

» 
» 
» 
» 
» 

)) 
n 
» 
» 
» 
» 
j> 

)> 
j ) 

» 
» 
)> 
)> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

570 
120 
300 

89 
37 

470 
358 
525 
380 
230 
325 
800 

80 
640 
325 
140 
490 
220 
440 
150 
560 
275 

45 
390 



2 4 8 GESCHIEDENIS DEK. DOOPSGEZINDE» 

Oldehoorn, Nieuwe Huis telde in 1838 . 146 Leden en 380 Zielen. 
Oude-Bildtzijl 34 
Rottevalle en Witveen 72 
Sneek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 
Stavoren 25 
Surhuisteneen . . . . . . . . . . . . . . 68 
Terhorne 119 
Tjalbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Veenwoudsterwal . . . . . . . . . . . . . 36 
Warga 159 
Warns 108 
Witmarsmm en Pingjum 50 
Worlum . . . . . 74 
Woudsend 34 
Tlst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Ztoaag- Westeinde . . . . . . . . . . . . 3 

» 
» 
)) 
» 
>! 
» 
)) 
» 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 

170 » 
250 » 
775 » 
87 » 
290 » 
325 » 
400 » 
126 » 
380 » 
288 » 
120 » 
120 » 
80 » 
400 » 
20 » 

Dus te zamen 41 Gemeenten, 4941 Led. en 12,870 Zielen. 

Wij zullen thans , zooveel mogelijk , de oorzaken opsporen, 
die tot de vermindering en het verval van ons Genootschap, 
vooral in Friesland, hebben medegewerkt. Veel van hetgeen 
wij hier zullen vinden, zal waarschijnlijk ook op andere pro
vinciën kunnen worden toegepast. Het spreekt van zelf, dat 
dit onderzoek alles behalve gemakkelijk is • weshalve ik mijne 
gedachten geef voor hetgeen zij zijn en dezelve aan niemand 
als onweerlegbare waarheid zal trachten voor te stellen. De 
zaak zelve is echter van zoo veel belang voor ons Genootschap, 
en derzelver ontwikkeling kan ons misschien zulke heilzame 
lessen voor de toekomst geven , dat ik ook hier aan de belang
stelling mijner Lezers niet mag twijfelen. 

Dat er sommigen onzer tot de Hervormden overgingen . gelijk 
Ypei j en D e r in o u t te regt hebben aangemerkt (men zie bo
ven , bladz. 242), moet aan onderscheidene oorzaken worden 
toegeschreven. Het zij verre van mi j , dat ik de Hervortitde 

^^Predikanten in het algemeen van zoogenaamde proselieten-ma-
kerij zou willen beschuldigen ; zulk eene beschuldiging is bij
kans te ongerijmd, om er van te gewagen. Waar echter dat 
overbuigen (om bij het woord dezer Schrijvers te blijven), ge
schied mogt zijn, hebben de Doopsgezinden ook zelve tot dezen 
invloed of deze inwerking aanleiding gegeven, vooral door de 
gemengde huwelijken. Ongeveer eene eeuw geleden, namelijk in 
den tijd van R u e s , was het met deze huwelijken reeds zoo, 
dat men ze wel bij de fijnen (de Oude-Vlamingeri en Oude-
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Friezen) Terraeed, maar van de overigen, de Waterlanders, 
Vlamingen en Friezen, zegt gemelde Schrijver: »zij maken 
geen zwarigheit Persoenen yan andere Gezindheden, al zijn zij 
zelfs van de Roomsche Kerke, te trouwen; schoon hunne Leer
aars zulks echter ongaerne zien. Onderwijl ziet men de Ge
meente tegen haere Ledemaelen, welke tot dit besluit komen, 
nooit met eenige bestraffing te werke gaen" (97). Ook uit de 
Missive, door de Friesche Sociëteit in 1788 naar de Broeders in 
Rusland gezonden, blijkt duidelijk , dat zulke gemengde huwe
lijken dikwijls plaats vonden, hoewel niet met goedkeuring
van de warmste voorstanders des Genootschaps, die er voor den 
bloei van dat Genootschap niet weinig gevaar in zagen. Zulks 
was inderdaad niet buiten eenige bedenking. Het schijnt toch 
ook in het geestelijke waar te zijn en door de ondervinding 
bewezen te worden , dat bij buiten-trouw het grootste Kerkelijk 
îigchaam de meeste aantrekkingskracht bezit. Het gevaar was 
dus minder , waar de. Doopsgezinden het getal der Hervormden 
konden evenaren, bij voorbeeld in Utingeradeel; maar , gelijk 
bekend is , meest overal elders maakten de Hervormden verreweg 
de meerderheid uit. Dan werden de kinderen uit gemengde 
huwelijken meest jong gedoopt, of gingen althans voor het groot
ste deel bij Hervormde Predikanten het godsdienstig onderwijs 
genieten en waren dus , met uitzondering van enkele gevallen, 
voor de Doopsgezinden verloren. Tond men op de woonplaats 
van zulke echtelingen niet eens eene Doopsgezinde Gemeente, 
gelijk niet zeldzaam het geval was, dan werd het gevaar, om 
zoowel de beide ouders als de kinderen te verliezen , nog des 
te grooter. Ik wil met dit alles niet te kennen geven, dat 
gemengde huwelijken volstrekt af te keuren zijn of i.iel geluk
kig zouden kunnen wezen ; want zoodanige en zeer gelukkige 
huwelijken bestaan er immers genoeg en bewijzen dus het tegen
deel ; maar in het algemeen moet ik betuigen, gevonden te 
hebben , dat dezelve den Woei van ons Genootschap niet sterk 
hebben bevorderd. 

Mij is nog eene andere opmerking voorgekomen , die eenig-
zins bijdragen k a n , om den overgang van sommige onzer Ge-
loofsgenooten tot de Hervormde Kerk op te helderen. Wanneer 
er van onze Gemeenten eenige zoo klein werden , dat zij moes
ten ophouden te bestaan, gelijk ons uit verschillende voorbeel
den gebleken is , dan voegde het overschot zich wel dikwijls bij 
eene andere naburige Doopsgezinde Gemeente ; maar dit gebeurde 

(97) T. a. pi . , bl. 103 vergeleken met bl. 3 5 . 
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niet altijd of met allen. Was men het met zulk eene naburige 
Gemeente niet geheel eens in wijze van zien, of behoorde men 
openbaar tot eene andere Partij onder de Doopsgezinden, dan 
gingen sommigen (ofschoon zeker niet veelvuldig meer in de 
laatste helft der vorige eeuw) liever tot de Hervormden over; 
volgens den regel , dat twist met broeders dikwijls erger en 
onverzoenlijker is , dan met vreemden. Yerdeeldheden en scheu
ringen in verschillende Gemeenten, waarvan wij vroeger mel
ding hebben gemaakt, werkten zulks op eene heillooze wijze in 
de hand en bevestigden de waarheid, dat een verdeeld rijk 
niet bestaan kan. 

Eene andere oorzaak van verval in onze Gemeenten is bij 
sommigen onzer eigene Leeraars te zoeken. Vooreerst is er ook 
in de vorige eeuw wel eens gebrek aan geschikte Leeraars ge
weest , hetwelk zich inzonderheid begon te openbaren, toen de 
voornaamste Gemeenten zich niet langer met de zoogenaamde 
Liefde-predikers en Ongestudeerden konden vergenoegen. Zoo 
liet men te Harlingen verscheidene jaren achtereen Remon-
strantsche Proponenten prediken, nadat men zich vruchteloos 
tot onze eigene Kweekschool te Amsterdam had gewend (98). 
Daarenboven waren vele Leeraars , ook bij hunnen goeden ijver, 
niet bijzonder voor hun ambt geschikt. Be veranderde geest bij 
de Doopsgezinden deed het onderscheid tussohen. de Hervormde 
geletterden en onze Ongestudeerden sterk in het oog vallen. 
Wel vond men onder de laatsten mannen van veel bekwaam
heid , die aller achting wegdroegen, gelijk wij een' U1 b e 
B u r k s B a k k e r , van de Joure, een' Ui I k e R e i t s e s Dijk
s t r a , te Damwoude, een' D j u r r e S a k es V e e n s t r a , te 
Akkrum, een' J e l l e S i p k e s T a n T e e r n s , te Ylst, raan-

(98) Vooral wegens de mogelijkheid , dat er soms gebrek aan Leeraars zijn 

kan , oordeel ik de oprigling van zoodanige Bingen , als waartoe zich in 1837 

de Leeraars en Gemeenten te JkArum, Baard, GurdAjk en Lippenhuizen, Grouw, 

Irusum en PopiÂagawLer , Joule, Kromwal , Oldcboom., 1 erhorne, Tjalbert -> 

Wcirga en ïlst, min of meer op het voorLeeid der Groninger Soe%ete%t, ver-

eenigd hebben , ais zeer heilzaam en navolgenswaardig. Het grorjd-denkbeeid 

daanan was ook aan onze "Vaderen niet vreemd , blijkens de Kerkelijke Hande

ling der WdterMndcrs , in 1647 , -waarin vooikomt: » wanneer een leraer eomt 

te s tenen ofte \ertrecken ende niemant meer op die plaetse is , dat alsdan dï 

gemeynte sal bedient moeten werden van de naastgelegene plaetsen ende sal di t 

mede plaetse hebben over die gemeyntens , die algcieets gecne leraren hebben." 

En vervolgens; » dat een gemeynte, die den dienst van een buiten-Jcraer geniet , 

hem behoost itysgell Ie geven ende hem sonder syne coslen uit en thuis te le

veren , gelyc verstaen is 1588 . " Naar de besluiten van dit jaar 1568 ziet men 

in deze Kerkel. Handeling meermalen terug gewezen. 

file:///ertrecken


H FRIESLAND. JLQ £ 

n e n , die ook in deze XIX" eeuw aan de Doopsgezinde Kerk tot 
sieraad hebben verstrekt, en meer anderen, zouden kunnen 
noemen; maar zulks was niet algemeen. Het werk meest uit 
liefde waarnemende, moesten zij veelal den tijd tusschen hunne 
aardsche bemoeijiug, om een tijdelijk bestaan te vinden, en 
tusschen hunne geestelijke bediening te zeer verdeelen , en leed 
alzoo de laatste door de eerste. Ook liet men ze weleens te 
lang in dienst, vooral naderhand , toen men hen begon te be
zoldigen. Want men had geen emeritaat-fonds, waaruit men 
den ouden Dienaar verzorgen k o n , terwijl men dan te gelijk 
eenen jongeren kon beroepen. (En zulk een fonds bestaat e r , 
helaas! nog niet.) Yelen moesten dus prediken, zoo lang zij 
met mogelijkheid konden , al ware het ook tot last en nadeel 
hunner Gemeenten. 

Men vond deze ongelegenheden in de stedelijke Gemeenten 
wel niet zoo sterk. Dáár kon men dikwijls, ook bij gebrek 
aan Leeraars, ruimer keuze doen; dáár had men Voorgangers, 
die zich weleens aan de Iloogescholen , vooral in het vak van 
Geneeskunst of Letteren, en later aan onze Kweekschool, in de 
Godgeleerdheid hadden geoefend; of mannen, die in de ver
gaderingen der Collegianten hadden leeren denken en .spreken; 
dáár waren doorgaans de fondsen beter gesteld en genoot wel
eens een Leeraar, ook als hij de dienst niet langer waarnemen 
k o n , eene welverdiende bezoldiging; maar zoo was het niet 
met de meeste Gemeenten ten platten lande. Deze waren het 
voornamelijk, welke de gemelde bezwaren tot derzelver schade 
moesten ondervinden. 

Waren nog_ slechts alle Leeraars, met de gaven, die God hun 
had verleend, getrouw en ijverig in hunne bediening werkzaam 
geweest! liet bedroeft mij , dat ik dit niet van allen zeggen 
mag; hoewel de bescheidenheid mij verbiedt, hier hunne na
men te noemen. De vorige eeuw heeft ze in ons midden ge
kend , personen, die den naam van Herders der Gemeenten 
droegen, maar die hun ambt onteerden, hunne Gemeenten be
dierven, hun Genootschap o per hen deden blozen. Wij moeten 
echter den Koning zijner Kerke danken, dat Hij toen tevens 
mannen als J. S t i n s t r a en H. O o s t e r b a a n in Friesland 
het levenslicht deed aanschouwen. 

Hen kan evenwel ook Gemeenten in deze Provincie aanwij
zen , wier teruggang met het geheele plaatselijk verval in bur
gerlijke betrekkingen naauw verbonden is. Inzonderheid loopt 
dit sterk in het oog bij de Gemeenten van de zoogenaamde 
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Zuider-Klasse , zoo als : Mindeloopen , MakkuiH , Workivtïi, Sta
voren en Molkwerum. De Woord-Amerikaansche onlusten en de 
oorlogen tegen Engeland en Frankrijk, in de laatste helft der 
vorige eeuw, knakten de sterke zeevaart dezer plaatsen , gelijk 
ook van Terhorne, op eene noodlottige wijze. Het is wel zoo, 
dat de Doopsgezinde Gemeenten aldaar in dat plaatselijk verval 
gedeeld hebben • maar het is eene andere vraag, of wij de 
vermindering van die Gemeenten geheel als verlies voor ons 
Genootschap moeten beschouwen ? Deze vraag moet zeker ont
kennend beantwoord worden; want ofschoon wij één gedeelte 
misschien verloren zullen hebben, een ander gedeelte is ver
huisd en heeft daardoor aan andere Gemeenten eenigen aanwas 
bezorgd. Over het algemeen zal echter ook dit plaatselijk ver
val ongunstig op ons Genootschap hebben gewerkt. 

Wij werpen onze laatste, maar niet de geringste beschuldi
ging- op den invloed van den geest des fijds. Reeds hebben wij 
gezien , hoe de Doopsgezinden door de tijden van rust en genot 
als in de wereld geraakten; hoe zekere vrijzinnigheid van be
grippen meer en meer de overhand begon te krijgen • hoe het 
afschaffen van den ban , het verwaarloozen van de Kerkelijke 
t uch t , een begrip van vrijheid , ook in gemengde huwelijken, 
de gevolgen hiervan waren. Volstrekte liberaîiteit, tot ultra-
liberalismus voortgedreven, dat werd het kenmerk van zoo ve
len , in het laatst der vorige eeuw , zoowel bij andersdenkenden 
als bij ons. Of liever, men maakte tusschen de godsdienstige 
Genootschappen geen onderscheid meer; en dat wel voorname
lijk van onze zijde. Die vrijheidsgeest wierp zich natuurlijk 
eerst dáár op , waar tegenstand kwam. Dat was in het staat
kundige , niet geheel zonder oorzaak misschien. Men deed zich 
inschrijven in vaderlandslievende (patriottische) Genootschappen; 
men oefende zich in den wapenhandel; men vertegenwoordigde 
het vrije Friesehe volk. Eene koortsachtige beweging, door 
zeer natuurlijke omstandigheden opgewekt, trilde door de ade
ren van dat volk, 't welk het vreedzaam Godsrijk op aarde zou 
vertoonen. De tijd bragt het mede , en wie zou den man , ook 
den Doopsgezinden beschuldigen , dat zijn hart voor het Vader
land sloeg ? Wie had het steeds meer getoond, dan de Doops
gezinde, dat zijn bloed was voor C h r i s t u s , zijn goed voor 
't Vaderland? 

Tusschen vrijzinnige begrippen in het staatkundige en in het 
godsdienstige is een zeker verband en wederkeerige invloed niet 
te ontkennen. Dus niet alleen, dat men uit de vorige eeuw 
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Gemeenten noemen kan , van waar sommige Leden , omdat zij 
de godsdienstige verlichting hunner Leeraars niet konden ver
dragen , tot de Hervormden overgingen; maar vooral tegen het 
laatst dier eeuw sloeg de staatkundige liberaliteit hier en daar 
merkbaar in het godsdienstige over. Uitgewekenen van 1787 
kwamen in 1795 terug met de Eeuw der Rede van T h o m a s 
P a i n e en de Puinhoopen van V o l n e y in de hand. Het ver
gif , daarin opgesloten , reikten zij aan hunne Broederen over 
als heilzame artsenij ; en men zag , wel op verre na niet alge
meen , maar toch bij velen, de schadelijke gevolgen spoedig 
zich openbaren. Mogen er al enkelen toe geraakt zijn , om de 
waarheid en goddelijkheid der H. Schrift en eene bijzondere 
Openbaring te betwijfelen, grooter was op sommige plaatsen 
het getal van- dezulken, die de voortdurende verpligting tot 
Doop en Avondmaal begonnen te ontkennen en hierdoor bij zich 
zelve, bij hunne kinderen of anderen aanleiding gaven tot het 
verscheuren van den band der gemeentelijke Vereemgîngen. 
Voegt men hierbij de geldelijke omstandigheden ; d i e , vooral 
gedurende de Fransche overheersching, en bij de Gemeente
kassen en bij vele der Leden, steeds benarder werden, dan 
zal men mede in het staatkundige of burgerlijke eene oorzaak 
kunnen vinden van in- en uitwendig verval bij ons Genoot
schap. 

Misschien bestaan er bij deze en gene Gemeente nog bijzon
dere oorzaken , die niet geschikt kunnen geopenbaard worden 
of onbekend zijn. Zoo veel is zeker, dat de eene oorzaak hier , 
de andere daar , heeft bijgedragen, niet slechts tot de vermin
dering van het getal der Leden , maar ook van derzelver belang
stelling en ijver voor de Gemeenten, tot welke zij behoorden, 
en voor het Geloof hunner Vaderen. 

Het is mij een streelend genoegen, met vaste overtuiging te 
kunnen zeggen, dat wij de tijden van ons diepst verval hebben 
beleefd en dat wij eene betere toekomst te gemoet gaan. Ik 
kan in geenen deele bepalen , hoe , waardoor of wanneer dit 
veranderd is; maar die der zake kundig zijn, zullen mij toe
stemmen, dat de geest van belangstelling steeds meer en meer, 
in deze provincie althans, bij de Doopsgezinden levendig wordt; 
dat zoowel geheele Gemeenten als enkele Leden zoodanige blij
ken daarvan geven, gelijk men die, slechts 20 jaren vroeger, 
niet zou hebben durven verwachten. Ook zijn er in Friesland 
weinige Gemeenten , van welke men zeggen kan , dat zij de laat
ste jaren in getal van Leden zijn achteruit gegaan; van vele 
mag men beweren , dat zij tot het punt van staan zijn geko-
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Of echter, bij al deze Gemeenten ook het getal der Zielen 
naar evenredigheid klimmende is , durf ik niet bepalen; maar 
zou ik zeer betwijfelen. 

W W M V W M W W V W W W W W 

Wij hebben thans onze Geschiedenis ten einde gebragt. Het 
kan niet anders, of de herinnering van dat alles, wat onze Va
deren om des Geioofs wille hebben geleden en doorgestaan, 
moet ons inzonderheid stemmen ; niet slechts tot eerbied voor 
hnnne nagedachtenis, maar ook tot dankbaarheid aan God. Want 
de Heer is het geweest, die het gelukken van M e n n o ' s pogin
gen door groote gebeurtenissen heeft voorbereid; die juist toen 
de Roomsche heerschappij tegen zoo vele Hervormers kampen 
deed, dat de onaanzienlijke man van ffitinarssum en zijne klei
ne kudde eerst slechts flaauw werden opgemerkt; die het zwaard 
der geweidenaren en het bloed hunner slagtoffere dienstbaar 
deed worden aan de verspreiding van het gezuiverd Christen
dom. Maar nog meer; niet alleen heeft Hij van Zijnen geest in 
hunne harten uitgestort, zoodat zij met 'moed en kracht wer
den bezield, om geene lijfsgevaren te ontzien; Hij heeft ook het 
Genootschap, bij alle gebreken en onder ,alle twisten van eigene 
voorstanders zelfs, voor den ondergang bewaard. Hij heeft zelfs 

(99) Terhorne telde 185 Leden in 1 7 3 1 , en is d u s , na verloop van onge
veer 100 jaren , bijkans op dezelfde hoogte gebleven. 
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oorlogen vrede van het Vaderland en allerlei staatkundige wis
selingen tot ons best doen gedijen en de laatste zulk een' loop 
doen nemen , dat wij thans volmaakte vrijheid van geweten en 
gelijke voorregten en bescherming door 's Lands wetten , onder 
het bestuur van een' liefderijken Koning, genieten. Zoo heeft 
Hij, die in den hoogen is , zwakke mensclien sterk gemaakt; 
geringe middelen door Zijne kracht gezegend. Zoo heeft Hij, 
die in de duisternis sprak: er zij l icht! en het licht verscheen., 
ons het licht des Enangelies doen behouden voor ons zelve en 
voor anderen ; en waren er ook enkelen, die door ongeloof of 
door dweepzucht hunne belijdenis ontluisterden , de scharen zijn 
niet verleid, maar hebben zich, dank, j a , vurige dank zij God! 
verder opgebouwd op den grondslag der Apostelen en Profeten, 
waarvan Christus is de uiterste hoeksteen. 

Met die zelfde dankbaarheid verheugen wij ons, dat geen 
bloed van Martelaren meer in ons midden behoeft te vloeijen. 
Wij vergeten ze n ie t , die wolke van getuigen des G-eloofs, die 
dat Geloof bezegelden door leven en dood. Wordt van ons niet 
geëischt, dat wij voor Christus namesterven, mogtcn wij slechts 
voor Hem leven! Maar hier is he t , dat gewis diepe ootmoed 
onze harten vervult, wanneer wij ons tegen onze Vaderen over 
stellen. Het is wel zoo, eene vergelijking van verschillende tij
den in het godsdienstige en zedelijke is altijd moeijelijk. De 
grootere gebreken van het voorgeslacht verliezen door den af
stand veel van de hardere en ruwere omtrekken, en deszelfs 
deugden komen meer u i t , omdat wij het onvolmaakte in de 
drijfveren hunner daden niet meer zoo goed beoordeelen kun
nen. Het gebrekkige van dezen tijd valt ons beter in het oog. 
Eene goede handeling, al te zeer van nabij bezien en te naauw-
fceurig getoetst, verliest veel van hare waarde en schoonheid. 
Ook waren onze Vaderen op verre na niet volmaakt. Zij mog
tcn echter soms uitgaan van een te bekrompen' geest, wie durft 
ontkennen , dat zij het ernstig en hartelijk met de Godsdienst 
meenden en dat zulks zelfs dikwijls tot die bekrompenheid aan
leiding gaf? Dat wij hen niet ligtvaardig veroordeelen. Is het 
nageslacht beter verlicht, wandelt het dan ook nog beter als 
kinderen des lichts? niet als kinderen eener valsche verlichting 
en beschaving, maar als bestraald door het licht des Geestes, 
schijnende in Goddelijke zuiverheid en reinheid op de menschen 
neder? lïet moge verre van mij zijn, dat ik eenige beschuldi
ging op onze tijdgenooten werpen zou. Evenwel zij het mij ge
oorloofd , mijne Lezers Ie wijzen op de huisselijke en openbare 
Godsdienstoefening, op de belangstelling en den ijver voor ons 
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Genootschap; en daarentegen ook op de genietingen der we
reld en der zei ver bejag, op de toegeeflijkheid van den alge-
meenen geest omtrent sommige zonden; en dan toetse vrij een 
iegelijk verder zich zelven. Maar stoffe althans, om ons boven 
onze Vaderen te beroemen, zullen wij wel niet menigvuldig 
vinden. 

Ik sprak ook van ijver en belangstelling voor ons Genootschap. 
Onze gevoelens voor te staan, dezelve te verdedigen en door 
betamende middelen te bevorderen, is een pligt , welks ver
vulling de hoogste belangen der menschheid van ons eischen. 
Zulk een ijver is geene redelooze gehechtheid aan oude voor-
oordeelen, is geene strafbare onverdraagzaamheid. Dat worde 
zij nooit; want wee hem in het oog van God, die de waarheid 
niet in liefde betracht en andersdenkenden niet met Christelijke 
liefde behandelt! Onder alle volken is toch een iegelijk, die 
God vreest en de geregtigheid werkt , den Heere aangenaam. 
Alle Christenen gelooven in éénen Verlosser, hopen op het 
zelfde zalige leven in den hemel van Gods heerlijkheid, en hoe 
zouden zij dan niet als door den band van ééne liefde zamen-
gesnoerd moeten blijven ? Maar laat ons tevens bedenken , dat 
wij die liefde, of verdraagzaamheid, of welk woord wij daar
voor vinden willen, nooit doen strekken tot een' dekmantel 
van onverschilligheid. Laat ons niet door verfiaauwden ijver 
de gedachtenis onzer Vaderen met schande bezoedelen; onze 
dierbaarste voorregten miskennen; de liefde, door God aan ons 
Genootschap betoond, met ondank vergelden. Ween! terwijl 
wij ons onthouden van lage pogingen ter vergrooting onzer klei
ne kudde , blijve toch ook onze belijdenis onze roem en kroon, 
welke niemand ons ontneme(lOO). Terwijl wij weldoen aan 

(100) Naar waarheid zegt S y b r a n d i (in de boven aangehaalde Leerrede , bî. 

3 0 1 ) : » Waar der menschen denken, spreken en handelen onverschilligheid om

trent het bijzondere Kerkgenootschap ademt , waarvan zij ledematen zijn of be-

geeren te worden, daar , geloof ik , dreigt ook , met slechfs weinige uitzondering, 

onverschilligheid te komen, j a , zij hestaat er aireede, omtrent alle Kerkgenoot

schappen , omtrent alle Godsdienst in het gemeen. Ach T dat deze , in de laatste 

jaren , noch hier noch elders , bij onze Doopsgezinde Broederschap zich geopen

baard mogt hebhen ' Dat er algemeen onder ons heersenen mogten onpartijdige , 

edelmoedige , broederlijke gezindheid jegens anderen , die in sommige geloofspun

ten , vooral in de toediening van den Doop , van ons verschillen , maar ook heoge 

en hartelijke ingenomenheid met oas eigen Kerkgenootschap , welks oorsprong , 

bestaan en lotgevallen deze ingenomenheid wel verdienen ! " Men hoore over dit 

onderwerp ook . in den bnndeî Leerredenen ter viering van hei 3e eeuwfeest 

der Hervorming , gehouden te Amsterdam , door 1 ' A n g e , Che v a l l i e r , L a 

g e r s , M u l l e r , van G e n a s , S w a r t en S m a r t , wat M u l l e r zegt, bl. 
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alie menschen (en ook zoo veel besteden tot vermeerdering van 
ons aardsch genot), ga toch ook het welzijn onzer bijzondere 
Gemeenten, waartoe wij behooren, de nood van hulpbehoeven
de Geloofsgenooten en de ondersteuning onzer Kweekschool en 
Sociëteiten ons na aan het harte. Laat ons nooit hoogmoedig 
zijn op een' sekte-naam, maar ook niet onverschillig wezen, 
aan welke bron wij onzen dorst naar waarheid mogen îesschen. 
Menschelijke verkeerdheid moge de stroomen des levenden wa
ters gescheiden hebben en nog gescheiden honden, elk zie op 
dien stroom, waaruit hij p u t , en geschiedt dit met al ons ver
stand en met geheel ons ha r t , volgens de uitspraak van ons 
geweten, wie zou dan niet levendig belang stellen in de wezen
lijke overtuiging van zijn gemoed? 

Lierbare Geloofsgenooten! willen wij gaarne met andere Ge
zindten wedijveren ? Willen wij gaarne mededingen naar den 
eertitel, dat wij goede Christenen zijn, voor God e,n de men
sehen ? Bat wij dan vooral hierin wedijveren: een geloof te 
bezitten, hetwelk vruchtbaar is in goede werken. Wij mogen 
vrij allen zoeken te overtreffen in matigheid en regtvaardigheid , 
in Godzaligheid en Christelijke liefde! Konden dan onze Ta-
deren opzien uit de graven en hun kroost aanschouwen, zij 
zouden betuigen : neen! zij zijn ons niet onwaardig! En zij 
zullen ons zien, die gezaligd in den hemel zijn; en als wi j , 
ofschoon in menschelijke zwakheid, ook willen strijden om in 
te gaan, dan zal Christus zelf, ten jongsten dage, ons als zijne 
discipelen erkennen en Hij zal ons erfdeel zetten ter Zijner reg-
terhand, en dan zal ook van ons de blijde juichtoon door den 
hemel kl inken: »zij zijn staande gebleven in de vrijheid, waar
mede Christus hen heeft vrij gemaakt!" 

Mogt de voorstelling dezer Geschiedenis slechts iets hebben 
bijgedragen, om het gevoel dier Christelijke vrijheid bij al mijne 
Lezers te verlevendigen: want ik heb niet geschreven, om 
slechts aan eene ijdele nieuwsgierigheid te voldoen. Belangrijk 
zou dat zijn voor de gemoedsrust mijner Geloofsgenooten. Het 
zou hun vertrouwen versterken op Hem, die ons tot nu toe 
Vaderlijk bewaard en beschermd heeft. Wij zouden des te 
vaster gelooven , dat Hij het pand , aan ons toevertrouwd, door 

38—44 en van G-enns , bl. 5 3 ; alsmede in den bundel Leerredenen, toen 

gehouden te Leeuwarden, de woorden van J. B r o u w e r , bl. 6 1 . Hierbij ver

dient wel vergeleken te worden B r o e s , over de vereeniging der Protestanten 

in de Nederlanden , Hoofdstuk XII en X I I I ; waar deze vereeniging wel als te 

wenseh.cn en te hopen , maar als tot dusver weinig aan Ie raden (met 's mans 

gewone scherpzinnigheid) wordt voorgesteld. 

1? 

wenseh.cn


2 5 8 GESCHIEDENIS DER DOOPSGEZINDEN. 

alle wisseling der tijden heen , bewaren zal tot aan het einde 
der dagen. Blijven wij aan onze Christelijke beginselen ge
trouw , dan hebben wij allen grond, om even vast aan het 
voortdurend bestaan der Doopsgezinde begrippen en gevoelens 
te gelooven, als aan de duurzaamheid van het Christendom 
zelf. Het zij zoo , dat onze Gezindte in getal van belijders be
neden de meeste anderen staal; hierin slaan ook de Protestan
ten in het algemeen beneden de B oomschen, de Christenen 
beneden de Heidenen (101). Maar God wil de ontwikkeling en 
volmaking van ons menschelijk geslacht; en geene inrigting 
zal er verloren gaan, die den menschelijken geest, vrij van 
slaafsehe boeijen, terug leidt tot het ware en onbedriegelijke 
licht der Goddelijke Openbaring. Het beginsel van ons Genoot
schap is te edel en te Christelijk in zich zelf, dan dat liet in 
den stroom der tijden zou worden verzwolgen. Daarom hebben 
wij geene vrees voor vervloeijing; want wij mogen het sterkste 
vertrouwen op den Koning zijner Kerke koesteren. Evenmin 
als de vervolging, zal ook het ongeloof of het bijgeloof ons 
geheel ter nederslaan; evenmin als menschelijke inagt, zullen 
ook de poorten der hel ons kunnen overweldigen. Hamen mo
gen dan verdwijnen, ook onze benaming moge, zoowel als die 
van Hervormden, Lutherschen en Roomschen, eindelijk verloren 
gaan, de geest zal blijven, totdat alles zal geworden zijn, ge
lijk één e kudde onder éénen Herder; totdat God alles zal zijn 
in allen.' o Zalige tijd! als de Christenen niet meer zeggen: 
ik volg Paulus; ik volg Kephas; ik volg Apollos! als allen zul
len gaan naar Gods heiligen berg eu de aarde vol wordt van 
de kennis des Heeren , gelijk de wateren den bodem der zee 
bedekken ! Gelukkig , wie dien dag mag zien! 

(101) ^ïn ons geheele Vaderland zijn er thans ongeveer 13,000 gedoopte Lede-

mateii bij de Doopsgezinde Gemeenten aanwezig. Stelt men nu de verhouding 

van de Leden tot de Zielen , als van 1 tot 11 (in de meeste Gemeenten is die 

als van 1 tot 3 • in enheie , als te Sappemeer , van 1 tot 3 , en als te Gordijk 

van 1 tot 4 ; in zeer enkele , als te Mensingaweer , van 1 tot 8) , dan zal het 

getal der Zielen ruim 33,000 wezen. De telling van 's Lands Bestunr , den 1 

Januarij 1835 beleend gemaakt, beliep 3 1 , 8 3 0 ; welke bij die van 1808 , en dus 

in 37 jaren tijds, een gunstig verschil van 3,89S oplevert. In Polen zijn er 

ongeveer 1000 Doopsgezinden; in Rusland 8 , 0 0 0 ; in Pruissen 15 ,000 ; in 

Baden, Hessen en Nassav 3 ,000 ; in Zwitserland 3,000 ; in Frankrijk fnaar 

de zijde van Straatsburg en meest alle ten platten lande) 1600 ; in Engeland 

150,000 ; in de Vereenigde Stalen van Noord-Amerika 3,800,000 , en voorts 

nog vele op Jamaica en in Oost-Indiè , door de bemoeijingen van liet Bap-

tisten-Zendeling-Genootschap. Het geheele getal ?al dus ruim 4 millioeiien 

Zielen bekopen. 
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Liederen van Menno Simons en Dirk Philips. 

~Mie volgende stukken hebben wel weinig dichterlijke verdienste, 
maar wegens de zeldzaamheid , waarmede zij voorkomen, heb ik der-
zelver mededeeling niet ondienstig geoordeeld. Het eerste Lied is, blij
kens het opschrift, door Menno S imons vervaardigd in den tijd zij
ner ziekte ; zoodat G r a m e r hieromtrent eene kleine , alhoewel zeer 
verschoonbare mistasting houdt, in zijn meermalen aangehaald en ge
prezen werk : het leven en de verrigtingen van Menno S i m o n s , 
Bijlage A, hl. 168. De beide andere zijn van D i r k P h i l i p s , van 
wien ik elders geene verzen gevonden heb. Alle zijn zij getrokken 
uit: Sommighe Stichtelycke Liedekens, By diverse Persoonen ge-
maeckt j tot Hoorn, voor Zacharias Comelisz, anno 1618. Het eer
ste , wat hier medegedeeld wordt, is te vinden in eene soort van aan
hangsel, daar achter gevoegd, onder den titel: Hier volghen ses 
stichtelycke Liedekens, by diversche persoonen ghemaeckt, bl. 10 
enz ; het tweede insgelijks aldaar , bl. 18 enz.; het derde in het stuk 
zelf, M. 82 enz. Meestal vindt men gemelde Liedekens te zamen ge
drukt achter: Een geestelyck Liedt-boecæken, inhoudende veele stich
telycke Liedekens enz., door Soe t j en G e r r i t s van Rotterdam; 
Hoorn, 1618. 

Nae de wyse : Och lief ende leyt. 
Ghemaeckt door Menno Symonsz. (wesende een treffeiyck Leer

aar ende Outste der Ghemeente Goods) in den tyd zyns kranck-
Eey ts , waer van hy een ghebreck behielt, dat hy met een kruck 
heeft moeten gaen. 

Een treurich droevich Jeyt , 

Broeders hoort myn bescheyt , 

Heeft my de Heere toe-berejt . 

Hebreen 18: S. Hy went aen my zyn t uch t , 

Prov. 3 : 11 . En heeft myn hart besocht , 

Hiob. 5: 17. Myn vleesch in swaer ellende ghebrocht , 

Zyn Godtlycke raet , die eeuwich slaef . 

Dip weef den sin . dat 'u"k nu Mn . 
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1 Sam. 2: 8. 

Deut. 32 , 39. 

Sap. 16, 13: 

Tobi. 1 3 , 2 . 

Psalm 90, 5 . 

Esaï. 40 , 6. 

Eccles. 14, 15 . 

1 Petr. 1 ,24 . 

Jacob» 1, 10, 

â Re. 2 3 , 34. 

Mich. 7, 9, 

Jac. 3 , S. 
1 Joan. 1,8. 
Gal, 5 , 17. 
Psalm 5 1 , 7. 
4Esd. 3. 2 1 . 
ende 7, 48 . 
Hiob 5, 18. 
ende 1, 2 3 . 
Hiob6, 1 1 . 

Joan. 15, 26 . 

Rîag. 3 , 22 , 

Eccies 2 , 11 . 

2 Cor. 1 , 5 

Tit. 1 , 13. 

In droeffenisse groot , staet my by Heer în noot 3 

Door dyn ghenade bloot , 

Dal ick nae desen dach , vertroostïnge vinden mach, 

2. Het spreeckt een Propheet , 

Met beider klare reet , 
Een menscb ghebooren , leeft ïn *t verdriet, 

Zyn leven dat gaet voort 

Gansch snellyck totter doot , 

Ende wordt met veel lydens verstoort; 

Ghelyck een bloem , is zynen roem , 

Ende als een scheen 5 vaert hy daer heen } 

Blyft nimmer meer 5 in een staende gebeer , 

Grhelyck meldt Godes leer : 

ïck bevindt oock metterdaet 7 dat met my aîsoo gaet» 

3 . lek wil myns Taders slaen 

Yan herten gheem ontfaen, 

Ghelyck de vrome Michias heeft ghedaen 3 

Want iek door 't Woort beken 

Dat ick eenen sondaer hen , 

En in myn vleesch met lust behanghm ben, 

Myn aert is cruaet , uyt Adams zaet , 

Daerom wil ick , goetwillichliek , 
în smerten staen ; myns Heeren straf ontfaen , 

Ghelyck Job heeft ghedaen., 

Tot dat hy my opneemt> en zyn ghenade schencki, 

4. Trouwe Yader Heer 

lek en lieb gheen krachten meer. 

Myn swacke vleesch breeckt ghy al te seer , 

De weerelt haet my gaer 

Om dyn ghetuychenis klaer , 

En drage dyn Kruys , met angst ende moeyte swaer , 

Noeh is dyn hant , tot my gbesant , 

Heeft my geraeckt , myn vieesch te niet gemaeckt , 

Nochtans wil hopen ick , op dyn beloften ryck , 

Die zyn ghewisseîïck , 
En dyne Majesteit, prysen ïn eeuwïeheyt. 

5. 0 Godt Tader en Heer 

Dyn aensîcht tot my keer 

In dese mynder Eaanckheyt seer , 

Gheeft kracht ende ghedn.lt 
En uwe trouwe hult 

In mynen noot , drnek ; lyden en wederspoet , 

Dat ick bestae , hoe 't met my gae , 
En alder-meest , in mynen gheest , 

0 Vader goet , u bedroefde knecht behoet, 
In een vrome ghemoet, 

In 't Gheloof en Leer ghesont, bid ick van herten gront. 

6. lek bid alle Broeders mijn 

Die in den Heere aijn , 

ghedn.lt
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Jac. S, 16. flat iy bedencken m y n , droefheyt , jammer en pijn , 

Apoc. S , S. Ende offeren een offer soet, 

Hebr. 13 , 18. Op Godes Outaer goet , 
Voor haren Broeder , lot een lieffelycke lustelvcken reuck 

Opdat ik mach , nae veel gheklach , 
Ghenade ontfaen , weder op Christus acker gaen , 

1 Pelr 5 , 2 . En dienen myn leven langh , sondcr eenicîi bedwangh , 

Bid ick met eenen sangh , 

Myn Broeders in 't ghemeyn , met Godes woorden reyn. 

V W V W V W W V W W l M V W l V 

Nae de wyse : Help Godt my mach ghelinghen. 

Is gliemaeckt (nae 'l getuychenisse der Oude) door ûienck 
Piiihpsz , (weseode een Leeraar en Oudste der Gbemeente Jesu 
Christi) teghen de doolinglie van Adam Pastoor. 

Ghy Christen Broeders te samen 

"Wilt aenhooren een Liedeken recht . 

Tol hoog-pryselyeke namen 

Tan den Sone Goods ghesecht , 

Aenschout de Schrift al nae den gheest, 

Dat ghy recht meucht bekennen 

Miih. ö , 1. Dat hy van 't begin is gheweest. 

2. In den eersten wilt aenmercken 

Hoe Christus is dat Godtlycke Woort, 

Daer door zyn Tader gînek wercken 

ïn den begin , soo wy hebben giiehoort , 

Als Godt Hemel ende aerde fondeerde reyn , 

Soo was dit Woort bij hem verheven , 

Een met den Tader ghemeyn. 

3 . Tfy bekennen nae Schrifts belyden , 

Elck een met ooren hoort , 

Hy was van eeuwighe tyden , 

Wie kan vertellen zijn gheboort , 

Hy is Gods even-beeldt alleyn , 

Dat schijnsel zynder heerlyckheyt 

Een spieghel zyns Wesens reyn. 

4. Wt den mondt des AldêThooghslcn verheven 

Is dat Woort van eeuwicheyt, 

Ende dat Woort was Godt beneven, 

En Godt was dat "Woort, soo Joanis seyt , 

Hy is alleen de wysheyt Godes groot , 

Gheboren van den Tader , 

Om ons te verlossen van der doot. 

6. Als de menseh Goods ghebodt had ghebroocken 

Door des lïstighen Duyvels r ae t , 

Gen. 3 , 16. Soo heeft Godt tot hem ghesproocken 

Joan, i ; 

Eph. 3 , 

Colos. 1 
Gen. 1 , 

Joan. 10 

ende 14 

Hich. 5 . 

Isaï. 5 3 . 

Sap. 7 , ! 

ende 36. 

Colos. 1, 

Hebr. 1 . 

1. 
9. 
, 1 6 . 
1. 

| , 3 0 . 

, 9. 

, 1 . 
1 1 . 

85. 

, 1 5 . 

, 3 . 
Eccles. 3 4 , 6. 

Joan. 1 . 

P r o v . 8 , 

1. 

32. 
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I's. 8 9 , S. 

Esai. 1 1 , 1. 

Matth. 1 , 1 . 

Eze. 3 7 , 24 . 

Gen. S I , 3 . 

.foan. 8 , 38. 

Eze. 3 7 , 34 . 

Apoc. 5 , 5 . 

ende 3 3 , 16. 

Psalm 1 0 , 1. 

Psalm 3 , e . 

Esaï. 7 , 15. 

ende 8 , 3 . 

Esaï. 9 , 5 . 

Philip. 4 , 9 . 

Joan. 1 , 1 4 . 

Pb.il. 3 , 6 . 

1 Petr. 3 , 3 1 . 

Esai 7 , 18 . 

Luc. 1 , 3 4 . 

Matth. 1 , 20 . 

Esai. 9 , 5 . 

Matth. 1 , 3 5 . 

.Toan. 3 , 1 3 . 

1 Cor. 1 5 , 47, 

Ende hem belooft een zaet , 

Dat ons soude verlossen van 's vyants n y t , 

En breecken zyn hooft aen stucken 

Hierom zyn wy verblijt. 
6. Dit zaet vol alder eeren 
Werdt Godes Knegt hier toe gheseyt 5 

Tan ' t begin te genereren 

Door de beloften , hoort dit hescheyt, 

Tan gheslaeht tot gheslaelit, soo Mattheus verklaert . 
Nae der beloften in figneren 

Is de Soon gheopenbaert. 

7. Dit zaet wilt recht aenschouwen , 

Wt den ghelóove , nae den Gheest vry , 

Als eenen waren Isack vol vertrouwen 

Nochtans voor Abraham was hij , 

Hy is de wyse Salomon pertinent 

Van den rechten David ghekomen , 

Nae der beloften bekent. 

8. Hy wordt oock David gheheeten ? 

Als een "Wortel en rechte Stam , 

David noemde hem een Heer vermeten 

Eer hy op aerden quam , 

Alle Koninghen waren van hem een figuer , 

Dat hy eewichlyck soude regeeren 

Met zynen Scepter p«er. 

9. Dese Koede was in Syon gheseten 

Als een plantinghe des Heeren wel , 

Hooch , edel , hoven alle Propheten , 

De gherechte Emamiel s 

Hy is dat VFoort der ghereehticfseyt, 

Eenen rechten Vorst des vreden , 

Als Esaias heeft gheseyt. 

10. Dese Soon vol alder eeren , 

Die in Godtlycke ghedaente was , 

Die ginck hem selven verneeren , 

Nae des Vaders wille te pas , 

De ghedaente eens knechts nam hy aen , 

Om ons een exempel te wesen , 

Zyn voetstappen nae te gaen. 

11 . Een reyne Maecht ghepresen , 

Tan Godt versien en hooch gheacht, 

Als zy consenteerde in desen , 

Ontfinck zy door des Gheests k rach t , 

Zy gheloofde Goods Woort , ende ons is 

Een Kindt uyt haar gheboren , 

Ons tot een Soon ghegheven ghewis. 

1 3 . Desen Soon hooch van waerden , 

Van den Hemel , Hemels soo men bevindt s 

De ander Adam op aerden , 

Pb.il
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Nochtans was hy niet aertsch ghesint 

.ioan. 8 , 2 3 , Al van der aerden en was hy n ie t : 

Joan. 1 , 1 4 . Dat Wooit is ileeseh gheworden , 

Als ons Johannes bediet, 

Matth. 8 . 13 . Als hy hem op de weereit verklaerde , 

Matlh. 1 7 , 5 . Heeft hy glietoont zyn Godtlycke macht. 

Joan. 5 5 8. Zyn Yader hem openbaerde 

Matth. 3 j 17. Als zyn beminden Sone gheacht . 

Mare. 1 , 1 1 . Dit is het Broodt van den Hemel ghedaelt, 

Joan. 6 , 5 1 , Zyn vleysch is ons een spyse , 

Esai 53 , 7 . Onse schuldt heeft hy betaelt. 
Joan» 3 , 3 3 . 14* Al dat hy van zynen Yader hoorde , 

En wat hy te vooren hadde ghesien , 

Dat selfde hy voor an woorde , 

Noyt snlck wonder en sach men gheschien ." 

Joan, 1 , 18, Daer en had noyt mensch Godt aenschout t 

Dan de eenighe Soon des Taders , 

Wel hem , die op hem betiout. 

Matth. 1 1 , 5 . 15 . De dooden gaf hy dat leven , 

Joan. 1 1 , 44 . En de blinden haar ghesieht, 

Lm . 7 , 33 , De sonde mocht hy vergheven , 

Matth. 9 , 3 . Dees wereken vielen hem l icht : 

Joan. 10 , 9. Hy is de pooit ende rechte baen , 

Joan. 1 4 , 6. Niemandt en komt tot den Tader , 

Hy en moet door den Soon in gaen. 

16. Dese Soon die mach ons leeren , 

Joan. 1 4 , 6. Want hy selfs de waerheyt is pleyn , 

Joan. 10. Zyn schaepkens gaet ïnformeeren , 

Door zynen Gheest een Tertrooster alleyn : 

Matth. 1 1 , 39 . Wilt draghen zynen last , soo hy ons ghebiet 

Hy is een Fonteyne des levens , 

Esai. 5 5 , 1. Zyn gratie gheeft hy om niet. 

17. Onse sonden heeft hy ghedraghen , 

Veel smerten met grooter noot , 
Apoc, 13 , 8 . i l van 't begin der daghen 

ïs dat Lammeken ghedoot 

Esai. 53 , 15. Toor ons overtredingh heeft hy ghebeen 

Doen wy Goods yyanden waren , 

tphes. 3 , 1 3 . Stelde hy zynen Yadei te vieen. 

Colos. 1 , 30, 18. Dit 's onse Salichmaker waerachtich , 

Esai. 5 3 , 10. Een Rechte arm van zynen Vaar , 

Colos. 3 , 9 . In hem soo woont lyfachtich 

De voile Godtheyt een paei , 

T Joan. 5 , 30 Johannis noemt hem waerachtich Godt , 
Daer toe dat eeuwïch leven , 

Dit is de sommighe een spot. 

Joan. 16 , 2 3 . 19. Laet ons den Yader door Cbristum bidden s 

Matth. 1 8 , 30 . Ende vergaderen in zynen naem , 

Soo is hy by ons in 't midden, 
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Jaon. 4 , 2 3 . Bie hem in den Gheest aenroepen becjuaeiw , 
Tot prjs zyns "Vaclers altyt voorwaer : 

Joan. 2 0 , 3 8 . Soo hem Thomas heeft beleden 

Bekennen wy Christnen klaer. 

Joan. 1 , 14. 30, Desen Sone vol van gbenaden , 

Matth. 1 0 , 1 , Gaf zynen Discïpulen de macht , 

Mare. 3 5 15 . Zy deden veel wonderdaáen , 

Luc. 9 , 1. Door zynen naem gheacht : 

Matth. 2 8 , 19. Hy hcvalse Ie doopen in zynen naem , 

Mare. 1 6 , 16. Alle die hier aen ghelooven , 

Die zyn der ook toe begaaem. 

2 1 . Al datter meer staet beschreven 

Tan desen Soon excelent , 

Bekennen wy al , beneven 

Dat oudt ende nieuwe Testament : 

Kom. 9 , 5 . Hy is ö-odt over al in eeuwicheyt , 

ïn 't neghensie tot den Bomeynen 

Heeft bet Paulus uyt-gheleyt. 

22. 'T en heeft mj niet verdroten , 

Al om te dichten dit Liedt , 

Om royn rechte Mede-ghenooten , 

Soo is het uyt liefden ghesehiedt : 

Neemt ten besten myn kort ghesangh ? 

Sou men 't al van Chris f o verhalen , 

Myn Liedt viel veel te langh. 

\Af\J UW Vm/ VW WV XAAJVWWl W<0 

Na de wyse : Verheucht u Christenen alle. 

Door D. P. 

Verheucht nu en weest verhlyt , 

Och vrienden , wie dat ghy zyt > 

Die Godt hier dienen met v ly t , 

Aensiet Goods liefde reyn , 

1 job . 2 , 2. Die hy ons al ghemeyn , 

Rora. 3 , 24 . Bewyst in 't aerdtsche pleyn , 

Rom. 5 , 1 6 , 1 8 . Want wy doch al , door Adams val , 

4 Esdr. 7 , 4 8 . Gheheel verloren waren : 

Bom. 3 , 24 . Maer Godt door zyn ghenade groot 

Joan. 1 , 9 , 29. Heeft ons verlost , uyt liefden bloot 5 

In desen nieuwen jare. 

Luc. 1 , 22, 2. Godt hoeft eenen Enghel ghesent 

Matth. 1 , 18. Tot Maria de Maghet excelent , 

En spraek , met woorden bekent: 

Zyt ghegroet , vol gratiën fyn , 

Ghy sult baren een kïndekyn , 

Diens Naem sal Jesns zyn : 

file:///Af/J
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L u c 1 , 3 1 . 

Matth, 1 , 30. 

Psalm 4 5 , 7. 

Joan. 3 3 , 5 . 

Hebr, 1 , 8. 

Matth. 3 , 1. 

L u c . 2 , 4. 

15. 

Matth. 3 , 3 . 

Na. 2 4 , 17. 

Matth. 3 , 3 . 

Matth. 3 , 5 . 

Mich. 5 , 1. 

Maria , men leest 3 sy was bevreest 

Yan dese nieuwe mare } 

En sprack , hoe sal dat moghen toegaen 

Want ick hekenne ghenen man , 

ïn desen nieuwen jare. 

3 . G-oods G-heest van boven , seer fyn , 

Sal n omschynen , hoort myn , 

Daerom dat van n gheboren sal syn , 

Sal 6-oods Sone heeten , excelent ; 

Hy sal Davids zyns Taders stoele jent , 

En Jacobs huys regeren , sonder ent ; 

Maria , hoort reen , sy was te Treen 

Door des Enghels verklaren , 
En sprack : hier is u dienstmaacht bereyt , 

My geschiede gheiyck als ghy hebt gheseyt , 

ïn desen nieuwen jare, » 

4. Aenmerckt doeh ? vrienden , alghemeen , 

Te Bethiehem binnen der steen , 

Heeft sy baer baringbe gheleen , 

Soo de Enghelen hebben vertelt 9 

De Herderkens op het vel t , 

Soo de Schriftuere vermeit , 

Sy waren verbïyt, met vrolyck jolyt , 

Loofden Godt in ?t openbare 

En zyn met vreuchden , nae Bethiehem ghetreen } 

Daar vonden zy de Moeder met haer Kindeken kleen , 

In desen nieuwen jare. 

5. De Wysen uit Oosten landt , 

Die kreghen oock dit verstant, 

Door een ster die haer werde bekant , 

Zy qnamen te Jerusalem ghegaen , 

En hebben daer" neerstig onderstaen , 

"Waer Christus gheboorte soud' toe gaen , 

Herodes dit hoort , was seer verstoort 

Yan dese nieuwe mare , 

Hy dede roepen zyn wyse te gaer , 

En ondersocht seer neerstig van haer, 

ïn desen nieuwen jare. 

6. Sy spraken te Bethiehem , boort myn 7 

Nae des Propheten propheyn , 

Herodes riep de "Wysen seer tyn , 

En sprack , wilt derwaerts gaen , 

En als ghy hem hebt ghebeden aen , 
Soo willet my oock laten verstaen , 

Op dat ick , hoort reen , mach kome aanbeen , 
Het Kindt wildt ' hy beswaren , 

De YTyse zyn van Jerusalem ghegaen , 
Nae Bethiehem , soo de Schrift doet vermaen , 

In desen nieuwen jare. 
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7. Te Betbleheni uae Scbrifts belyl , 

Ma t th .3 , 10. Daer Tonden sy de Moeder subyt , 

Vs. 7 2 , 10. Met haer Kind t , en waren verblyt , 

fisai. 6 0 , 6 . Sy openden haer schatten soet, 

En offerden met blyden moet , 

(krat , Wieroock ende Myrrbe seer soet , 

Sy waren verheucbt , met grooter vreucht , 

Loofden &odt in ' t openbare , 

En aenbade bet Kindt by zyn Moeder reen 

Doen zyn sy met vreuchde "weer om getreen . 

ïn desen nieuwen jare. 

8. Oorlof Prince , Trienden eerbaer , 

Laet ons dit nieuwe jaer , 

Te recbt wel nemen waer , 

2 Cor. 6 , 1 , Op dat wy &oods ghenade , merckt aen , 

Hebr. 1 2 , 15. Doch niet te vergheefs en ontfaen , 

Rom. 6 , 8 . Want hy beeft seer veel voor ons ghedaau , 

2 Cor. 5 , 15. Den bitteren doot, met pyne groot , 

1 Thes. 5 . 10. Leet hy uyt liefden klare , 

Joan. 3 , 16. Dus looft den Heere met alle herten bij 

1 Job. 5 , 2 0 . En doet doch gbeen afgodery , 

In desen nieuwen jare. 
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Proeven irit het Emchiridion o/t Handhoeacken van 

DIRK PHILIPS. 

Fol. 92—9S. 

1) d e n , wat heeft de eenighe gheboren Soone Godts Je- 1) joannesS. 16. 
sus Christus , onse HEERE ende trouwe Salighmaecker voor 
ons al gheleden ? Die daer is de eeuwighe wysheyt ende 
waerheyt Gods , die niet lieghen noch feylen en kan , die 
hebben sy voor een 2) leughenaar en bedriegher des volks 3) Joan. 7. 13. 
ghescholden. 3) Die daer is de gherechtigheidt ende heylig- 3) 1 Cor. 1. 39. 
heyd alder geloovigen, ende dat onschuldigh -4) Lam Gods , 4) Joan. 1. 89. 
die van geender zonden en weet, ja de zonden der werelt 
wechneemt , 8) dien hebben sy onder de Misdaders ghereec- 5) Matth. 37.37. 
kent. Die daer is de Vrede alder Christenen , ende 6) de 6) 3 Cor. S. 19. 
versoeninghe van alle , dat in de Hemel ende opter Âerden Ep!>e- *• lOenS. 
i s , dien hebben sy voor eenen oproeriseben Sectemaecker Le- la. tol. 1. u. 
schuldight ende beklaeght. Die daer is 7) dat schynsel des ?) Tap. 7. 38. 
eeuwighen lichts , een onbevleckte Spieghel der Godtlycker 
klaerheydt encle dat 8) Evenbeeldt des onsiclitbaren Godts , 8) 1 Cor. 4. 4. 
9) in welcks Âenghesicht haer verblyden de Engelen inden 1 3 ' 
Hemel, ende in welcks 10) klaerheydt haer spiegheîen alle 9) 1 Petr. 1. 13. 
gheloovigen opter Aerden , voor dien hebben sy haer aen- 10) 3 Cor> 3- 18* 
ghesicht verborghen, ende voor Pilato gheroepen, hen wegh, 
hen wegh, î l)croyst hem. Ja die daer is de Heeie der 11) Hatt. 37.32. 
gantscher wereldt, dien hebben sy verloochent, ende voor 
haren Koninck niet willen aen nemen. 12) Die alle rechte 13) Gal. 3. 37. 
gheloovighe ende gedoopte Christenen becleedt, met dat 
cleet der gerechticheyt , ende met den mantel des zaîicheyts, 
dien hebben sy bloot gemaect , ende naect aenl Cruys gesla-
gen, ende 13) syn kleederai onder haer ghedeylt, ende 14) j o a - 4. 10. 
over syn ghewaet dat Lot gheworpen. Die 14) alle dorstige en 7- 3S- -ipoc. 
zielen dat water des Levens om niet gheeft, 15) dien heb- ig°, j s _ 6 9 2 3 

beu sy in synen Dorst Azyn te drincken gegeven. Ende die Joa. 19. 39. 
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16) Heb. 12.3. daer is de 16) Hertoch des levens , dien hebben sy gedoodt. 
Ende dit altemael heeft die hemelsche Vader de Almachtighe 
Godt, ende synen eenighen gbeboren Sone Jesu Christo, om 
onser sonden willen opgheïegt, ende wordt doch sulcks 
(eyîacy) van die gantsche wereldt soo weynich bedocht. Het 
roemen haer hedensdaeghs wel vele menscheti des verdienst 
Jesu Christi , zyns doots ende bloets , maer weynich worden 
daer ghevonden die met rechten vlyt dat lyden des Heeren 
alsoo bedencken , ende ter herten nemen , dat sy daer door 
ghebetert woi den , die sondeu sterve , ende der gherechtig-
heyt leven. 

Fol. 9S—96. 

1) 1 .Toan. 5. U. 2) Tfademael dan in den Soon Gots dat leven is, 2) ende hy 
/ e '• • • a l l e tiiîîck onderhoudt , jnet die woorden synder kracht, 

ende alle dinghen in hem hestaen , daerom soo bestaet oock 
die menscli in hem , ende in syn Woordt. soo langhe als hy 
met een recht gheloof ende ghehoorsaemheydt daer in blyft , 

3) Joan. 5. 34. gelyck als Christus selve ghetuyght, ende seyt: S) Voor-
waer , voorwaer , segghe ick U , wie myn Woordt hoort, 
ende ghelooft hem, die my ghesondeo heeft, die heeft dat 
eeuwigh leven, eude en komt niet inde verdoemenisse, maer 
hy is van den doodt doorghedrongen totten levert. Ende we-

4) Joan. 8. 51. derom segt Christus: -4) Voorwaer , voorwaer, seg ick U , 
soo yemandt myn woordt sal houden , die en sal den doot 

5) Joan. S 83. n j e t s i c n in(Jer eewiclieyt. Want 8) de woorden Christi zyn 
8) Som. 1. 18. Geest ende leven. 6) Dat Euangelium (seydt Paulus) is een 

tracht Godts , die daar zaligh maekt alle de gliene die daer 
7) Joh. 7.18; 8. ghelooven 7) Be Leere Jesu Christi is dat Woordt des He
ss eu 5 4.10 melschen Vaders . de Leere des Soons eude de ghetuyehemsse 

des Heylighen Gîieesls , gaet te boven alle de Leere der Pro-
pheten , ende daer in is begrepen , alle wat totter gotsalig-
heydt dient ende vordert. Die wille des Hemelschen Vaders 
en mach oock nergens soo klaer bevonden noch bekent wor-

8)Hebr. 1.3. den, als in de woorden Jesu Christi, 8) door wekken de 
vader nu in den laetsten tyden tot ons ghesproken synen wil 
ons verkondicht, ende volkomelyck uytghesproken heeft, 
alsoo dat alle wat den woorden Christi tegen , oft niet ghe-
iyekformigh en is , dat niet en is Gods woordt noch wil. 

8) f Cnt. 3. 11. Want daer en mach geen ander fondament gheleyl worden, 
dan datter geleyt is , welcke is Christus Jezus. Een ander 
Euangelium mach daer niet ghepredict worden , dan ons van 
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Christo Jesu ende van zyn Apostole gepredict en nagelaten 
is. Ja Paulus schryft totten Galateren ; 10) Soo wy , oft een 10) Gal. 1. 8. 
Enghel van den hemel U anders gepredict hebben , die zy 
vervJoeckt: Gheiyck wy u nu geseyt hebben , soo segghen 
wy ook anderwerf : Ist dat yemaudt u predicl , anders dan 
ghy onlfanghen hebt , die zy vervloeckl. Bese woorden 
mach een yegelyck Christen wel bedencken , te weten , dat 
oock een Enghel van den Hemel vervloeckt zy , die anders 
leert , dan Paulus ende die ander Apostelen gheleert hebben. 
Daer en gheldt nu gheen leere , die met de 1,661*6 Jesu Chris-
ti , ende zynder Apostelen niet over een en komt, ende de 
mensche en leeft niet van anderen woorden , uyt menschelyc-
ken wille voort ghebracht , 11) maar alleene by de woorden 11) Deut. 8. 3. 
Gods , door Christum Jesum ende zyn Apostelen ons verkon- Matth- 4- 4-
dight. 12) Het is dat Hemels broodt , hier is dal water des 13) Joan. 6.51. 
levens : Hongert yemandt na der gherechticheyt, hier vindt 
hy dat broodt des levens , en wie daer van eet, die wort 
sterck ende ghesont in Christo , die wort verzaet in zynder 
zielen , alsoo dat hem niet hongheren en sal na dat Suerdeech 
der Pharizeen ende Saduceen. Borstel yemandt nae zynder 
ziele salicheyt , hier sal hy vinden den alder-louterslen Fon
teyn , ende wie uyt dese Fonteyn drinckt , in hem sal een 
fonteyn des levenden waters worden , IS) dat daer springt 13) Joan. 4. 14. 
in 't eewighe leven , alsoo dat hem nemmermeer dorsten en en 7. 38. 
sal na dat onreyne water der menschenleere. Is yemant be-
gheerich na de hemeîsche Wysheydt, die komt tot Christum, 
1-4) ende leert van hem. Want hy is sachtmoedich ende van 14) Mt. 11. S8. 
herten ootmoedich , ende dan sal hy zynder zielen een ruste 
vinden , dan sal hy van Goát gheleert worden , ende dan 
sal hy de rechte wysheyt kryghen. Want Christus Jezus is 
soodanighen Meester , ende syn woordt is van sulcker aert 
en cracht, dat soo wie dat mei gelooviger herten aenneeml, 
ende bewaertet, die sal inder ecnvoudigher Leere Jesu Chris-
l i , den on-uy tspreeckeiyken raedl lë) der hemelscher Wys- 15) 1 Cor. 1. 18. 
heydt bevinden , die sal in de woorden des Cruyces , dat int 
eerste acusien onnoosel, ende veracht schynt, sien ende 
niereken , al veel dat verre te boven gaet alle menschelycke 
kloeckheydl, hoe hooch ende wonder die oock schynen mach. 

Fol. 9 8 - 9 9 . 

Da erom is myn broederlycke vermaninge , myn vriende-

lyeke bede ende myne trouwen raet, die ick alle myn be-
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mmde Broeders ende Susters nyt hertelycke liefde gheve, 
1) 3 Cnr. 4. 6. dat ghy wei acht op uwe saecke hebt, 1) ende soo veel ver-

standts ghy van Godt ontfanghen hebt, soo veel als Christus 
in TJ herte verschenen is, soo veel als U van God door synen 
Geest gegheven is , soo veel als ghy van dal broot des He
mels gesmaeckt, en van den Water des levens uyt de Fou-
teyne der salicheyt gedroncken hebt, dat ghy dat selfde 
trouwelyck bewaert , daer in voorigaet, toeneemt, daer 
door opwast ende sterc wort aen den iiiwencligliea mensch , 
op dat ghy met vreuchden meucht wandelen op den wegh 
des Heeren , na dat beloofde Lant, nae dal hemelsche Hie-
ïusalem , ende dat gliy , doch nemmermeer wederomme lust 

2) Mat. 16. 6. Je- en kryght na den vleesche van Egypien , 2) nae dat suer-
re. 3. 10. EzeoJi. deech der Phariseen , noch nae dat onreyne water der men-
34,11. scheiyeker wysheydt, maer dat uwen lust ende honghcr zy 

na dat waerachtighe hemelsbroodt, ende dat alle uwe dorst 
sy na dat water des levens. 

O wat een kostelycke disch is dat , die ons Godt inde droo-
3) Exod. IS. 16. ghe ende dorre woestyne deser werelt hereyl heeft. $) Di 
Sap. 17. 20. yleeschelycken Israël , heeft Godt wel een figuurlyck He

mels broodt te eten gegeven ende een natnurlyck water uyt 
4) Num. SO. 10. den steen te drincken ghegeven 4) welcke oock sonder twy-
Psal. 78. 15. 1 fel een groot wonder werck Godts was), Maar ons heeft Godt 
Cor. 10. 4. (je nemelsche Vader te eten ghegheven dat waerachtighe le-

vendigh broodt, dat van den hemel aighekonien is , om 
5) Joan. 6.35. alle hongherigbe zielen te spysen , S) ons heeft hy te drinc

ken ghegheven dat water des Levcus , dat uyt den levendi-
ghen steen Chrislo Jesu spriught, tot verkoelinghe ende ver-
quickinghe aller dorstiger sielen. Daerom sprack oock Chris-

6) Joan. 6. 31. tus totlen Joden: 6) Moyses en heeft u gheen broot van den 
hemel ghegeven , maer myn Vader gheeft u dal rechte Lroot 
van den hemel, want dit broot is dat broot Gods , ende gheeft 

7) 1 Cor. 10. 5. de wereldt het leven. Ende Paulus seyt: 7) Onse Vaders 
,. hebben alle eenderley gheestelycken dranck ghedroncken, 

maer aen velen en heeft God gheen goet behaghen geliadl , 
want sy zyn verslaghen inder woestyne. Ende Christus Jesus 

S) Joan. 8. 34. seyt, 8) dat so wie van hem ais van dat waerachtige broot 
des levens eet , die sal leven inder eewicheyl , en wie van 
den water dïincl , dat hy tem gheeft , die en sal nemmer
meer dorsten , maer dat water sal in hem een Fonteyne des 
levendigen waters worden , dat daer springt in dat eewige 

9) Joan. 7. 37. leven. En noch seyt Christus: 9) Soo yemandt dorst, die 
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tornt tot my ende drincke†. Wie in my gelooft, als de schrift 
seyt, yan diens lyve sullen vloeijen stromen des levendigen 
waters. 

Fol. 115—117. 

Wt dit alles volcht nu besluytelyck en onwedersprekelyck, 
dat de rechte Ghrislenen Godt den Heei e moeten dienen , nae 
zyn woordt alleen , ende 1) datse haer der werelt niet en mo- 1) Rom. IS. 3. 
gen gelyck stellen , noch haren valschen Gods-dienst onder
houden , noch eenen quaden schyn voeren (gelyck Paulus 
seyt, 2) schouwet alle quade schyn) recht oft zy metter we- 2) 1 The. 5. 83. 
reldt eens waren , om hare vrientschap 3) die doch een yy- 3) •faco- 4- 4. 
antschap Gods is) te hebben , om 4) dal cruys Christi (in weîc- 4) Gal. 6. 16. 
ke alle gheloovighen haer beroemen) niet te dragen , ende 
dat tydelyck leven te behouden , het welcke doch onmoghe-
lyck is te doen , sonder schade ende verlies des eeuwigen Le
vens, gelyck Christus selve seyt: 8) Wie zyn leven wil be- 5) J«a. 13. 25. 
houde, die sall verliesen , maer wie zyn leven verliest om 
inynent wille , die salt vinden. 

Hier en ghelt niet , dat sommige voorgheven , datmen wel 
wlwendige gemcynschap , metten valschen Godsdienst mach 
hebben , soo men metter herten daer aen niet en gheîooft, 
noch daer in en consenteert. Daer op antwoorden wy: Dat 
sulc voorgeven niet anders en is dan een erchlisticheyt , daer 
Jesus Syrach van seyt, dat erghlisticheyt 6) gheeu wysheydt 8) Syr. 19 81. 
en is , ende der Godtloosen nucken gheen kloeckheyt en zyn, 
maer tis een boosheyt ende Afgoderye , ende ydele sotheyt , 
en onwysheydt. Daerom en Iaat hem niemant met suîcke 
woorden bedrieghen. Want metter 7) herten gheîooft men V) Rom. 10. 10. 
totter gherechticheyt, ende metten monde gheschiet de be-
lydinghe totter salicheyt. 8) De lichamen der Christenen , 8J 1 Cor. 3. 16. 
zyn de Tempelen des levendighen Godss , ende zyns heyli- 2 Cor. 6. 16. 
ghen Gheests , ende haer Leden zyn de Leden Christi Ghe-
lyck ais nu Paulus de Apostel seyt, 9) datmen niet de Leden 9) 1 Cor• 8- 15-
Christi en mach nemen , ende maken daer Leden der Hoeren 
af, nae den vleesche: Alsoo en machmen oock niet de Leden 
Christi na den Gheest, tot Leden der Babylonisscher Hoeren, 
ende den Tempel Godts tot eenen Tempel der Afgoden ma-
keu. Daerom al wat de Schrift leert 10) van de afscheydin- 10) 2 0 o r - 6 ' 17-
ghe , te weten , dal men hem van alle valsche Godts-dienst, p 

yan den Tempel der Afgoden, yan alle quael werck ende 
schyn moet afscheyden ende onthouden , dat is alsoo te yer-

18 
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staen , dat men sulcx metter harten inwendigh moet doen , 
11) Matth. 5.15. ende metten wercken nytwendigh bewysen. Bat is dat 11) 

licht dat niet onder een schepel bedect, maer op eenen cande-
12) Mat. 5.14. | a e r ggset moet worden , dattet den anderen lichte. 1?) Bat 

is de stadt, die op eenen hogen berch leyt, ende niet ver-
borghen en mach Myven , maer datse van eenen yegeîyeken 

13) 1 Cor. 8, 26. ghesien wort. Dit is de verclaringe , IS) daermede de Chris
tenen den lïeere verclaren met haren lichaem ende geest , 

14) Mat. 10. 33. Jie beyde God foc behooreu , dat is de belydinge , 14) dat 
Mar. 8. 38. Lîie. m e n çju-istuni voor den menschen belydt ende moet beken

nen , ende hem Zynder .en zyns Euangeliums voor desen ver
keerden , ongheîoovighen aert , ende gheslachten niet scha
men. 

Die dan leeren ende voorgeven hoe dat de Christenen vry-
15) 1 The. 5. 22. heydt hebben metter werelt te ImycheJen , ende 18) eenen 

quaden schyn te voeren , die liegen ende bedriegen haersei-
ven , en den andere die haer gehoor geven , en de waerheyt 

16) Rom. 3. 25. en is niet in haer 16) maer dat is de heerlycke Tryheydt der 
5. 6. 1 Petr. 1.2. kinderen Godts, dat wy arme, ellende, verdorven men

schen , door de kracht des bloets Christi van den duyvcl, 
sonde, doot en Helle verlost, en viy zyn voor dat aenge-

17) Rom. 6. 17. sicht Gods, 17) dat de knechtschap der zonden ons is afge
nomen , dat wy door dat gheloove in den sone Gods , be-

18) Hebr. 2.14. vryt zyn , voor 18) dat gherichte , voor de aenklage ende" 
19) 1 Tes. 1. 10. beschuldinghe der zonden , voor des Satans gewelt, 19) voor 
20) Joan. 6. 24. den toecomenden toorn Gods , en 20) zyn doorgedrongen 
21) Rom 6. 8 en van den doot totten eeuwigen leven , 21) dour de waerheyt 
8. 2. Joan. 8.32. vry gemaeckt, in somma alle onse vyanden zyn overwon-
22) Joan. 16.33. nen , 22) door de glorieuse victorie Christi, ende 28) onse 
ColosS. 14. eeloove is de overwinmnee der werelt. 
23) 1 Joan. 5. 4. & e 

JJaer Beneven alle wat nguerlyc en beswaerîyck der Lons-
24) Co!. 2. 16. cîenlien , inde Wet geweest is 2-4) met menigerley wtwendi-
Hebr. 8. 5 en ghe Ceremonie aen bestemde dagen , tyde en plaetsen gebon-
10- !• de, dat alle heeft de waerheyt ende geest Christi opgeloset en 

ontbonden , en daer van alle Heylighen , door het gelove 
25) Rom. 6.14. bevryt, 25) also dat wy nu niet en zyn onder de wet, maer 
26) Rom. 10. 4. onder de genade. 26) Want Christus is dat eynde ende ver-
27) Act. 15. 11. vullinge des Wets , voor ons , 27) ende door zyn genade 

gelooven en verhopen wy saligli te worden. 
Dies niet te min , al zyn wy alsoo bevryt door Jesum Chris-

28) Rom. 6. 18. tuin 28) soo zyn wy wederom knechten geworden des ïïee-
ren en der gerechtigheyt, om in alder gheiatenheyt en ge-
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hoorsaeraheyt. na dat voorbeelt Jesu Cliristi, God onsen He-
melsche Vader te diene , tot prys syns H. naems en iuder 
leere zyns soons volstandigh te blyven totten eynde. Want 
hy aeyt selve 29) dat Hemel en Aerde sullen vergaen , maer 89) Matth. 5.18. 
zyn woorden en sullen niet vergaen. 30) Hy is een eewicli 30) Esa. 9. 6, 
Coninc , en syn ryck is een eeuwigh ryck. Hy sal sitten J™' r" 
op den stoel Davids , en regeren inde Imyse Jacobs , index 
eeuwicheyt. Waerorame wat hy en syn trouwe Dienaers 
eade Sendboden , door de kracht zyns Geests geleert en be-
tuycht hebben , dat sal van eene yegelyckeu , die hem des 
naems, des Euaiigehums en geloofs Ghristi beroemt, 31) 31) Mat. 28. 39. 
styf, onverandert, enáe onverruckt totten eynde der we-
reldt ghehouden worden. Welcke vrybeyt nu Christus en-
de zyn Dienaars geleeit en gebruyckt hebben , deselve mo
gen haer met recht alle rechte Christenen , door des Heeren 
genade aannemen en gebruyeken inde vreese Gods , tot ver-
c'annge der heerlyeheyl Jesu Cliristi , eude lot bouwinge 
zynder gemeynte , maer daer beware hein een yeghelyck 
voor , dat hy met vorder en grype noch handele , dan hy 
aen Chris†um Jesum , en ae syne trouwe navolghers , een 
exempel heeft, en de schrift ons leert, so blyi't hy onbe-
drogen. 

Item dat sommige oock voorwerpen , dat men uyt liefde 
om des vreeds wille , metter werelt wi! sonde mogen veyn-
sea , dat is recht der 32) ouder krommer slanghen kloeck- 32) G-ene3.1. 
heyl , ende bedneghelycke leugen. Want wat de rechte s ^or. ** 5-
Liefde is , leert ons Joanncs wel met dese woorde : 33) 33 
God is de Liefde , ende wie in der liefde blyft, die blyft 
in God , en God in hem. Ilem , 34) de liefde is van Godl, 34 
ende wie daer hef heeft , die is uyt Godt gheboren. Wie 
niet lief en heeft, die en kent Godt niet. Item 35) Dat 35̂  
is de liefde Gods , dat wy zyn gheboden onderhouden, 
ende zyn geboden en zyn niet zwaer. Ende Paulus seyt, 
dat 36) de Hoofdsomma des gebodts , is , liefde uyt reyn- 36 
der herten , ende van goeder conscientien , ende van onge-
veynsdeo gheloove , welcker sommige ghemist hebben, ende 
syn omgekeert tot onnutten geklap eude fabulen , willen der 
Schrift Heesters zyn , ende en verstaen niet wat sy segghen, 
oft wat sy setten. 

1 Joan.4. 16. 

1 Joan, 4. 7. 

1 Joan, 6. 3. 

1 Tim. 1. 5. 

1 8 * 
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Proeve uit De lîeffelycke Vermaninghe van 

Dirk Philips. 

Fol. 8 - 4 . 

Daeromme dar.ct den Heere voor syne onuytsprekelycke 
genade, ende bedenckt doch waertoe dat ghy van Godt 

Eom. 8. 17. geroepen zyt, Waer op u Christus Jesus voor syne Jonge-
S Tim. 8. 13. ren aengenomen ende vercore heeft, naemelyck dat ghy 

met hem sout lyden en sterven, opdat gy met hem ver-
klaert mooght worden. En nu ist de tyt als iek hooic , 
dat uwe gheloove ondersocht, uwc liefde gheprobeert, uwe 
lydtsaemheydt openbaar, ende beweert moet worden. Nu 
ist de dagh der versoeckinghe , die eens yeghelycks werek 
openbaer maect, die dat gout, silver en edel gesteente lou-

Matti. 3.11. ter en claer maect , dat lioy , stroo en stoppelen veihrant. 
Luc. 6. 22. Nu ist den tyt der vreuchden , dat alle de ghene , die nu 

ter tyt vervoiginge en versmaethcyt lyden , om dat woord 
Gods , ende om dat getuyehenisse Jesu Christi , haer in den 
gheest moghen verblyden, dat zy weerdich zyn om des 
Heeren wille te lyden , want haren loon is groot in den 
Hemel. Nu ist de dagh der salicheyt, in welcken uyt ge-

Mat. S. 10. nade zaligh zyn , alle die om der gherechticheyl wille ver-
4 Es. 16. 74. volcht worden , in welcke openbaer worden de wtvercoren 

Godts , ende die worden gepurgeert als gout int vier. Nu 
gaetet u na des Heeren woort, nae zyn belofte en Prophe-

Mat. 10. 16, tie , want hy seyt tot syne Jongheren : lek seynde u als 
schapen onder de wolve. Item : Ghy suft om myns naems 

ïoan, 16.1. wille van alle menscheu ghehaet worden. Item: Sulcx heb-
be iek tot u ghesproken, op dat ghy u niet en verergert. 
Sy sullen u in den ban doen. En de tyt comt , dat soo 
wie u doodel , sal meynen dat hy God cenen dienst daer 
aeii doet. En sulcx sullen sy u daerom doen , dat sy noch 
mynen Vader noch my niet ghekent en hebben. Nu ist 
de tydt , daer Christus tot syne Jongheren van seyt : Voor-

Joan. 16. S0. w a e r , voorwaar segghe iek u : Ghy suil weeueu en huy-
len, maer de Wereld t sal haer verblyden, ende ghy sult 
droevigh zyn , nochtans sal uwe droefheydt in bîyschappe 
verandert worden. Want wie hier niet Cbristo lydet, die 
sai eeuwelyck met hem verblyden. Wie hier syn leven 
verliest om des Heeren wille, die sal het inder eeuwig-
heydt vinden. 
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Och myn beminde in den Heere , weest doch wel ge
troost , ende ghedenckt aen de troostelycke woorde , daei' 
mede God syn volc troostet, en seyt: En gy myn knecht 
Israël, Jacob myn wtverkore zaet Abrahams myns bemin- Esai41.8. 
den , dien iek Tan den eynde der aercle wtvercoren , en 
van hare geweldigen geroepe hebbe , ende tot u gesproken: 
Ghy sult myn knecht zyn . ie heb u wtvercoren , en en sal 
u niet verwerpe : En vreest niet , want ie wil by u zyn. 
En wyekt niet af, want ick wil u God zyn , die u sterc-
ket, die u helpt, die u roet mynder rechterhand onderhout. 
Siel aSle die haer tegen u setteri , sullen tot versmaetheyt 
ende schande komen , en uwe wedersprekers sullen vergaen , 
en te niel worden , dat soo wie hen soeckeii sai , die en 
salse niet vinden. Uwe verdervers sullen te niet werden , 
alsoo oock die haer onderstaen u te bestrijden. Want ick 
uwe Heere en God sal uwe rechterkant stereken , die oock 
tot u segghe : Eu vreest u niet , ick wil u helpen. En ver-
schrickt u niet ghy woimken Jacobs en ghy verachtede Israël, 
wanl ick wil u helpen , spreect de Heere ende de Heyiighe 
Isracls , uwe wreker. Ende wederom : De Heere , die u 
geschapen heeft o Jacob, ende die u gemaeckt heeft o Israël, E s a j e 43 _̂ 
heeft also gesproken : En vreest a niet , want ick wil u 
beschermen. Ick heb u met uwen naem geroepe , dat ghy 
myn waert, wanneer ghy in 't water gmgt, wilde ick by 
u zyn , dat u de waterstroomen niet en verdroncke. Als 
ghy in 't vyer wandelde, dat ghy u niet en verbrande , ende 
de vlamme u niet en onlstake. Want ick ben de Heere uwe 
God , de Heylige in Israël, uwe Salichnaaker. Ei± dat ist 
dat de Propheet seyt: De gheiechtige moet veel lydeii, 
maer de HEEBE helpt hem tot dien allen. Hy bewaert hem Psal. 34. 20. 
alle syn gebeente , datter niet een afghebroken en worde. * c .» ,„ 
Wan! dat üchaem dat hier in oueereu , in veraclitinge en 
pyne gesaeyt wort , dat sal in sulcker klaerheydt oixverganc-
kelyck weder opstaen , en den yerkiaerdeu üchaem Christi 
geiyckvormicli worden. Daerom seyt oock Christus in den Mat. 13. 3. 
Euangeiio , dat de Rechtvaerdigc iu de verrysenisse sullen 
Mincken, als de sonne ia 't Rycke Gods. Ende in de Opeii-
baringe Joannis stael geschreven , datse met witte cleederen Poc' ' 
gecleet zyn , en hebben haer kleederen gewasschen , en heb
ben die wit gemaeel int bloei des Lams, Daerom zyu sy voor 
de stoel Gods , en dienen hem dach en nacht in synen Tem-
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gel : En die op den stoel sit , sal hoven haer woonen. Haer 
en sal niet meer hongheren noch dorsten , oock en sal niet 
op haer Tallen de Sonne , oft eenige hitte : Want dat Lam 
midden in de stoele salse weyden , ende leyden tot de leven
de water-fonteynen, ende God sal afwasschen alle tranen 
\»an haren oogen. 



BUIdLCHB 111« 
Stukken uit den Martelaars-spiegel van 

T. J. van Braght. 

Mattli. 5 vs. 34. 

a) Het verhoor van Elisabet (*). 

S y vraagden iiaer by liaren eed of sy ook een Man hadde ? 
Elisabet antivoorde : Ons staet niet toe te sweeren : maar 

onse woorden sullen zyn ja , ja , en neen, neen : Ik 
heb geen Man. 

De Meeren: Wy s eggen , dat gy een Leerares zyt, die 
veel lieden verleyt, en wy hebben het wel van u hooien 
seggen , wy willen weten , wie uwe Vrienden zyn. 

Elisabet: Myn God heeft my geboden , dat ik lief heb- Matt. SS vs. 36. 
ben sal myn Hcere en myn God, daertoe myn Ouders ee- Exodus 20 vs. IS. 
ren , daarom wil ik u niet seeaen , wie myn Ouders zyn, ,„ . , , ,„ 

" ° ' •' lConnth.l vs.16, 
want dat ik om Chnsti Name Jyde , dat is myn Vrienden 
oneere. 

De Heeren : Hier mede willen wy u betyen laten , maar 
wy willen weten , wat iuyden dat gy geleert hebt ? 

Elisabet: Och neen, myn Heeren, laet my doch met 
vrede van desen , en vraegt my na myn Geloove , dat wil 1 P e t r a s 3 vs.15. 
ik soo geerne seggen. 

De Heeren : Wy sullen 't u wel soo bang maken , dat 
gy hel ons we! seggen sult. 

Elisabet: Ik veihope door de genade van God, dat 
hy myn tonge bewaren sal , dat ik geen Verraderes en wor- sa m vs' ' 
de , en myn Broeder niet en Ie v ere in den dood. 

De Heeren : Wat lieden waren daer by , als gy gedoopt 
wierd ? 

Elisabet: Christus sprak: Vraegt het den genen die Johaim.18 vs.Sl, 
daer by waren , of die 't gehoord hebben. 

(*) Dl. II. M. 8 1 . 
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De Heeren: Nu merken wy , dat gy een Leerare* ijl, 
want gy u Christus gelyk maken wilt. 

IC " th 4 13 Elisabet: Neen, myn Heeren , dat waer verre van my, 
want ik my niet hooger achte dan het uilvaegsel , dal uyt 
gevaegt word , uyt het Huys des Heeren. 

De Heeren: Wat is dan , dat gy houd van het Huys 
Gods ? Houd gy onse Kerk niet voor het Huys Gods ? 

3 Corinth. 6. YS. Elisabet: Neen i k , myn Heeren, want daer staet ge~ 
16. schreven : Gy zyt den Tempel van den levendigen God , 
Levïtïcus 36. YS. gelyk als God spreekt: Ik wil in haer woonen en wan-
9- delen. 

De Heeren : Wal houd gij van onse Misse ? 
Elisabet: Myn Heeren , van u Misse houd ik niet, maer 

al wat met Gods woord overeen komt , daer houde ik veel 
van. 

De Heeren: Wat houd gy van het hoogweerdige hey-
li ge Sacrament ? 

Elisabet: Ik en heb myn leven niet gelesen in de Hey-
Matth.86.Ys.35. ]ige Schrift van een Heylig Sacrament, maer wel van het 

Avondmaal des Heeren , (sy verhaelde ook de Schrift die 
daer op liep.) 

De Heeren: Swygl, want de Duyvel spreekt door uw 
mond. 

Matth. 10.vs.34. Elisabet: J a , myn Heeren, dit is een kieyue saek, 
want de Knecht en is niet beter dan syn Heere. 

De Heeren: Gy spreekt met een hoogmoedigen geest, 
let. 6. YS. 35. Elisabet: Neen , myn Heeren, ik spreeke met een vrijen 

moed. 
De Heeren: Wat sprak de Heere , doen hy syn Disci

pelen het Avondmael gaf? 
Elisabet: Wat gaf hy haar , Vleesch oft Brood ? 
De Heeren : Hy gaf haer Brood. 
Elisabet: Bleef de Heere dan daer niet sitten? Wie won

de dan des Heeren vleesch eten ? 
De Heeren: Wat houd gy dan van den Kinderdoop , 

dat gy n weder hebt laten doopen? 
Elisabet: Neen , myn Heeren , ik en heb my niet we-

Marcuslövs. 15 d-er ^ a t e a doopen. ik heb my eenmaal laten doopen op myn 
16. Geloove , want daar staet geschreven , dat den Geloovigen 

de Doop toekomt. 
De Heeren: Zyn onse kinderen dan verdoemt, omdat sy 

gedoopt wrorden ? 

Matth.86.Ys.35


B IJ L A 6 jË lïl. 281 

Elisabet: Ween , myn Heeren , dat zy verre van my , 
dat ik de kinderen oordeelen soude. 

De Heeren: Soekl gy u Saligheyd"" niet in den Doop? Matth. 7. vs. 1. 
Elisabet: Neen , myn ïïeeren , al het water van de Zee 

kau iny niet salig maken , maer de Saligheyd staat in Chris
tus , en hy heeft my geboden , God myn Hceie lief te heb
ben boven alle ding, en myn naesten als my selven. 

Be Heeren: Hebben de Priesters ook macht de sonden 
te vergeven ? 

Elisabet: Ween, myn Heeren, hoe soude ik dat geloo- Hebreen 7 vs. 31. 
ven ? Ik segge dat Christus de eenige Priester is , door 
welken de souden vergeven worden. 

Be Heeren: Gy seyt dat gy 't al gelooft , dat met de 
Heylige Schrift overeenkomt, houd gy dan van Jacobus 
wooiden niet? 

Elisabet: Ja ik , myn Heeren, hoe soude ik daervan 
niet houden ? 

Be Heeren: Heeft hy niet gesproken : Gaat tot den Oud- JacobusS.vs. 14. 
sten van de Gemeente dat hy u salve en voor u bidde ? 

Elisabet: Ja , maar myn ïïeeren , woud gy dan seggen , 
dat gy van sulken Gemeente zyt? 

De Heeren: De Heylige Geest heeft u al salig gemaekt, 
gy behoeft Bieclrte noch Sacrament. 

Elisabet: Neen, myn Heeren, ik beken wel , dat ik 
overge†reden hebbe de Oidinantie van den Paus, dewelke 
de Keyser met Placcaten bevestigt beeft: Maar bewys† my 
in eenige Artykelen , daerin ik overgetreden hebbe tegen 
myn Heer en myn God , soo wil ik , 0 wee , 0 wadi roe. 
pen over my arme ellendige mensebe. Dit voorschreven is 
de eerste belyding. 

Daarna stelden sy haer weder voor den Raed , en ley-
dense ia den Pynigtoren , en de Scherprechler Hans daerby. 
Toen seyden de Heeren.- Wy hebben u dus lang met goet-
heyd aengegaen, en is 't dat gy niet belyden wilt , soo wil
len wy u met liardigiieyd aengaen. Be Procureur Gene-
rael sprak: Meester Hans, tast haer aan. 

Meester Hatis antwoorde: Och neen , myn Heeren , sy 
sal doch wel met wille belyden. Ende als sy niet met 
wille belyden woude , sette hy haer Duym Ysers op beyde 
haer Duymen , en op beyde haer voorste Vingeren , dat het 
Bloed tot haren Nagelen uitspronk. 

Elisabet sprak: Och , ik mag niet langer 'ydeu. 
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De Meeren seyden: Belyd , soo willen wy uwe pyn ver
lichten. 

Judas 13 vs. 7, Maar sy riep tol den Heere haren God : Help my , o 
Heere , u arme Bienstmaegd , want gy zyt een Noodhelper. 

De Heeren riepen al: Belyd, soo willen wy u pyn ver
lichten , want wy hebben u geseyt van belyden en niet van 
roepen tot God den Heere. 

lThess. 5 vs, t7. En sy hielt gestadig aen tot God haren Heere , als boven 
Psalm 49 vs 18 ' s verhaelt, Ende de Heere verlichte haer pyn , alsoo dat 

sy seyde tot de Heeren: Vraegt my , ik sal u antwoor
den , want ik voele gantsch geen pyn in myn vleesch , als. 
te voren. 

De Meeren : Wilt gy noch niet belyden ? 
Elisabet: Heen myn Heeren. 
Toen setten sy haer twee Schroef-ysers , op elke scheen 

een. 
En sy seide: Och , myn Heeren , beschaemt my niet, 

want my en heeft noyt man aen myn bloot lichaem getast. 
De Procureur Generaal seyde: Neen , Juffrouw ELISA

BET , wy sullen u niet oneerlyk aen lasten. Toen beswym-
de sy. En de een seyde tegen den anderen : Misschien is 
sy dood. En ontwakende , sprak sy: Ik leve , ende en 
ben niet dood, 

Toen sloegen sy alle de Schroefysers los , en gingen haer 
met smekende woorden aen. 

Elisabet: Waerom gaet gy my dus met smekende woor
den aen ? met de kinderen plag men aldus om te gaen. 

Alsoo kregen sy niet een woord van haer lot nadeel van 
haer Broeders in den Heere , of eenig mensch. 

De Heeren : Alle de woorden , die gy hier voormaels be
leden hebt, wilt gy die ook wederroepen ? 

Eli&abeth : Ween ik, myn Heeren, maer ik wil se be-
zegelea met myn dood. 

, > 1 a , io $e Heeren: W y willen u nu niet meer quellen, wilt 
ons na mei goeden wille seggen , wie de gene is die u ge
doopt heeft. 

Elisabet: Och neen, myn Heeren, ik heb u immers ge
zegd , dat ik dat niet belyden wil. 
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b. Gesprekken van Jaques Doste met Mevrouw de 

Landvoogdes van Friesland (*). 

Het is noch geschied op een sekere tyd , die wy niet ei-
gentlyk hebhen koDnen bekomen , dat een jong gesel , met 
name JAQUES DOSIE , tot Leeuwaerden in Vriesland, om de 
Waerheyd des heyligen Euangeliums , gevangen geweest is , 
van welken geseyt werd , maar omtrent vyftien jaren oud 
geweest te zyn : Maar de wonderdadige God, heeft syne 
tracht door den heyligen Geest, door desen Suygeling wel ,, • 3< 
betoont, en uyt de mond van sulken jongen Kind . heeft psaim s vs. 3. 
hy syn lof toebereyd, Want als op een sekeren tyd , de Heer 
en de Vrouw van Vriesland , met veel Heeren en Juffrouwen 
tot Leeuwaerden vergadert waren , soo hcbbcnse desen ge-

meîden JAQÜES voor haer doen roepen , met hem sprekende , 
1 ~ , -B rl ' i i Lucas 31 vs. 14* 

en nem ondersoekende , ot hy met eeniee kcttery besmet was. 
1 & J Matt. 10 vs. 19. 

fflaer de getrouwen God heeft hem (volgens syn beloften) suik 
T i i T i i Marcus 13 vs. 1 1 . 

een mond en wysneyd gegeven , die sy gecosms konden we-
, { J 8 2 • , i • i , • Lncas 18 vs. 1 1 . 

derstaen noch dempen, soo is t geschied (na weymg woor
den) dat de Heer van Friesland (overmits dat het volk op 
hem wachtende was) syn gangen gepasseer t is : maer de Vrouw 
van Vriesland, heeft met hem (soo 't schynt) beweegt zyn-
de , gesproken , hem vragende waerom hy, (zynde noch 
soo jong) aldus swaerlyk gevangen en gebonden was ? 

Jaques antwoorde .< Dit is alleen geschied om dat ik in S Tim. 2 vs, 18. 
Christus geloove , en heiu alleen zy aenhattgende , en den 
selven geensins wil versakcu. 

De Vrouw vraegde hem , en seyde : En zyt gy niet van 
't volk, die haer selven herdoopen , en in ons Land soo veel 
quaet doen , oproer makende , en 't samen ioopen , en seg-
gen dat sy om 't Geloof verdreven zyn en prysen haer selven 
voor de Gemeente Gods , die doch een erge hoop zyn , die 
onder 't volk een groote beroerte maken ? 

Jaques : Mevrouw , van 'toprociij; volk en ken ik geen , 
noch en ben geensins van desen : maer wy willen veel meei D . ,., 
(na des Schrifts melding) lonsc vyandeu mede behulpelyk 3 0 vs 17 

zyn , en deselve (so sy hongerden en dorstten) met spyse en j j a t t i 5 vs- 39, 
drank tot versading dienen., en deselve in geenen manieren 
met eenige wraak of gewell wederstaen. 

(*) Di. U. J)i. 101. 
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Een ander sprak. Men soude wel sien , waer 't by aldieu 

dat gy maer de macht had . 

Jaques sprak : Och neen Mevrouw , wilt ons doch geloove 

geven , waer 't by aldien dat by ons vry worde toegelaten , 

om den quaden met tiytwendige swaerden te wederstaen : 

Soo sult gy weten , dat my geen seven Mannen hier souden 

gebracîil hebben , en ik waer wel uyt u-lieden handen ge

bleven , want daer soude noch wel macht te vinden zyn. 

De Vrouw : Ik weet dat daer sulke Secten zyn , die seer 

arg zyn , en het volk ontlyven , en ook gemeen houden haer 

goederen en haer wyven. 

Matth. 5 YS. 11. Jaques: Och neen Mevrouw , sulkc quade dingen werden 

Act. 21 YS. 38. ons opgeleyd , sonder onse schuld , en men soekt daer door 

oorsake te nemen om ons te vervolgen , maar wy moeten 

2 Tim. 2 vs. 30. sulks alles lyden en veidragen met Ijdsaemheyd. 

Psalm 34 vs. 20. j)e Vrouw : W a s 't niet u volk , die 't Amsterdam en 

Munster het swaerd (met groote schande en oneere) tegen de 

Overheyd heeft aeiigenomen ? 

Jaques : Och neen Mevrouw , want die genoemde hebben 

seer gedool t , maer wy houden sulks voor een duyvelsche 

Kom. 13 vs. 3. Lee re , die hier de Overheyd met uytwendig swaerd en ge-

Sap. 6 YS. 4. welt soeken te wederstaen , en willen veel liever van den 

' Ts ' ' selven iydeii vervolging en den dood , met alles wat ons om 

te lyden wordt opgeleydt. 

De Vrou: 't W o r d u evenwel opgelyd , en sy doen seer 

qual \k die oproer m a k e n : maer ik geloove u wel , wat gy 

hier van segt. 

Jaques: Mevrouw , leest men desgelyks niet ve le , hoe 
Act. 28vs. 82 en- da{ fe quade menseken , de Apostelen selve , en de gantsche 

de24vs. 5. Christen schaei versproken h e b b e n , en met vele quade dm-
s v s ' gen de Overheyd tegen haer tot wraek hebben gesochl op te 

rockeneu , nochtans was het al gelogen. 

De Vrouw : Meent gy niet dat sy alle verdoemt z y n , die 

op uwe manier niet gedoopt en zyn ? 

Matth. 7 vs. 1. Jaques: Och neen , Mevrouw , want 't oordeel van dien 
Bcmem. 14vs,4. a j j e e n g o c [ e toekomt, die sal een yegelyk loonen na syne 
eiiüe 2 vs. 1. j o J J 
2 Corinth. S vs. Werken, gelyk sulks op vele plaetsen in der H. Schrift klaer-
1 0- lyk blykt . Ook en is 't water niet machtig om ons van son-
Matth. 25 vs. 32 . r7 . . _ • ii i 
1 Petras S vs. 23. " e n t e reymgen , gelyk Petrus seyt , maer is alleen een be -
Matth. 3 vs. IS. tekening van alle gehoorsaemheyd. 

De Vrouw: Als gy gedoopt zyt (seg my) kondt gy dan 

noch wel sondigeii ? 
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Jaques : Ja wy Mevrou , want sulks blykt wel klaerlyk 
uit Paulus woorden , want wy noch met een swak sondeiyk 
Lichaem behangen zyn , en sondigen in velen : Maer wy „ , 

, . , , , Galaten 5 vs. 17. 
moeten dal gestadig kruveen en dooden , en de werken des T , „ „ 

a o . Jacobus i vs. o. 

vleeschs niet beleven noch volbrengen , of wy waren door de 
rechtveerdigheyd Gods in de eeuwige deod veroordeelt. 

De Vrouw: Waer in hebt gy noch verschil met den Ket
termeester , laet my eens hooren ? 

Jaques: Mevrou , dat ik syn Leering geensins aannemen 
wil , of ten zy dat hy HIT deselve eerst klaer bewyse met 
Gods woord in alle manieren wel te accordeeren , of hy doet 
maer verloren moeyte , want myn Geloof is gefondeert alleen Joh. 7 vs. 38. 
op het suiver Woort Gods : En aengaande 't gebruyk des 
Kinderdoops die spreken wy met reden tegen , als geen be
vel van God almachtig maer veel meer een versiering der Matth. 15 vs. 33. 
meuschen zynde , gemerkt de jonge kinderen, van 'tgene Galaten î vs. 8. 
in 't Doopsel geeysclit en gelegen i s , gan†sch geen weten- Marcus v 

schap, noch onderscheid weten. Maer Christus tot sulke tt ' 
onnoosele genegen zynde, heeft haer (sonder dat sy 't selve 
eyscliten) het Ryk Gods uyl genaden toegeseyt. Mevrou, Matth. 19 vs. 13. 
ik vinde 't Pausdom, beneffens dit , met veel meer doling Mare. 10 vs. 13. 
behangen te zyn : want sy soeken Cluistus te doen komen in Matth. 18 vs. 3. 
't brood . of' dat het selve Brood soude veranderen in syn 1 tor. 14 vs. 20. 
Vieesch en Bloed ; dat wy geensins gelooven , maer houden 
't selve voor een al te grove doling en onverstand. Maar wy Mare. 16 vs. 19. 

"á 
gelooven , dat Christus waerlyk ten Hemel is opgevaren, en Lucas 24 vs. 50. 
ter Rechterhand syns Vaders sit. Aldus gelooven wy niet, ' "s' ' 
noch houden geen Saiigheyd te zyn in hun Meel noch ia haer 
Misse , noch Vagevyer , noch aîie haren Doodendienst, met &aiaten 1 " • 1 4 -
alle diergelycken Menschen-vonden , die onder haer veel 1 VSp 

zyn ; dewelke alle iu de lieylige Schrift nergens bekent a 

zyn , maer zyn daer buyten gesloten. Maer hier tegen aen-
roepen en soeken wy , onse saiigheyd in God , en niet in 
eeniae Creature , opdat wy God dese syne behoorlyke Eere , ' 

Jes. 7 vs. 19. 
niet ontroven , en geven deselve eeuige s]rne creaturen of 
schepselen. 

Ben Provinciael daer gekomen zynde , heeft aldus begin, 
uen te spreken , seggende .• En wilt gy niet gelooven in 
't Sacrament , 't welk doch Christus selve heeft ingeset ? 

Jaques: Myn Heer, Paulus segt, dat 'et Brood gebro- 1 Gor- ** Ys' *J4' 
ken word tot syne gedachtenis, en de Kelk der zegening , ic t ,s0vs.7. 
een gemeenschap van 't Bloed Ghristi is. Alzoo heeft hy syn Matth. 26 vs. 26. 
reden geeyndigt. Mar- u vs' 8 S / 
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Phil. 3 . M 3 . 

Johan. 5 vs. 14. 

De Vrouw: Voor 't quaetsle beken ik dit in n , dal gv 
de Kinderen niet wilt laten doopen ; want gantsch Duydsch-
land , en alle Koninkryken , houden u doen voor Kettery. 

Jaqnes: Mevrouw, sulks is doch de waerheyd , dat wy 
Act. 28 vs, 33. overal veracht zyn , en werden (gelyk als de Âpostelsche 
1 Cor. 4 T». 9. Schaer) over alle de wereld tegcngcspiokeu: maer wilt niet 
Mat. 5 vs. 11. meenen , dat al sulke in den iaatsten dag daerom sullen ver-
3 Pet. 3 vs. 3 . , 

loren gaen, 
„ . . , ' „ ' ' Ve Vrouw : Myn lieve Kind , siet, ik bidde u komt doch 
3 Mach. 7 vs. 34. J , 

aen onse zyde , en bekeert u , soo komt gy uyt desen last, 
en ik beloof u wederom op 't ruym vry en los te doen brengen. 

Jaqnes: Mevrouw , ik bedanke u seer , dat gy sulke af
fectie , en goede genegentheyd , tot mywaert zyt hebbende : 
Maar ik wil myn Geloof niel verwisselen , oin eenige sterffe-

Galat. 1 vs. 10. lyke nienscheu ie behagen ; of men moste my met de Schrif-
Hpbr. 13 vs. 3. t u e r jjewysen dat ick doolde , want ik my in God (om syn 
Epkes. 3 vs. 30. v r j e n ( j t e Zyn\ oantschelyk hebbe overgegeven , daar in ik 
Act. 24 vs. 16. , , , •> » a •> 

verhope te leven en te sterven. 
De Vrouw : Myn Sone , aensiet eens alle desen hoop men-

„ „ , * „ . schen , ik erbarme my over u , en bidde u seer , hebt doch 
3 Mach 7 vs. 34. J . 

berouw van uwen Doop en blyft , doch aldus niet verstokt , 
soud gy (al sulkeii jongen Kind) daerom sterven , dat soude 
in myn herte wel een swaer kruys zyn , dus maekl dal gy 
wederom los en 't huys meugt trecken. 

Mare. 3 vs. 15. Jaques: Mevrouw , in rnynen Doope kan ik ganlscii geen 
Mare. 38 vs. 19. misdaed vinden gelegen te zyn gemerkl ik hierin , niet 
Mare. 13 vs. 16. myn e , maer clc heylige Instelîing onses Heeieu Jesu Christi 
let. 19 vs. 5. gevolgt heb : en hadde ik in een ander beter Weg tot het 

Ryk Gods konnen vinden , 't soude niet geschied zyn , wa?)t 
ik van eantscher herten ben aenefcu geweest, om den Heere 

C Cs CF O ' 

myiien God te hoeken. 
Esai. 55TS. 6. De Vrouw: Souden sy dan alle dolen , soo veel geleerde 
Matth 7 vs 7. Mannen , die voor u geweest zyn . soud gy u sulks wel dur

ven vermeten ? 
Jaqnes : Mevrouw , in Israël waren tol vier hondert Pro-

pheteu , tegen den eenigen Michas , die alleen de Waerheyd 
heeft gesproken , en 1e water en brood geset werd , maer 
sulks heeft de Konino- Achab te spade in synen nood wel 
konnen gevoelen. 

De Vtouw heeft eyndelyk gesproken: Ik vinde in u wel 
veel goede dingen , maer u meeste doling houdc ik in u 
Doopsel te zyn , die dunkt my niet van God te zyn. 

Jer. 18 vs. 18. en 

8 vs. 8. 

3 Beg. S3VS.37 

2 Par, 18 vs. 5 . 
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Aldus heeft sy hem veel reysen by liaer doen balen : maer Sap. 4 vs. 8. 
alsoo deze jong vanjaren, maer oud in de tennis Jesu Cliris- 1 Cor, 14 vs. 30. 
ti , syn fondament op den steen Jesu Christi gefondeert had- Matt. 18 vs. 18. 
de , heeft hy alle iisiige aenslagen des Satans , ('t zy met veel e" 7 vs- 24« 
straffe dreygemeuten of schoone beloften , van liet Ryk deser 4 Ts- 8-
Wereld) met hel Swaerd des Geests , 't welk is Gods woord , %9hs- 6 Ts- 17. 
kloekmoedig afgeweert. 

c. Geloofs-Belijdenis van Jaques d'Auchy, gedood 

te Leemcnrden in 1559 (*). 

Ik geloove in een eenigen God den Vader Almachtig, Genesis 1 TS. 1. 
Schepper des Hemels en der Aerden , gelyk als geschreven 
stael, in welken Abraham , Isaac , Jacob eu Moyses , ea Hebreen 11. 
alle Propheten gelooft hebben. 

Ik geloof in Jestis Christus , den eenigen Sone des Vaders: 
dewelke van den beginne hy God was. En als den tyd ver- j.];ci,a5 vs. i. 
vult is geweest (dewelke God beloofl hadde) is dit Woord &alaten ai TS. 4. 
vleesch geworden. EB geboren van het geslacht Eavids. D"1»"7 TS. 14. 

a ° ° Johann. 1 vs. 14. 
van een reyne Maget, ondcrtiouwt van een man , genaemt Romein, i TS. 3. 
Joseph , van den geslachte Davids : dewelke is gezegent Matth. 1 vs.̂ 18. 
boven alle Vrouwen. Ik geloove dat de&e waerachüge Sone 
Gods heeft door veel tekenen en wonderdaden verkondigt het Joh. 15 TS. 24. 
Woord van synen Vader. En na desen is hy den dood over- jj^tj,, 37 Ts 3. 
geleverl geweest onder Poiitius Pilatus , gekruysl en begra
ven. Ik geloove , dat dese selfde Jesus Christus voor ons Esalas^53 Ts- 7. 
geleden heeft. En als wy syn vyanden waren, heeft hy f1™™1'' 
-, . , , . 1 T • 1 1 Jobann. 3 vs. 16. 
den dood voor ons geleden , opdat die m liem geiooven , 
niet vergaen , maer dat eeuwige leven hebben. Ik geloove Matih. 28 TS. 6. 
dat dese onse Saligmaker opgewekt is van den dooden , ge- Mare. 17 TS. 9, 
3yk hy te voren geseyd hadde : en sit ter rechterhand van Ma) o. 16 vs. 19. 
God synen 'Vadert 

Ik geloove ook in den Heyligeii Geest, gelyk als Johan- xm. 7 vs. 66. 
nes dal getuygt in syn eerste Briefin 't 5 capittel, seggeude: 
Bat 'er drie zyn die in deu Hemel getuygenis geven : Be 
Vader , het Woord , en de Heylige Geest, dees drie ijn 
een. Ik geloove ook in de geiney nschap der Heyhgen , wel-
, i i ! Jaeob. 5 vs. 16, 
ker gebed veel vermag voor ons. 

Ik geloove ook in de heylige Gemeente , in de welke zyn" 

(*) Dl. II , bl. 212. 
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I Cor. 13 vs. 13. de gene, die in Jesus Christus gelooven , dewelke zyn door 
Ephes. 6 vs. 33. eenen Geest gedoopt in een lichaem , gelyk als Paulus seyt : 
Coloss. 1 vs. 18. e n Jesus Christus is liet Hoofd daervan , te weten , van de 

heylige Gemeente , gelyk daer stael geschreven. 
Ik geloove dat dese- heylige Gemeente macht heeft te sluy-

Mattli. 16 vs. 19. ten en te ontsluyten . te binden , en te ontbinden , en wat 
sy hinden op der Aerden , is ook gebonden in den Hemel, 
en al wat sy ook ontbinden op Âerden , is ook ontbonden in 

1 Goi. IS vs. 28. den Hemel. Ik geloovc dat God in dese heylige Gemeente 
geordineert heeft Apostelen , Propheteii , Leeraers , Bisschop
pen , en Diakens. 

Ephesen 4 vs. 5. Ik geloove en belyde ook een Doopsel in den naem des 
Mattli. 28 vs. 19. Vaders , des Soons , en des Heyligen Geests , gelyk als onse 

lîeere Jesus Christus heeft bevolen en geordineert : en gelyk 
Act. 2 vs. 88. 41 de Apostelen gebruykl hebben: en gelyk als sy daer van 
ende 16 vs. 31. geschreven hebben: en geloove ook, dat alle de gene die 
C"MÎ vsVS26 23 ^it Doopsel ontfangen hebben , leden zyn van dat lichaem 
1 Gor. 13 vs. 13. Jesu Christi , in de heylige Gemeente. 

Aengaende dat heylige Avondmael van Jesus Christus , 
daervan geloove ik , en bekenne , gelyk als Christus dat 
selve geseyd beeft , als daer staet geschreven , toen sy het 

Mattli. 86 vs. 15. Avondmael aten : Jesus nam dat brood , dankte , en brak 
't en gaf het synen Discipulen , seggende : Neemt, eet, 
dat is myn lichaem : en nam den kelk , en dankte , en gaf 
hem haer , seggende : Drinkt , en deylt het onder u-lie
den , want dit is myn bloed des Nieuwen Testaments , het-

Lncas2Svs. 14. welke uytgestojt sal worden voor velen , tot vergeving der 
sonden. Doet dit tot myner gedachtenis. Ik geloove dit 
gelyk als 't Paulus getuygt , seggende : De kelk der zege-

1 Gor. 10 vs. 16. ningen , den welken wy zegenen , is die niet een gemeyn-
scliap van het bloed Christi ? En hel broodt dat wy bree-

Johann. 6 vs. 45. keu, is 't niet een geraeynschap van dat lichaem Christi ? 
Soo wie myn vleesch eet , en myn bloed drinkt, hy heeft 
het eeuwige leven , en ik sal hem verwecken in den laetsten 
dage. 

Genesis 3 vs. 24. Ik bekenne en belyde den Ëchten-Staet te zyn een ordi-
t Corinui. 1. nantie Gods. Te welen , een Man en een Vrouwe te samen 
Mattli. 19 vs. 5. versaeml ia den name des Heeren , in de heylige Gemeynte. 

Daerom sal een Mensche verlaten Vader en Moeder en sal 
1 Cor. 6 vs. 16. aenhangen syne Huysvrouw , en die twee sullen een vleesch 

zyn. Daerom zyn sy niel twee maar een vleesch. "Daerom 
waf God te samen gevoegt heeft , dat sal de mensch niet 
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scheyden : en dat bedde is sonder vlek , want God sai de 
hoereerders en overspeelders oordeelen. Hebreen H vs.4. 

Ik Let enne ook dat vasten en bidden seer profytelyk is : 
geîyk als de Apostelen gedaen hebben. Act. 13 vs. 3. 

Ik koude de woorden van den heyligen Jacobus voor goet j a c 0 ] 3 I î s 5 yg ig5 

tn oprecht, daer hy seyt: Beîyd de een den anderen de 
sonde , en biddet voor malkanderen , opdat gy zalig meugt 
wesen. Ik geloove , dat men dit doen moet met een oprecht 
herte. 

Ik betenne en belyde ook de Overigheyd gesteit en geor- aP' Ts' 
dineert te zyn van God , tot straf der boosen , en bescher- 1 Petr. 3 vs. 13. 
ming der goeden : want sy draegt het sweert niet sonder Romein. 13 vs. 4. 
oorsaek : welke Overigheid de Schrift ons beveelt onderdanig Romein. 13 vs. 1. 
te zyn, en onderwyst ons te bidden voor deselve , opdat ITJOI. 2vs. 1. 
(gelyk als Pauîus seyt) wy mogen leyden een stil en gerust 
leven. Paulus noemt ook de macht te zyn een dienares Go-
des : Nademacl dan , dat sy is een dienares Godes , ik 
wilde wel bidden dat het haer beliefde barmhertig legen my 
te zyn , gelyk als God barmhertig is. Hier versaek ik alle 
degene die willen de Macht wederstaen door het swaert en 
geweld , en houde dat voor een duyvelsche leere. 

Ik geloove ook in de verrysenis der dooden , gelyk als Dan ' vs ' 
daer geschreven staet , dat alle menschen sullen opstaen van Job 1 9 vs- 25-
den dooden , iu haar eygen lichaem , als de Heere sal komen Matt«- S 5 vs.dl. 
in de wolken met syn Engelen , daer sal hy oordeelen een a ' ys* 
yegelyk na syn werken. 

In 't algemeen : Ik geloove al wat een waerachtig Chris
ten schuldig is te gelooven , van de heylige Gemeente : en 
van de articulen des Geloofs , geloove ik uyt gantscher her
ten , en wil daarin leven en sterven. Hier versaek ik alle 
valscbe leeringen , Ketteryen en Secten , dewelke niet over 
een komen met God en syn Woord. En daer ik in gedoolt 
mochte hebben door eenige valscbe îeering , daer af bidde ik 
den almogendeii Heer , dat het hem Lelieve door syne groote 
liefde en barmhcrtigheyt my te vergeven. 

Ik bidde ook , waer in ik soude mogen gesondigt hebben 
tegen den Keyser oft den Koning , ofte eeuige andere , dat 
het hen believe my te vergeven door de groote liefde en barm-
hertigheyt Gods. 

VWVWVWWt/VWWVWVWV 

19 
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Hierop volgt bij VAN BBAGHT een gesprek van JAQIJES D'ATJCHY 
met een' Commissaris en vervolgens met den Kettermeester ; 
LetweiJk , boe allerbelangrijkst ook en overwaardig om in 
deszelfs geheel gelezen te worden , echter te breedvoerig is , 
om hier te worden medegedeeld , als ioopende van bl. 21S— 
2S-4 , in folio. Ik geef daarvan alleen het volgende, te 
vinden van M. 216—218. 

Kettermeester: Wilt gy noch belyden dat gy ontfangen 
hebt het Doopsel van Leenaert ? 

Mattà. 5 vs. 3?. Jaques : Myn woord is niet ja en neen , maar ja , ja , 
en gelyk als ik beleden hebbe , zoo belyde ik noch opentlyk. 

Kettermeester: Is u niet genoeg geweest het Doopsel , 
dal gy in uwe jonkheyd ontfangen hebt, sondei' noch eens 
een ander te ontfangen ? 

Jaques: Ik boude dat selve Doopsel , dat ik in myn 
jonkheyd ontfangen hebbe voor geen Doopsel, na het Woord 
en de Ordinantie Gods. 

Kettermeester: Ik sal 't u. bewysen : Maer gelooft gy 
ook dat de kinderkens geLoisn zyn in erf-sonde ? 

Psalm 51 vs, 7. Jaques: David seyt wel , dat hy ontfangen is geweest 
Rom. 4 vs. 35. in sonden (gelyk ook alle kinderkens) maer de sonde is haer 
Rom. 5 vs. 18. niet toegerekend , aengesien dat Christus gestorven is om de 

soade wech te nemen , gelyk als Paulus overal in syn Brie
ven getuygt. En gelyk als de sonde door eenen mensche 
gekomen is in de werelt , en door de sonde de dood , also 
heeft de genade overgevloeyt door Jesus Christus. 

Kettermeester: Hoe werden de kinderkens gereynigt, 
is 't dat het niet door het Doopsel geschied ? 

Jaques: Sy zyn gereynigt door het Moed Chrisli , na-
s demael hy het Lam i s , hetwelk wechueeuit de sonden der 

Joh. 1 vs, 29. ,, 
werelt. 

Kettermeester: Hoe gaal het toe , dat sy gesuyvert wor
den van de erf-sonde ? 

Jaques: Myn Heere , ik heb 't u geseyd , namelyk door 
Bom. 5 vs. 6. het bloed van den Sone Gods , die voor ons gestorven is , als 

wy noch vyanden en onpreloovig waren. 
Kettermeester: Gelooft gy niet , dat de kinderkens dra

gen haer sonde van Adam , ter tyd toe , dat sy door het 
Doopsel gereynigt worden ? 

Jaques: Men sonde my dat moeten bewysen met de 
Schrifture. Ik geloof het Woord van den Propheet, die 
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daer seyd : Dat het kind niet dragen en sal de misdaed des Beut. »4 vs. 19. 
Vaders, noch de Vader de misdaed des Soons , maer de 
ziele die sondigt, sai den dood sterven. Ezech. 18 vs. 3. 

Kettermeester: 'l En is alsoo niet te verstaen , maer het 
kind is onreyii , totdat liet dat Doopsel ontfangen heeft. 

Jaques: Worden de kinderen gereynigt door het uytter-
lyke teeten van het water ? 

Kettermeester: Neen , maer sy moeten gereynigt wesen 
met het water , ende daer na met deu Heyligen Geest. 

Jaques: Welke wassching gaet voor, te weten, de 
wasscliing van buyten , of de wassching van tinnen ? 

Kettermeester: De wassching van buyten , en na dese 
gesproken woorden . In den naem des Vaders, en des 
Soons , en des Heyligen Geests , worden sy daer na gerey
nigt van Linnen ? 

Jaques: Myn Heere, gy segt dat sonder Schrifture, 
want Christus seyt: Dat soodanige geveynsde zyn , die Matth. S3 vs. 34. 
eerst reynigen het buytenste , maar te reynigen het binnen
ste , en dat buytenste sal ook reyn wezen. 

Kettermeester: Gy doolt, en verstaet de Schrifture niet, 
en hebt u laten verleyden van een hoop landloopers. 

Jaques : Myn Heere , ik en steune niet op de menschen , 
maer 't en is my anders niet gegeven te verstaen , en de 
menschen zullen my het geloove niet geven , want daer staet 
geschreven in de Propheten : Sy sullen alle van God geleert Esai. 54 vs. X3, 
worden. En Jesus Christus seyt, dat niemand tot hem en 
mag komen , 't en zy dat het hem van den Vader gegejpn M1- 8 vs- 4S-
zy. Maer nu myn Heere , bewyst my alleenlyk uit der 
Schrifture , dat het Doopsel der kleyne kinderen een plan
ting en ordinantie Gods zy , en gebruykt by den Apostelen , 
en ik sal 't gelooven. 

Kettermeester: De ordinantie is gemaekt Van Jesus Chris
tus , seggende : So wie niet geboren is uyt het water en Joh. 3 vs. 3. 
den Geest, die mag niet ingaen in 't Ryke Gods. 

Jaques : Christus spreekt met tot de kinderen , maer tot 
een Leeraar in de Wet en hy spreekt ook niet van de kleyne 
kinderen , nu nieuwlinks geboren , want Christus seyt daer-
na in 't selfde capittel: Dat van het vleesch geboren is , dat 
is vleesch , dat van den Geest geboren is , dat is Geest. En 
verwondert u niet dat ik u geseyd heb : Gy moet wederom 
herboren wesen, de wind blaest daer hy wil , en gy hoort 
syii stem ; maer gy weet niet vaa waer hy komt oft henen 

10* 
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vaert. Alsoo is 't niet allen die geboren zijn uyt den Geest. 
Nadat ik gelesen hadde in syn Testament, in Hoogduytsch, 
gedrukt te Zurich , seyde ik: fflyn Heere , is 't dat liet 
uytterlyk Doopsel der kinderen een nieuwe geboorte is , soo 
weet men wel van waer dat sy komt, want men siet se met 
de oogen. 

Kettermeester: Hoe verstaet gy 't dan ? 
Co! 3 vs 5 Jaques : Ik "versta dal de nieuwe geboorte is van den 

genen , die in den ouden Adam was , in het vleesch der 
sonden , dat men die moeste uil doen , dooden en kruycen 
dat vleesch der sonden , met alle syn begeerten en lusten , 
om wederom geboren te worden in een nieuw leven na den 

Hom. 8 vs. 4. nieuwen mensche Christus Jesus , geiyk Paulus breedelyk 
getuygt. 

Kettermeester: Dat is te verstaan van de groote en oude 
lieden , maer de kleyne kinderkens , die onsuyver syn , moet 
men met water reynigen om de saligheyt te verkrygen. 

Jaques: Wat gelooft gy van de kinderkens, die hier 
geen Doopsel ontfangen na dat geloove dat gy houd , te we
ten , van den Paus ? 

Kettermeester: Sy gaeu voor alle duyzend duyvelen. 
Jaques: 0 myn Heere , daer staat geschreven : Als gy 

Deut. 1 vs. 16. oordeelt, so oordeelt rechtveerdige oordeelen. Ook mei sulke 
Matth. 7 vs. 2. oordeelen (seyt Christus) als gy oordeelt, sult gy geoordeelt 
Matth. 18 vs. 3. worden : Gy verdoemt de onnosele kinderkens , daer noch

tans Christus seyt : dat sodanigen het Ryk Gods toebehoort. 
Kettermeester: Die waren gedoopt , of ten minsten had

den sy de besnyding ontfangen : dewelke haer was in de 
stede des Doopsels. 

Jaques: De schrifture en roert daer af niet, dat sy be
sneden waren , en gy sult niet kunnen bewysen, of het 
Joodsche of Heydensche kinderen waren. 

Kettermeester: Het waren al Joden die te Jernsalem 
waren , en daeromtrent in 't Joodsche Land. 

Act. 8 vs. 5. Jaques: Lucas getuygt wel anders Act. 2, dat binnen 
Jerusalem in het Joodsche land alle soorten van spraken wa
ren , die onder den Hemel zyn. 

Kettermeester: In 't niet een arm ding van u-lieden , 
dat gy aldus dooit in de schrifture ? Seyt Paulus niet 
dat hy syn oremeynle aerevnist heeft, in het Bad des Epl. Svs. 26. J J o J & J e 

1 waters ! 
Jaques: Paulus seyt: In 't Bad des waters door het 
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woord. Wel , sult gy wel kinderen reynigen door het 
Woord ? of alleenlyk door bet Bad des waters ? want sy Joh. 15 vs. 3. 
konnen bei woord niet gelooven. 

Kettermeester: So syn sy dan verdoemt , nademaal dat 
sy niet en gelooven, 

Jaques: En spreekt doch alsoo niet, want sy syn on- „ , „ 
i i • i ! T ™ i Matth, 5-vs. 3 . 

rioseî , en arm van geest, en soodanigcn behoort dat liyk 
der Hemelen toe. 

Hij seyde , gclyk hy ook te voren geseyd hadde : Men 
moet se voor al reynigen door den Doop des waters , om tot 
de saligheyd te komen. 

Jaques; Petrus den Apostel betuygt klaerlyk: Gelyk 
als de Ârcte die ïïoè' gemaeit hadde van de dood bewaerde , 1 VeUl 3 ""• ** 
en van de gramschap Gods alle de genen die verlaten hadden 
bet geselschap der bosen en der wereld , ea waren daarin 
getreden , dat in suiker maniere het Doopsel ons is tot salig-
heyd : maer den Apostel en acht niet van eeniger weerden 
dat Doopsel, 't welk wech neemt de onreynigheyd des vlee-
sches , 't en zy dat daer zy een goede getuygenis van een 
goede conscientie voor God ; en ik geloove niet , dat de km-
derkens hebben dal getuigenis van een goede conscientie , 
nademaal sy niet en weten wat goed ofte quaed is. Op dese ïï™t. 1 vs. 39. 
saek en antwoorde hy my niet, en sag my scherpelyk aan , 
en een weinig daerna seyde hy tot my : 

't Is Calvinus die schrijft: Attestatie (dat is getuigenis) 
der goede conscientie : sulke valscfae Propheteii zyn 't die 
u-lieden verleyden , maer de waerachtige Text seyt aisoo 
niet. 

Jaques: Ik en ben niet gevangen om de leering van Cal
vinus. En ik bad hem menigmael dat hy my sonde laten 
lesen in syn boeck , hoe dat het den Apostel doch schreef , 
te weten , in syn eigen Testament dat iiy voor hem hadde , 
oft in syneu Bybei in 't Latyn , dewelke was van een seer 
kleyn formaet , getranslateerl en gedrukt by Robertus Ste-
phanus te Parys : maer wat ik hem bad , hy en wilde my 
niet laten lesen. „ en ik seyde tot hem *. Myrt Heere , gy be
hoort my niet te beletten dat woord te bewysen , nademaeî 
gy het wederspreekl 

En na noch meer andere woordep , seyde hy tot my : 
Nadien dat gy niet en gelooven en wilt aen de heylige Leer-
aers , als Si. Ambrosius en St. Augustinus (en noch een hoop 
andere Heyligen die hy my noemde) en aan de ordinanticn 
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die de heylige Kerk ingeset heeft; ja wat wilt gy dan ge-
looven ? 

Jaques : Ik geloove aîleenlyk aan de ordinantie Christi, 
of bewyst my dat de Apostelen kleyne kinderkens gedoopt 
hebben , ende ik sal 't gelooven. Hiermede wilde hy 't he-
wysen , met de huisgesinnen die gedoopt waren , dat daer 
wel mochten kleyne kinderen geweest syn , soo hy seyde. 
i^antwoorde dat de Schrifture daer af niet en roerde, dat 
daer kinderkens geweest syn, maer bewyst seer wel , dat 
sulke huisgesinnen aenhoorden dat woord , en geloofden , 

Act. 8 vs. 33, gelyk als'er geschreven staet van den Stokmeester , ook van 
iet 10 vs. 41. Cornelius deu Hooftman , met alle de gene die van sfnen 

huise waren , dewelke ontfingen den Heyiigen Geest, ge-
lyk als de Apostelen , te weten , den genen die dat woord 
hoorden. En daerom , myn Heere , gy soud my niet kon-
nen bewysen dat daer kleyne kinderen waren. 

Kettermeester; Ik wil daer niet vast op staen , om te 
seggen dat'er waren , of dat'er geen en waren , want dat 
is in twyffel, maer gy moet gelooven , 't welk de Ouders 
en de heylige Leeraers daer af geordineert hebben in de 
Kerk , eti gebruykt tot nu toe. 

Jaques: Hebben de selve Leeraers deze ordinantie inge
set met een goede meyning, of hebben sy die ingeset 
omdat het was een ordinantie Gods in de Schrift vervat? 

Kettermeester; Sy hebben gedaen na het Woord Gods 
met goede meyning. 

Jaques: Myn Heeren gy weet wel , hoe strengelyk dat 
liet bevolen was aen 't volk van Israël , niet te doen eenige 

Deut. 4 vs. 7. dingen na haeiiieder goetdunken , maar dat sy souden doen 
aîleenlyk hetgene dat üen Heere haer beval en ordineerde: 

î Keg. 15 vs. 23. "yyant ga u[ w a s verworpen van God, omdat hy niet ge
rechte lyck gedaen en hadde na het Woord des Heeren dat 
hem bevolen was , maer hadde gebruykt syn eygen goet
dunken. 

En na veel meer andere woorden die wy 't samen hadden , 
soo ging hy van my wech , en seyde : Jaques , Ik bidde 
u dat gy u daerop doch wel beraed , want gy zyt in dwaling 
en verleyd. 

Jaques: Ik en ben niet in dwaling noch verleyd , ik ben 
wel beraden , nademael gy my niet bewysen kont uyt de 
Schrifture , dat het Doopsel der kleine kinderen een ordi
nantie Gods zy , en daerom geloove ik 't ook niet. 
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Kettermeester: Wat wilt gy dat ik u bewyse , nademael 
gy niet en gelooft aen de heylige Leeraars van de Catholyke 
Kerk ; noch ook haer ordinantie. 

Jaqwes: Myn ïïeere daer staet geschreven : Alle plan
ting , die myn hemelsche Vader niet geplant en heeft, sal Mattl1, l s vs" 13-
uytgeroeyt worden. 

En na noch veel meer andere woorden , soo is hy wech 
gegaeu en seyde tol my : Adieu Jaqnes , beraed u doch wel, 
en bid God neerstelyk : 

Ik seyde ook adieu , en dat het wel myn hope was , den 
name des ïïeeren altyd aen te roepen tot myne hulpe. Psalm 11 vs, 6 

d. Brieven van Reilse Aysesz, na zijne veroordeeling, 

in de gevangenis te Leeuwarden, geschreven (*). 

I) . Brief aan zynen Vader. 

Lieve Vader , kond gy 't eens bekomen , so schryft my 
wat van u voornemen , of aensîag , waer gy begeert te wo
nen , en ook hoe dat het staet met uw tydlyke , en ook van 
myn Suster , en ook wat vermakmge , want dat verblyd 
my veele. 

Voorts suil gy weten , dat 'er nu twee gevangens by my 
zyn, en het zyn twee oude Mannen , en wy konnen wel 
redelyk over een komen , want sy hebben wel een maent by 
my geseten , en wy hebben wel wat van den weg des Hee-
ren gesprooken , en sy willen 't hare wel om een beter ge
ven , en haer dunkt dat sy de Sahgheyd alsoo wel van no
den hebben als ik , en sy maken wel een goed opset, om 
niet meer de souden te leven , maer haer te veranderen in 
een nieuw leven , en tot de wedergeboorte te begeven , bet 
welke my lief is te hooreu , maer &od kent de herten. Voorts Jerem. 17 vs.10. 
soo late ik u weten , hoe dat 'et een reys geschied is op een 
avond-tyd , dat des Cornels Wyf voor de gevankenisse ge
komen is , als wy het eten ontfangen souden : Soo heeft sy 
eerst gevraegt, hoe veel gevangens hier waren ? Soo heb
ben sy 'l haer geseyd. Toen vraegde sy wat de misdaden 
waren ? Daarop heeft d ' c T bem onlscbuldigt, alsoo veele 
als hy best konde. Daerna r.ee''î sy my gevraegt , wat myn 
misdaed was ? Ik heb geseyà , aat myn misclaed aiet seer 

(*) Dl. IS , bl. 686 enz. 
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groot was , daer sy my om houden souden. Voort soo Radde 
sy wel van my gehoort, en sy seyde , ik soude my laten 
onderwysen , van den genen die wyser waren dan ik. Ik 
seyde , ik woude my laten onderwysen, .met liet gene dat 
recht was. Sy seyde voort, dat de lieden seyden , dat ik 
niet geloofde aen den heyligen Geest , dat welke ik seer 
tegensprak , en seyde , dat ik daer veel van hield , en dat 
myn geloove daer op stond , en soude ik niet gelooven aen 

Matth. 3 TS. 17. den Vader , den Sone , en den heyligen Geest, soo en waer 
ik niet weerdig , dat ik leven soude. Toen seyde sy voort 
wat 'et dan was ? De Casteleyns Sone seyde , dat ik niet 
geloofde aen de Misse. Toen worde sy quaet : en ik sey
de , dat ik niet geloofde aen de insettinge der menschen , 

Matth. 15 ïs. 3. a j g t e w e t e n ? den Kinder-doop , en baer Sacrament, dat 
den Heere gezegend daer niet in was , ma er ik geloofde 
dat lry in den Throon des eeuwigen levens was. Eu sy 
worde quaed, en seyde , indien 'er geen Scherp-rechter en 
ware , soo woude sy my selver liever dooden, aleer dat ik 
soude leven. En sy gaf de twee gevangens die by my 
zyn , seven stuy vers , en verbood haer, dat sy my daer 
niet van geven souden, en waerschuwde haer, dat sy haer 
niet verîeyden souden laten van my , en is wech gegaen. 
Voort, lieve Vader , bestelt myn Wyf den Brief (die ik 
aen haer geschreven hebbe) metten eersten , en vermaent 
haer doch tot het goede , dat bidde ik u lieffelyk , en alle 
myne lieve Vrienden. Myn lieve oude Moeder vooral, en 
myn twee Susters, met myn jonge Broeder, dat hy hem doch 
ook schicke , ais hy wat beter tot syn verstand komt, en 
ook myn arme Kind, daer ik soo seer om bekommer» 
ben voor syn arme ziele , dat 'et den Heere doch behagen 

Ephes. S TS. 1. mach. Maer ik hope , de Heere sal 't in syn Ryk halen , al 
eer dat het sonde doet. Ei , wandelt in de liefde. Voort, 
lieve Vader , soo begeerde ik wel een Testasnent, waer 't 
dat gy een bestellen kondet, want ik hebbe onze Broeders 
Testament seer lange gehad , en hy heeft hel selfs van doen, 
en heeft het nu weder. 

Col.4vs. 18. Geschreven in myne banden, by my uwen lieven 
Sone, Reitse Aysesz. 

2). Brief aan zijne Moeder. 

Den genadigen, eeuwigen, barmhertigen Vader , en de 
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Jiefdc Gods, en den Vertrooster des lieyügen Geests , wen-
sche ik u, myn lieve Moeder, tot een groete, en den Va
der des vredes behoude de overkant in uw herte, Amen. 

Myn seer lieve ea Beminde hertgrondelyke Moeder, gy SMaeh. 7 vs. 37. 
zyt die mj negen maendcn gedragen hebt in uw iicliaem, To)>. 4 r«. 5. 
en my met aroote smerte ter werelt gebracht hebt, ja ik 
lebbe de borsten uwes lichaems gedronken, en gy hebt ^ e n ' s ' ' 
my gevoed en cmderwesen in alle wacrheyd. Gy hebt my p 

gehouden yan alle sondige geselschap : Ja gy hebt my 
gehouden van alle valsche leere, ja gy hebt my gehouden 
van de Hoere van Babel. Ja gy hebt my gebracht in de 
Geineynte des levendigen Gods. Gy hebt my bewaert van 
alle sonden, na u beste vermogen. Gy hebt my dusverre 
gebracht met des Heeren hulpe. Siet, myn seer beminde 
hertgrondelyke lieve Moeder, soo is myn bede ea begeeren 
aen u , dat gy u doch om my niet en beswaert en be
droeft , want ik hope dat gy my niet opgevoed hebt lot 
schande, ma er tot prys en lof Gods , en syner gemeynte. 
Na alle behoorlyke groetenisse, soo is myn begeerte, en 
bede aan u , dat gy my doch wilt vergeven en ten besten 
houden , of ik u in eeniger manieren bedroeft mocht heb
ben , het mogt in myn jeugt geschied zyn, oft onwetend, 
dat is myn begeeren aen u. Voort, myn hertgrondelyke 
lieve beminde Moeder, soo moet ik u een weynig schry-
ven uyt grond myns herten , en uyt het binnenste myner 
ziele , hoewel dat gy 't weet en van God geleerd zyt, en 3 Petr- * v s - l s -
dat gy myn lieve Moeder zyt , opdat in niemand van ons TSÉ 

bevonden worde een erg herte des ougeloofs, en dat nie
mand verstrikt worde door bedrog der sonden , en treede af 
van den levendigen God, door eeiiigen druk. 

Siet, lieve beminde Moeder, dat wy doch niet Leswaert 
worden , of vertsaegt, al hebben sy u getast aen goed en 
bloed, en verschrikt u niet, maer hebt goeden moed , want 
de Heere "is onsen Verlosser. Siet aen het lyden van JoL , Ts' 
hoe dat de ïïeere hem LoJp. En siet aen het eynde des Hee
ren ; want de Heei e en sal u en my niet verlaten , is 't dat 
wy op hem betrouwen , want de Heere heeft my geholpen 
te stryden , want ik Lebbe nu wel twaelfmael voor haer 
geweest, de Heere is myn Hooftman , hy en sal my niet 
verlaten , en ik hegeere hem niet te verlaten , om geen 
leven noch dood ; want lieve en seer beminde Moeder , soo 
laten wy ons doch nu een weynig opmaken , en den Heere 
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Mattb. SS vs. 81. v a n n e r t e n t e v o e t vallen, want alle ons leven is ora een 
1 Corinth. 5 vs. sterven te doen , en als wy dan alle voor den Rechterstoel 
10. Christi sullen gepresenteert worden , hoe moeten wy dan 
SPetri3Ys.il. geschikt zyn. Daerom myn hertg'-ondelyke lieve Moeder , 
3 Petr. 1 vs. 1. die gelyken geloove met my onlfangen hebt: Soo lael ons 
Lucas 13 vs. 35. <Jan n u o n s opscliranderen , en omgorden de lendenen onses 
Heiir, 18 vs. 1. gemoeds : En laet ons afleggen al wat onsdiukt , de aen-

klevende sonden, en laet ons met verduldigheyd loopen 
in den stryd, die ons voorgelegd is, en sien op den Hertog 
des geloofs, op den Yoleyader Jesus, soo sullen wy loon 
onlfangen Lieve beminde Moeder, al hebben sy aen u 
goed getast, en my aen myn leren, wat heeft 'et te beduy-
den. Den Heere ouseu God sal ons wel helpen , maer wy 

Joh. 16 vs. 80. moeten op hem betrouwen. De werelt sal haer verblyden , 
maer wy sullen bedroeft worden : doch onse droeffenisse sal 
veraudert worden in blydschap. Maer , lieve Hoeder , wy 

Joh. 18 rs. 24. moeten 't met lydsaemlieyd verwachten. Al spreken sy ons 
(lieve Moeder) sy hebben den Heere onsen God voor ons 
gehad. 

Daerom verwondert my niet, sy hebben my soo dikmael 
Lucas 11 vs. 15. veroordeelt: ja dat ik hier het tydeiyk vyer ontfangen sal, 

en hier namaels het eeuwige vyer: ja dat denduyvelin 
my is Ja sy seggen : Waer 't dat sy my niet van dese 
werelt en brachten , sy souden 't voor God met konnen 

Lev. IS vs. 48. verantwoorden , gelyk Douwe Ewoutsz. en ik bekennen. 
Daerom, lieve en beminde Moeder , en verschrikt u doch 
niet , want sy weten niet beter : Maer lael ons doch onse 
lesse waernemen , want den Heere wil meer van ons hebben 
en eyschen , als van haer , daerom soo laet ons doch de 
straffinge en kastydinge waernemen , met lydsaemheyd en 
mei biydschap ontfangen, soo sullen wy loon onlfangen, 
want wie den Heere kastyd, die wil hy ontfangen. Maer 
is 't dat wy sonder straffinge zyn , soo zyn wy bastaerden en 
geen kinderen , gelyk sy alle deelachtig geworden zyn. 
Daerom , myn beminde Moeder , soo verblyde ik my uyt 
grond myns herten , dat den Heere onsen God my soo lief 

Psalm 44 vs. 23. ]jeef† gehad , dat hy my hier toe geroepen heeft , dat ik een 
slachtschaepken Christi mag bevonden worden. En ik hope 
door syn groote genade en barmhertigheyd , dat hy my sal 

8 Cor. 3 vs. 6. bequaem maken , en sa! my in syn Ryk ontfangen , soo hy 
den genen belooft heeft , die hem van herten soeken. Siet, 

PÏOV. 3 vs. 13. m y n s e e r lieve en beminde Moeder , laet ons doch des Heeren 

SPetri3Ys.il
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straffinge niet kleyn acîiten , rnaer met lydsaemheyd ontfan-
gen , soo sullen wy loon ontfangeu : Ja hierna sal alle Esai 8 ° YS' °-
droeffenisse en alle tranen van onse oogen gewasschen wor
den, Ja wy sullen op den berg yan Zion staen , met alle Esd. 3 vs. 43. 
Gods Heyligen. Siet, Y/at een groote vreugde is den genen 
bereyd , die God gelioorsaem zyn geweest. Daerom , lieve 
en seer beminde Moeder, soo laeî ons onse kruyee op ons Matth, 16 TS. 84. 
nemen , en ten van herten navolgen , als lieve kinderea , 
opdat wy uyt het boek des levens niet worden gedaen. 
Lieve, wy moeten lieylig en onstraffelyk voor hem zyn in Lev. l lvs. 44, 
alle onse wandelinge : Onse woorden moeten met zout ge-
mengt zyn , als Paulus seyd , opdat wy bestaeu mogen voor Col. 4vs. 5. 
den Almachtigen eeuwigen God. Voort, lieve beminde Moe
der , soo gy alle iiefde aen my bewesen hebt , is myn be
geren aan u , dat gy doch myn lieve beminde Kind wilî be~ 
miiinea , als gy my gedaen hebt, als ik hope dat gy doeo 
sult, en dragen een moederlyck hert dacrover. 

Och , lieve Moeder , houd het my ten besten , dat ik hier 
hebbe geschreven , want het is uyt liefde geschied, 

Weet 'et, lieve en seei beminde Oudeis , hoe dal ik in de 
achtiende week myner gevankenisse , voor den Bisschop ge
weest ben , en daer waren wel acht of negen personen ver
zamelt. Toen heeft den Bisschop d' eerste reden gedaen , 
hoe dat ik my begeven soude tot het H. Catholisch geloove , 
soo soude hy my wreder op myn vrye voeten setteu , met 
meer andere redenen , die hy sprak. Woud e ik dat niet 
doen , soo wouden sy my afsnydeu als een ketter en weder-
spannige , en ongehoorsame , die tegens de ordinantie van 
de Roomsche Kerk is. Ten laat>ten heb ik myn mond open Matth. S TS. S. 
gedaen , al seer blydelyk , en heb geseyd : Doet hetgene 
dat gy wilt, en dat gy voor God kond verantwooiden, want 
ik begecre myn geloof niet te verlaten , om dood oft leven. 
Sy seyden , iel ik my soude beraden oft verbeteren , want 
eeuwig is soo lange. Reytse : Om dat eeuwig soo lang is , 
daerom begeer ik toe te sien ; waer eeuwig soo lang niet , 
soo v/oude ik in dese banden niet sitten. Ten laetsten heb
ben sy my alle artykeien op 't nieuw gevraegt , en ik heb se 
beleden. Toen hebben sy my bet vonnis gelesen , maer ik 
yerstonde 't niet wel , het was in latyn geschreven , het 
was : Bal sy my -overgaven , als een ketter , die hem met 
wilde laten onderwysen met de ordinantie van de heylige 
Kerke , en gaven my over in de handen der Rechters , met 
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noch meer Schriften , die daer op liepen. Ten ïaetsten heb 
ik geseten met ondekten hoofde , en my verantwoord met 
veele redenen , en Mydelyk gesproken , dat sy toe sien sou
den dat sy haer niet vergrepen aeu my. Ben Bisschop seyde 
dat hy liever veertien dagen woude vasten tot water en brood, 
dan hy het oordeel over my gaf. 

Ten Ïaetsten , als sy haer dingen gedaen hadden , zyn sy 
wech gegaen. Als sy wech waren , so is daer een Paep ge
bleven , die lasterde seer , en hadde veel te seggen , en won
de een geheelen nacht met my disputeeren , en ik hebbe niet 
gewilt, omdat sy my al overgegeven hadden , want hy was 
van hem selven gekomen. Toen gink hy wech , en ik moest 
weder in de gevankcnisse , nochtans ben ik onversaegt. Den 
Heere God heeft my dus verre gebracht, ik hope door syn 
groote genade , dat hy my wei voort helpen sal, want ik 
weet , dat hy de gene is . die my helpt, sonder hem ver-
mach ik niet, Daerom looft den Heere ailyd , en pryst hem 
van eeuwigheyd tof ceuwiglteyd : en zyt den Heere bevolen, 
want hy is onsen Verlosser en Helper in alle onsen druk en 
nood. 

By my Reitse Aysesz , de twintigste weke myner 
banden. 

3). Brief aan zijne Frouw. 

Genade , vrede , barmhertigheyd , liefde , en eenigheyd 
van God ojisen Hemelschen Vader „ zy met u myn lieve en 
beminde Wyf, den Almachtigen God wil u en my bewaren, 
en brengen tot 'et eeuwige leven , Amen. 

Siet, myn lieve en beminde Wyf, die ik voor God en 
syne Gemeynte genomen hebbe , hoe dat ik seer om u be-
swaert en bedroeft ben , en bidde den Almachtigen God dag 
en nacht voor u , dat hy n wil bewaren in uw volstandig 
geloove 5 want als gy by my waert , trooste gy my met des 
Heeren Woort , waerin ik my seer verblyde , met onuyt-
sprekelyke bhdschap, en love den Almachtigen eeuwigen 
God voor uw geloove. 

Siet , myn lieve en beminde Huysvrouw , weest om my 
niet beswaert , maer troost u in den Heere , want den Heere 
is myn hulper , en die vertroost my. Ik weet somwylen 
nauwelyks dal ik gevangen ben , als ik denke op de belof
ten , die God ons belooft heefl , en danke God dat hy my 

Hom. 1 vs. 7. 

1 Cor. 7 vs. 3. 

3 Or. 13 vs. 13, 
Hebi. 13 vs. 6. 

1 Joh. 2 vs. 26. 
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daer toe verkoren heeft. Is 't dat wy volstandig blvven tot 
1 1 • I V 1 1 1 1 SaP- 5 V S - 1 7 -

den eynde , so is ons de Jlroon des levens bygeleyt, soo 
sullen wy met witte kleederen gekleedt worden , en sullen 
op den Berg van Zion staen , met alle uyt verkoren Gods 
heyligen , eu sin gen dat goede nieuwe Lied. Och , myn 
lieve beminde Wyf , ik konde u om geen goederen des we-
ïelts verlaeten ; maer Christus seyt: Wie niet verlaet vader Lucas 14 vs. 36. 
en moeder, suster en broeder , huysenhof, wyf en kind., 
en syn eygen leven , die is myns niet weerdig. Siel, myn 
lieve beminde Wyf, wy hebben malkanderen twee jaien ge
had , en hebben malkanderen seer bemind , al mocht ik de 
dood voor u sterven , ik soude meeneii, liet soude my niet te 
svvaer syn. ffltyn lieve Wyf, al ben ik Lier gevangen , liet 1 Petr. 4 vs. 10. 
sal u niet zyn tot oneere , maar tot piys Gods. Ik ben seer 
beswaert om u en myn lieve Kind. Och , woude onse lie
ven Hecre dat in syn Ryk halen , hel soude my een soo 
groole blydschap wesen , en is dat niet , dat het in Godes 
viecse mach opwassen. Myn iieve Wyf, en weest om my 
niet beswaert , maer troost u in den Heere. Den Almacht!-
een God wil u en my bewaren . en dat wv hier namaels mo-
gen verschynen in het eeuwige leven. De Heere wil u en 
my bewaren, en bekrachtigen tot het eeuwige leven, Amen. 

By my uwen lieven Man , Reitse Aysesz. 

4). Nog een brief aan zijne Vrouw. 

Genade , vrede , barmhertiglieyd , eemgheyd en liefde , 1 Cor. 1 vs. 3. 
zy met u myn lieve Huysviouw en Suster in den Heere , den 
almachtigen God wil u vertroosten in uwe ellende eu druk , 
die gy om my hebt. 

Siet, myn seer lieve en beminde Wyf, en Suster in den 
Heei e , die ik voor God en syne Gemeynte genomen hebbe , 
de eeuwige, almachtige Godt wil u vertroosten in uwen druk 
en ellende , die gy over my draeght. 

Siel , myu Beminde , al sullen wy hier al wat lyden , 
want in de werelt sullen wy hier wat druk hebben , maar Job 16 vs. 33. 
onse druk sal veianderî worden in blydschap : Laat ons 
daerom vast by des Heeren Woord blyven , ende en wykt Hebr. 10 vs. 38. 
ter rechter noch ter slmcker zjden. Och lieve en seer be
minde Wyf , ik ben soo seer om u besw aert, en bekom
mert , en bidde den almachtigen God voor u dag en nactit, Mattk 10 vs. 33. 
dat hy u bewaren wi l , en dat gy volstandig tot den ei nde 
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meugl blyven : Wie volstandig Myft , die sal salig wesen 
Myn lieve beminde Wyf en Suster , als gy by my waert 

Jei.lSvs. 16. trooste gy my met des Heeren Woord, (dat des Casleleyn 
wyf seyde , dat eu koude ik niet doen) en seyde dat ik h] 

Ph.il. 1 vs. 6, des Heeren Woord blyven soude. Waerin ik my seer ver 
Hyde , en dancke den eeuwigen God voor uw sterk geloove 
En ik bidde den Heere die dat goede werk in u begonnei 
beeft, dal hy dal in u wil bewaren tot den eynde toe , da 
gy uw zielen saligheid daar af moget brengen. Myn Be 

1 Fetr. 1 vb. 0. minde , hebt goeden moed , en zyt vroom in den Heere 
soo mogen wy meiten Propheet wel seggen : 0 Israël: hoi 
salig syn wy , dat God ons syn Woord geopenbaeft heeft 
wat dank sullen wy den Heere wedergeven , voor het goe< 
dal îry aen ons bewesen beeft, want hy is om onsent wilh 
arm geworden, opdat wy door syn armoede ryck soudei 
worden. Daarom myn lieve en beminde Wyf, is 't dat w; 
mede lyden, soo sullen wy ook mede verblyden ; is 't da 
wy mede sterven , soo sullen wy mede regeeren. Och 
Beminde, hebt goeden moed , en Myft vast by des Heerei 
Woord , en zyt vast geworteld in hem. Gelyk Jacob dei 
Engel aangreep , en worstelde den gebeden nacht met hem 
totten dageraet. De Eogel seyde : Laet my gaen. JacoJ 
seyde: Ik en late u niet gaen , tot dat gy mygezegent hebt 

Eplies. 4 vs 1. Daerom soo laet ons Godts na-volgers wesen, als lievi 
Kinderen in de liefde. Och! myn beminde Wyf, ik dragi 
sulken sorge voor u , en ben soo seer om u Les waert 
Och lief! ik bidde u uit dal binnenste mynder zielen 
dat gy den Heere uwen God de dagen uw es levens nie 
verlaten wilt. Och Lieve'. ik ben om myn lieve Kin 
soo seer beswaert en bedroeft, dat ik niet en weel waei 
dat ik henen sal: en ik bidde den eeuwigen Almachtiger 

Gen. 17 v«. 1. g.0(j n a c n f e n j a g j a e r o y e r . Och ! myn iieve en bemin-
j 0 r ' Ts' 1X' de , hebt goeden moed en troost u iu den Heere, enát 

en weest om my niet beswaert , de Heere is myn helper, 
Myu Beminde , of liet onsen lieven Heer beliefde , dat wj 
niet weder by den andeien quameu , dat wy hier iiamaeL 
mogen by malkanderen komen iu het eeuwige leven. Dt 
Heere wil u en my daarloe heipen , en Lewaren , dat wy 
mogen salig worden. 

Geschreven Ly my Reitse Aysesz , uwen bemiiider 
Man en Broeder in den Heere. 

Bar. 3 vs. 42. 

1 Thes. 3 vs. 9 

3 Cor. 8 vs. 9. 

2 Tim. 3 vs. 18. 

Gen. 33 vs. 3 3 . 

î Joh. 2 vs. 2,5. 

Ph.il


/ 

BIJLAG-K IV. 

Proeve uit het Protocol van Leeuwarden, zijnde het begin 

der rede van den Doopsgezinden Leeraar 

Pieter van Geulen (*). 

Alhoewel BUARBUS gisteren ende eergisteren ons mei vele partydige 
woorden ende namen voor de menichte lieeft uitgestreken , als vatt 
de oprechte Leeie zoo verschcyden te zyn ais den Hemel van der 
Aerde , accorderende als noch wel met zyn laslerschryven , mey-
nende ons daermede voor alle man af te beelden ais Godloose , ver
keerde ende ongerechtige Menschen ; maer Godt die in der eeuwic-
lieyt leeft , welcx viervlanimende ooglie herte ende nieren kendt 
ende ondersoeckt alle onse gedachten , dien en is het niet verbor-
ghen , dat wy synes verkeerden tasters onsehuidich zyn ; doch moe
ten wy dat met verdiildicheyt lyden , volghende het exempel Christi 
ende syner Apostelen , die in" haren tydt van de Schriftgheleerden 
ende Wysen deser Werelt veracht , ghelastert ende vervolcht zyn 
geworden , weicken nydigen aert noch niet en is uitgeroyt, maar 
openbaert hem noch dagheîycx by syn genooten. Hopende ende 
vertrouwende dan noch aen den genadigen Godt, dat het door dese 
tsamensprekioghe sich anders openbaren sai, dooi' de getuyghenisse 
der Heyligher Schrifturen , dat wy de waarachtige Leere Jesu Christi, 
ende dat rechte ghebruyck ende ordinanlie synder Apostelen door 
syn gîienade iu onse Ghemeynte recht leeren , daer door de toehoor
ders des Godiicken Woorts in hare cousciente ghesiagben , haer voor
leden souden beweenen , oprechte boete doen , ende door hel ghe-
loove ende glieboorsaemheyt den Heere Christum navolgen in syner 
wedergheboorte , zonder welcke niemant Godts Rycke sien sal, 
noch weynigher daer in comeu. Soo dancken wy den almachtigen 
God ende Vader onses Heeren Jesu Christi, die door syn Godlycke 
Eoevoeginghe onse loflyke Overicheydt, de Edele, Erntfeste onse 
Heeren de ghedeputeerde Staten van Vrieslandt, midtsgaders oock 

(*} Artio Y , Vàn den 18 kng. 1588 , i l . 14 enz. 
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onse Eerbare Heeren den Magistract van Leeuwaerden , hare herten 

tot sulcken bespreek beweeclit heeft , daer door de verdructe waer-

beyt eenmaei recht voor de ooren der toehoorders mach gheopenbaert 

worden ; of sy dan noch als de secten der Nazarenen van de groot 

sprekende eiide groot geachte niet aengenonien dan wedersproken 

w o r d t , dat sal dan dien niet schaden die met eenvoudigher herten 

Grodls woort beminnen ende hare godloose ende boose leven ende wan

del verlaten. 

Comende dan tot HDARBI langdurende reden , dewelcke ons niet 

aengaet ; dan soo hem onbeleeftheyt , soo hy sey t , lot JQANNES GABKES 

~huys ende oock tot Cornium wedervaren zoude zyn , dat ons niet lief 

en is , want Paulus tot den Philipp. int 4- Cap. int 5 vers zegh t , laet 

u beleeftheyt allen menschen kennelyck worden. Baerom en willen 

w y zulex niet verdedighen , ghelyck ook de handelinghe gheschiet 

zynde tusschen IWARBÜM en ISBRAMDT BROUWEB , op het Collegie der 

Heeien , daeruit de Actie in den Protocol medebrenght. 

Comende dan tot syn dachten aan de OyerichcyJ , dat hy tot Cor

nium in de versamelinghc uitghekeert is , mocht men niet vraghen , 

wat oorsake hen daertoe moveerde , in de vergaderiuge te comen , 

daar hy niet beroepen was ? Even als of hy zeggen wilde , dat hy de 

schapen uit der wolvea kaken verlossen wilde. Ey Lieve , waeromme 

en verlost hy dan niet de Dronckaerts, Hooveerdige, Gierige, Wraeck-

gierighe ende die gantsch na den vleesclie leven uit des duyvels ka

ken ? W a t vruchten siet men meer , des wandels aangaende , als 

Voormaals by de Papisten , die noch in hare kîeedinge , handel ende 

w a n d e l , woort ende beloften , meerder licht iu haer onverstaul van 

haer gaven (dat groolelicx voor God te Leclageu is) , dan die sich 

grooter gaven beroemen? W a t is doch de cracht des Euangeliums ; 

is liet niet tselve , dat Joannes den volcke in de woestyne leerde , 

oprechte vruchten der boeten te doen ? Ghelyck staet Matth. int 3 

Capittel int 7 veis , ende Luc. 8 int 17 vers. Dit zelfde accordeert 

immers met de woorden Christ i , Marci 1 int IS vers , segghende : 

den tyt is v e r v u l t , dat Rycke Godts is na,by gecomen , mercke l , be 

tert u , ende gheloofl den Euangelio. Off nu wel Christi ende Joannis 

Leeringe geen Conincryken entte Landen oi't Steden hebben gherefor-

meert , so heeft dan noch dat gepredickte Euangeiium den armen 

Publicanen ende openbare Sondaren ende niet den Pharizcen ende 

Schriftgheleerden hare herten door de Leeringhe Christi ve rn ieuwt , 

gemorselt ende ghebroken , nae des Prophetes woorden , Esaie in 6 1 , 

1 , Luc. -4, 1 8 , derwelcker herten Christus vermaect ende verbon

den heeft. W a n t waer d'oprechte Leere Christi ghepredict w o r d t , 

daer wort dat herte ve rmorwet , het leven ghebeter t ; ende een recht 



B IJ L A G E ÏV. 3 0 5 

waerachtich Predicant bekent, ghelyck Jerem. 2S , 29 staet: Is myn 
woort niet als een Vuer , seyt de lieere , gelyc eenen Hamer , die de 
steenrotsen in stukken slaet. — 

(VAN CEÜLEN vervolgt deze bewijsvoering met Jesaïa 88 vs. 10 en 
de gelijkenis van den zaaijei' ; spreekt dan over het ongevoegzame van 
kennis en geleerdheid op zich zelve , naar aanleiding van Jerem. 18 , 
vs. 19 , 1 Corinth. 16 en Malth. 11 , vs. 26 , en past dit op de Leer
aars toe. Hij keurt de wraakzucht ia ACKONIUS af; vermeldt , hoe de 
Doopsgezinden reeds genoeg vervolging hebben ondergaan , totdat 
dezelve door de Pacificatie van Gent, door WIILEM van Oranje vooral 
en door de Staten van onderscheidene Gewesten , ook door die van 
Friesland werd gestuit, en verheugt zich dankbaar in het genot der 
tegenwoordige vrijheid. Vervolgens gaat hij de aanleiding van dit 
Dispuut meer in het bijzonder na , terwijl hij zich tegen verkeerde 
oordeelvellingen verdedigt, alsof hij dit Dispuut gezocht had en nu 
hetzelve, door aanmerkingen op de wijze en den vorm , trachtte 
te rekken. Sommige bepalingen komen hem, voor zich , zoo ongunstig 
voor , dat hij het geheele gesprek zou laten varen , ware het niet , 
dat hij der Overheid onderdanig wilde zijn. En hiermede komt hij 
tot de eerste beschuldiging van ACRONIÜS , dat de Doopsgezinden met 
onwaarheid een groot deel der H. Schrift verwerpen.) 

10 
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Aanwijzing van het ontstaan der Doopsgezinde Gemeenten in 

Friesland, volgens vermoedelijke tijdsorde. 

Tusschen 1537 en 1550: 
* Het Bildt , Bolsward , * Dockum , Franeker , Harliugen , 

Kromwal (ïïennaard) , Leeuwarden , Oldeboorn, Terhorne. 
Bus negen gemeenten. 

Vóór of tusschen 1550 en 1580 : 
Ameland , * Anjum , Balk , BerHkum , * Boxum , * Broek, 

* Ee , * Ferwerd , GIÏÖJIW"*, § Hallam , ïïindejloopen , Herwerd , 
* Ipeçplsga , " * Kollum , Hakkum , * Marrum , * Menaldum , 
fflolkwerum , * St. Nicolaasga ,**§ Pingjum , * Sandfirde , * S l o 
ten, Sneek , S†ajeretT, Warga , *"Wirdum, Witmarssum, 
Worukum7 IJlst. ** ' 

Dus negen-en-twintig Gemeenten. 
Vóór of tusschen 1580 en 1600 : 

Akkĵ um , Danjwoude , Dragten , * Hyum , Irnsum , de 
Joure , Gorredijk , * Koudum , § Lippenhuizen . § Poppinga-
wier , * Stiens , Surhujsterveen , Wjirns , * Ureterp. " 

Dus veertien Gemeenten. 
Vóór of tusschen 1600 en 1820 : 

Baard , * Bakhuizen , * Bles^um , § Blya , Kollumerzwaag , 
* Legemeer , * Mildam , Tjalleberd , * Tjumraaium , Veen wou
den (of wei Veenwoudsterwal) , § Witveen , Woudsend. " 

Bus twaalf gemeenten. " 
Vóór of tusschen 1620 en 1640 : 

* St. Anna Parochie , * Aruiu , * Buitgnpost , Heerenveen , 
de Knijpe, Oudebildlzijl, Rottevaïle, § Vischbuurt. "* 

"" Bus acht Gemeenten. 
Trekken wij deze bij elkander , dan zien wij , dat de Doopsge

zinden op twee-en-zeventig plaatsen in Friesland Gemeenten , of 
althans gemeentelijke Vereemgingen hebben gehad , ofschoon niet alle 
te zelfden tijde. De Schetskaart der piovincie Friesland , welke wij 
hier, ter bevordering van een duidelijk overzigl, bijgevoegd heb
ben , toont de verspreide ligging dier plaatsen aan. De /.evea-en-
twintig Gemeenten , welke hierboven en op de kaart met * ge-
teckend staan , zijn geheel verdwenen. Van de zeven , boven met 
§ en op de kaart met § gemerkt, bestaan nog wel de namen , maar 
niet afzonderlijk , daar dezelve met andere naburige Gemeenten ge
combineerd zijn , gelijk bekend is. 



BIJIiAGE VI. 
Stukke» afkomstig van de Qude-Vlnmingen. 

Â. Reglement omtrent de kleeding, huissieraden enz., 

ontworpen te Loppersum, den 10 April 1659 (*). 

1) H a t een Christen behoort geen carmosyn laken of verwen te 
dragen off oock van dat gladde vyfsehagt tot kleedinge. 

2) Dat de olderen hare kinderen niet behooren toe te staen om te 
dragen dat de olderen niet betaemt. 

§) Dat Christen geen schoenen moogen dragen met hooge hacken of 
met wit garen off geset of gemest, noch oock geen twee riemen op de 
schoenen , oock geen spiegaten. 

4) Dat men oock geen kleedinge na de nye moede en nye wyse 
oft werelts vindinge behoort te dragen maer de ncdrygen gelyck .* 
Rom. 12 , 2. 

H) Dat oock de rocken boven soo briet of so styf niet behoorden ge-
reit Ie wesen , noch mei oorden onder om beset, noch gestyfde lyf-
stucken de' met balynen doorgetoogen syn , oft oock gladde schorties 
te dragen , en mouwen met cromme elleboogen , na de moede ge-
maeckt. 

6) Dat een Christen behoort geen stryckisers of gleysteen op de era-
gen of hemden te gebruicken. 

7) Geen haer met snoeren te winden off met vlechten te versyren , 
•rongen off ooriseren onder de huyven te dragen. 

8j Dat een Christen behoort van 't kleenste linnen niet te gebruicken 
ant lichaem off huyshoudinge of oock eenige pronckussens de' daegs 
op de bedden en snagts op de tafel of kiste leggen noch met eenig« 
versyringe in de kussenteecken of costelycke spreetes of deeckens op de 
bedden , dat toe versyringe dient. 

(*) Volgens gegrond vermoeden van den Heer J. D. HESsEtlWK is deze Copïe 

een uittreksel van een grooter stuk , daar het niet behoorlijk gesloten wordt ? 

noch eenige onderteekening draagt. 

20* 
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9) Een Christen behoort geen schilderinge of costelycke verwen in 
of an de husen te laten maken tot versyringe. 

Ï0) Geen witte geschulpte of bonte schotleleu an de want of opt 
schappen te setten. 

11) Een Christen behoort geen sulveren koppen, beeckers of leepels 
te gebruycken of oock meshechten en vingerhoeden. 

12) Een Christen behoort geen dopies goet kostelyck gewrocht tot 
tafelgoet of anders te gebruycken. 

IS) Geen blancke stangen an de toornen off stappen an de salen en 
spooren an de voeten te gebruycken , om daer meede te ryden de we-
relt gelyck , of oock slingertugch an de peerden gebruycken. 

IA) Een Christen behoort geen oveidaat te gebruycken aan de be
slagen wagens of îedders , meede na thoogste gemaeekt of met twee-
derley verve gevarft of bont gemaeekt. 

15) Dat oock niemant behoort hooger te copen als hy moet heeft te 
betalen of hy behoorl eerst goede raet daer toe te neemen , en een 
jegelyck hoort op syn tyt te betalen na de beloften of hy behoort dat 
tot vernoeginge weder te lossen. 

16) Geen Christen behoort lanck haer te dragen op syn hooft, of de 
baeit te laten ofsnyden of scheren , na warrelts wyse. 

17) Dat men oock geen beelden of gelyckenissen behoort te hebben 
in de glasen off in of an de huysen. 

18) Dat oock de spegelen an de wanden soo niet ten toon behoorden 
te hangen. 

19) Een Christen behoorl geen heerliseren te gebruycken met beel
den voorgeset. 

20) Een Christen behooil geen bonte floer in de deelen te leggen 
noch met witte of bonte estrick in de schoolsteen of an de want te set
ten , tot lust vant oog. 

B. Voorbeeld van Attestatie. 

Blyft vroom en hout u recht, want sulcken salt ten laetsten wel 
gaen Psalm 87. dat wenschen wy onderschreven onse L: Broe
deren en Dienaren der Gemeinte Godts tot Deventer die een ge-
lyck gelove met ons verkregen hebben 2 Petr. 1 — als ons 
selvcB van den Heere — 

Ma<u wensehinge aiies goets van den Heere soo dienî onse schryven 
an die L: Vrienden boveogenaemt hoe dat aihyr een tyt langh gewoont 
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heeft onder ous een broeder genaemt — ende nu by ui: syn woon
plaats heeft ende heeft door schryven an ons versocht een getuychnisse 
te hebben van syn broederschap dewyl syn gelegeatheyt sodanich nu 
is om by ui: te wonen — soo ist dat wy sulcks onse broederen hebben 
bekent gemaeckt en ondersocht off iemand ware die sulcks met waer-
heyt hadde te beletten en hebben niemant bevonden maer houden hem 
voor onse L: Broeder en begeren dat ui: hem daer voor oock mochten 
annemen en die handt der lieffden reycken en mede als een lit des 
lichaems syn voedinge uyt hel lichaem laten toecomen Rom. 12 en die
nen alsoo elck anderen een jegelyck met die gave die sy ontvangen 
heeft als die goede huyshouders der meniclmildigen genade Godts 
1 Pet. i — 

Hyrmede willen wy ui: den Heere ent' rycke woort syner genade 
bevolen hebben Actor. 20 en syt van ons onw gegroet met die vrede 
des Heeren Joh, 1-i en 20 — 

Aldus gedaen van wegen de gemeynte Godts van — 
den 12 Meert 16S6 — 

C.-_ J.—- UL. S. Br. onw 
H.— B . _ UL. S. Br. onw (*). 

IM/IWVWVWWWIA'VIWWWV 

C. Getuigschrift (beschijn) voor een' jongeling , die een meisje 

uit eene andere Gemeente ten huwelijk vraagt. 

De vrede Gods welke alle verstant te boven gaat bewaare uwe 
harten en sinnen in Chiisto Jesu Philipp. h en wat ui. meerder 
nodig is tot een heylig leven en Godlyken wandel 2 Pet. 1 dat 
wenschen wy ondergeschreven onse Lieve Broeders en Diena
ren der Gemeente Godts tot Groningen in der swackheit voor 
een Ghristelyke groete uit genaeden als ons selven van den 
Heere Amen — 

Naa dese kleine nochtans welmeenende groete en goede wensch on-
ses halten soo sy de lieve vrinden boven benoemt dooï desen kenlyck 
dat één van onse broederen met naeme van voornemen was 
om in ui. Gemeente een suster tot een hulpe of huisvrouw te laeten an-
soeken met naeme soo is sulcks by onse Dienaerschap onder-
soKt en niemant bevonden die hem suiks hadde te beletten maer holden 

KS 

(*) De letters UL. S. Br. onvr zijn de verkorting van de woorden: ulieder 

Swaohe Broeder onweerdich. 
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hem voor onse lieve broeder , Versoeken derhalven van de vrinden 
dat sy hem de behulpelyke hant der liefde mochten reyken waar in hy 
ui: dienst in dese saeke van nooden mochte hebben , wy willen geerne 
ui. sclmldenaers verblyven kortende onse siegte schryven , hoopen de 
lieve vrinden sullen den sin of meeninge hieruit verstaen en duiden 
het naa den aert der liefden 1 Kor. 18 — en zyt noch van ons on-
weerdich gegroet met de vreede des Heeren Joh. 14 en 20 — 

Aldus gedaen wegens de Dienaerschap der Gemeente Godts 
te en in der swackheit van harent wegen ondertekent 
den §0 Juny 1719 — 

j . _ _ J,__ ü L S B O W -
P.— H . - Ü L S B O W -
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de Waterlanders hebben 
tot uwen 126 

tot franequer Si 
aengegeveri 

Brief van Claas Huyberts, geschreven in 1666. 

( H e t adres luidt : aan 

Job Jansen , Zijlmakei' tot Barliogen.) 
Waerde broeders volgens het besluyt van deu 1 martij hebben wy 

gisteren de gesonden schriften gespen , en befonden dat Van onse Ge
meenten der broederen getal was 1885 

der Waterlanderen 
Jan Jacobs 
uke Wallcs . . . 
de Tuisten (Twisten) 
de contra huyskopers 

, de huyskopers . 
Eebe Wytses . 

4886 
als voor yder broeder 103 gl. gestelt wordt comt het ruim om , en 
noch ruimer als de weduwen mede doen , doch veele vau onze grooste 

'gemeenten daer -40. 70. 90. broederen syn , brengen dachten voor 
geit aen , des lek nodich achte de oudsten raaendach toekomende hier 
tot 9 uuren te, comea . geîyt lek aen dye alle geschreven hebbe, 
door dyen sy meerder tennis van de Gemeenten hebben als lek , en 
dat donderdach den 29 marty tot 9 uuren de Gemeenten boden hyer 
noch eens tomen , om volgens voorgaeiide besluyt de middelen uyt 
te linden waerdoor meu eudelyck het geil daer na gewacht word en 
voor de eene hei ft gereed moei syn te bestellen , verslae oock dat wy 
weder voor de Staten sullen geeischt worden, cles Ie t Job Jansen 
maendach nevens de andere Outsteu verwachte om met haer wyders 
de sack over te leggen dye my alleen te swaer vak , lek oock int 
bewerken tot noch toe dikwyls moede ben geweest, waerloe my ver
latende wenschc u. 1. God tot een helper , als my seiven. Leuwaer-
den 2â marty 1666. 

Laet hel aen Pingjum mede Gaas Huyberts. 
toe gesonden worden van wie 1668 (*) 
I e t gehoort hebbe datse haer 
seiven te moed syn geweest 
iat uyt senden der armen. 

(*) Hier slaan drie niet leesbare letters, die waarschijnlijk aullen beteek enen ; 

w: s •• b: namelijk: uiv swakkn hroeder , gelijk de oude Doopsgezinden meermalen 

onderleeîi enden. 



BIAACME v in . 
Placaten tegen de Socinianen , Kwakers en Dompelaam, 

van 1662 en 1678. 

Â. Extract uit het Resolutie Boek der Edele Mogende 
Mogende Heeren Staten van Frieslandt. 

I n deliberatie gelegd zynde 't negende Poinet, waarover deze ordi-
aaris Landsdag door de Heeren Gedeputeerden is yersclireven , eude 
daarby serieuselyk geëxamineürt zynde de Remonstrantie Depulatorum 
Synodi Leovardianae : Is goed gevonden ende geresolveert, gelyk 
goed gevonden ende geresolveeit wordt by dezen , de Heeren Gede
puteerden , Loven gemeld , te ordonneeren , omme de Placcalen , te
gens het inkomen der Socinianen in deze Provincie , ende het drukken 
van derzelver Boeken , voor dezen geëmaneert wederomme te vernieu
wen , met ampliatie van een streng Gebodt tegens bet inkomens der 
Quaekers ende Dompelaars in deze Landen ; op poene , dat dezelve 
Socinianen , Quaekers ofte Bompelaars tegens voorsz. Placcaat in deze 
Landen inkomende , vyf Jaaren in 't Landtschaps Tucht- ende Werk
huis zullen worden gebragt , omme aldaar met haar eigen banden-
werk baar kost ende onderhoud te verdienen. 

Om welke personen beter te ontdekken, Wy alle Predikanten de
zer Lande authoriseeren , om zodanige perzonen , op dewelke suspicie 
valt , dat met de Sociniaansche , Quaekers ofte Dompelaars dwalingen 
besmet zyn, voor de Officier ofte de Magistraat te mogen examineeren, 
ende de persoon bevonden zynde een Sociniaan , Quaeker ofte Dompe
laar te wezen ; zoo ordonneeren Wy alle Officieren ende Magistraten , 
ten platten Lande ende in de Steeden , om de facto zodanigen persoon 
in het Tuchthuis over te zenden , ten einde voorsz. ; stellende tot een 
praemium , voor alle die geene , die zodanig een persoon in dezen 
Laude kan aanwyzen , ende door de Predikant ter plaatse voor de 
Officier daar over convinceeren ende betuigen , vyf ende twintig gol
den Friesche Ryders ; Daar toe de Heeren Gedeputeerden geordon-
neert worden terstond ordonnantie te passeeren na behooren 

Aldus geresolveert op 't Landtschapshuis den 20 February 1662. 
Accordeert met voorsz. Resolutie-Boek. In kennisse van my. 

J. v. SMINIA. 
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B« Plaocaat tegen het inkomen der Socinianen, Quae-
kers ende Dompelaars, alsmede het drukken van zooda
nige Kettersche Boeken. 

HENDRIK CAS11YR , by der gratie Godes Vorst toe Nas-
sauw , Grave toe Catzenellebogen , Vyanden, Dietz en Spiegel-
berg, Heere tot Bylstein . Baron toe Liesvelt, Erf Stadhouder 
en Capitain Generaal van Frieslandt; 

Mitsgaders 
De Gedeputeerde Staten van dezelve Provincie, allen den geenea , 

die dezen zullen zien , of hooren lezen: Salut: Alhoewel alie Christe-
lyke Overheden ende Regenten hare regeeringe zoo behooren aan te 
stellen , dat alles , wat daar in geschiedt, zy tot Eere en Heerlykheid 
van de hooge Majesteit Godes ; Zoo moeten zy nochtans voor eerst ende 
voor alle dingen , zooveel iu haar is , weeren , dat zyn Allerheiligste 
Naame niet iinmediatclyk , eenige laster weide aangedaan. 

Ende aadesnaal de Duivel gesworen vyand van Godes Keike, dage-
lyks nieuwe dwaalinge zoekt Ie strooyen , waartoe hy is gebruikene 
allerlei Dwaalgeesteu, als daar zyn de Socimanen, Quaekers ende 
Dompelaars, zoekende Godts Volk te verleiden, door ydele fantasien , 
ende de zelve onder anderen af te trekken van de gehoorzaamheit haa-
res welteiyken Oveiigheils , het welke t' eenemaal is tegens Godts 
wille ende gebodl: Ende daarom zodanige personen hy Resolutie van 
de Ed. fflog. Heeren Staten , ende onze Placcaten , bezonderlyk , die 
van den 28 Maart 1682, op hooge straffe geinterdiceert ende verbo
den zyn , alhier in de Provincie te komen , ende hun op te houden ; 
ende Wy dies niet tegenstaande , zcckerlyk bericht worden , dal veele 
Socinianen ende andere Dwaalgeesteu dagelyks alhier in de Provin
cie komen , cii onder de Doops-gezinde haar vermengen , om veilig, 
ende zonder verstooimge haai e Godts-lasteriyke gevoelen over al te 
komen zaaijeu , ende bedektelyk voort-plauteii onder de eenvoudige 
Ingezetenen dezer Provincie , ja zelfs mei hel uitgeven en divulge-
ren van Boeken opeobaai te maken, lot grote ergernisse en ontrus-
tinge van veele vroome gemoederen , tot ouleeringe ende verloche-
ninge van de Heyiige Aanbiddelyke Goddelyke Drie-eeukeid: Zoo 
is ' t ; Wy zulks ter herten nemende op de ernstige klachten, aan 
Ons gedaan , goedgevonden hebben te vernieuwen entle renoveeren 
Oflj-e Resoluticn ende Placcaten , iu 't bezonder die van den 2S Maart 
1662 , daar tegens genomen en gecmaaeeil, gelyk Wy doen by de
zen ; overzulks als noch wel erjistelyk interdiceren ende verbieden, 
dat geen Socinianen , Quaekers of Dompelaars haar zullen verstouten 
binnen deze Onze Provincie Ie komen , by poene , dat dezelve , als 
zy gevonden worden , in 't Landlschaps Tucht- ende Weik- huis zul-
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len worden gebracht , om aldaar met haar eigen handen-werk vyf 
jaren lang haar kost ende onderhoud te verdienen. Om welke per
sonen dan dies te heter te ontdekken , Wy alle Predikanten dezer 
Lande authoriseeren , alzodanige , op de welke suspicie valt, dal met 
de Sociniaansche , Quaekers ofte Dompelaars dwalingen hesmet zyn, 
voor de Officier ofte de Magistraat ter plaatze te mogen examineeren , 
ende de persoon hevonden zynde een Sociniaan , Quaeker ofte Dom
pelaar te zyn, zoo ordonneeren Wy alle Officieren en Magistraten ten 
platten Lande eade in de steden , om de facto zodanige persoon io het 
Tuchthuis over te zenden , ten einde voorschreeven ; stellende tol een 
praernium voor alle degeene , die zodanig een persoon in dezen Lan
de kan aanwyzen, ende door de Predikant ter plaatze voor de Of
ficier daar over convmceeren ende betuigen , vyf-end e-twintig gou
dene Friesche Ryders. Wy verbieden ook het drukken van Socini
aansche ende andere Keltersche , zoo mede van alle lasterlyke diffama-
loire ende seditieuse Boeken , hoe die ook genaamt mogen wezen, 
ofte namaals genaamt mogen worden , Leiasten diesvolgens gansch 
serieuselyken alle Boekdrukkers ende Boekverkopers in deze Onze Pro
vincie , geen diergelyke onbehoorlyke schandeieuse en oproerige Boe
ken , Liedekens ende geschriften te drukken , doen drukken , ofte 
elders gedrukt , alhier in te voeren , om te veilen ofte verkopen ende 
dezelve hebbende in te trekken , op de verbeurte van de Boeken , 
zullende de Contraventeurs daar te boven te Loeten , ende betalen vyf-
lig gouden Friesche Ryders ende daar af de respective derde parten 
gedistribueerd worden tot profyt van de Officiers , Armen en Aan
brengers. 

Ende ten einde niemanl van dezen Onzen Placcaat eenige ignoran
tie hebbe te prelendeeren , ook te beter in Irein gebragt ende nage
komen moge worden , zoo ordonneeren Wy voorts alle Grietsluiden 
ende Magistraten ten platten lande ende in de Steeden , om dezen 
alomme te doen publiceeren en affigeeren op de gewonelyke plaat-
zen , maar ook te procedeereu ende doen procedeeren legecs de Over
treders van dien tot innige van de poene in dezen gestatueert, zon
der eenige dissimulatie ende delay. 

Gegeeven binnen Leeuwarden op 't Collegic , dezen 20 Au-
gusty 1687. 

1 . AD1US , Vt. 
Ter ordonnantie der Heeren Gedeputeerde Staten %'ooi ai,, 

II. VAB WYGKEL. 
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Bediening van Doop en Avondmaal hij de Ukowallisten, gelijk 

i. a. JEHWNG den 16 September 1716 dezelve te Worden 

heeft bijgewoond en opgeteekend (*). 

Ee r s t zongen zij een lied uit hun gezangboek , dat ik in het voorbe-
rigt heb aangehaald (-j-), en hielden alle daarbij den hoed op het hoofd, 
nadat zij hetzelve slechts voor een oogenblik bij hunne komst in de 
vergadering ontbloot hadden. Na het einde van het lied namen zij 
echter alle den hoed af, zaten eenigeu tijd in stilte bij elkander , 
knielden toen en zuchtten tot God. Toen zij nu dit gebed verrigt 
hadden , begon de Leeraar uit Groningerland, die tot het bedienen 
van Doop en Avondmaal verzocht was , te prediken ; en als hij een* 
tijdlang eene soort van voorafspraak gehouden had , vielen zij voeder 
op de knieën , om te bidden. Daarop hield hij eene zeer lange pre
dikatie, waarin hij hunne geheele geloofs-belijdenis uitvoerig doorliep j 
ongetwijfeld , omdat daarop de Doop zou worden bediend. Eindelijk 
voegde hij er bij , dat aan de Doopelingen de vijf volgende vragen 
zouden voorgesteld worden : 

1) Of zij berouw hadden over hare zonden ? 
2) Of zij steeds bij hare Gemeente dachten te blijven en daar voor 

uit te komen ? 
H) Of zij geloofden , dal Jezus Christus Gods Zoon is ? 
•4) Of zij zich aan God en de Gemeente wilden overgeven , om God 

te dienen in heiligheid en geregtigheid ? 
5) Of zij hierop den Waterdoop wenschteu te ontvangen ? 
Nadat deze rede geëindigd was , stouden de Doopelingen op , en 

de Leeraar, die eveneens van zijnen stoel opstond, plaatste zich 

(*) Uit het Hoogduitsch vertaald. Men vindt het ooispronkehjke in zijne 
Zngabe tot c. VAK GENT , seite 842 , etc. 

(†) JIHBIKG bedoelt hier zeker het door hem op bl. 73 aangehaalde stuk : 

V oelderhande Schriftuurlijke Liedekens , yemaekt uyt het Oude eado Nteuwe 

Testament, Groningen , 1700 , 8vo 



318 li Ij L A G E IX. 

voor haar ; vermaande haar , dat zij opregl berouw ovei hare zonden 
moesten gevoelen en stelde haar de beide eerste vragen voor , iedere 
Doopeling bij elke vraag met deze woorden aansprekende : » wat zegt 
gij daarvan?" Waarop zij antwoordden: »ja." De Doopelingen 
knielden hierop neder , en de Leeraar vermaande haar verder , dat 
zij God om vergeving van zonden hartelijk moesten aanroepen. Vervol
gens stelde hij haar de drie overige vragen voor , waai op iedere Boo
peling weer ja antwoordde. Derhalve deed hij nu eene vermaning aan 
de Gemeente , dat zij God vurig voor de Doopelingen moest bidden , 
waarop alle nederknielden en tot God zuchtten. Toen dit gebed ge
ëindigd was, vroeg hij aan de geheeie Gemeente : » of er ook iemand 
was , die tegen den aanstaanden Doop iets in te brengen had ? " En 
daar de geheele Gemeente stil zweeg , antwoordde de Norder Ver
maner , dat men uit dit stilzwijgen der Gemeente niets anders afleiden 
kon , dan dat zij in dezen Doop toestemde. Derhalve werd aan de 
naast zittende vrouwen gezegd , dat zij de Doopelingen het hoofd 
niogten onthlootcn : want alle drie waren vrouwen. Toen nam de 
Leeraar uit Groningerland eeu bekken vol water , met deze woor
den : »dit zij bevorderlijk ter eere Gods ;" knielde mede voor de 
Doopelingen neder en doopte ze met deze woorden (*) : 

» Op de belijdenis uwer zonden en van uw geloof, dat gij ge
looft en belijdt Jezus , als den geliefden Zoon van God , zoo als 
Petrus , Martha en de Kamerling dit beleden en betuigd hebben 5 
dat gij u wilt overgeven aan God en aan de Gemeente , om Hem 
uwe levensdagen in zwakheid en nederigheid , in heiligheid en ge-
regtigheid te dienen ; en dat gij daarop den Waterdoop begeert te 
ontvangen in de drie hooge namen des Vaders , des Zoons eu des 
H. Geestes ; — dewijl gij dit dus begeert , zoo doopen wij u in 
den naam des Vaders , des Zoons en des H. Geestes. Het is God , 
die ons met u bevestigt in Christus en ons zalft , die ons verzegelt in 
onze harten en het pand des Geestes gegeven heeft." 

Na den Doop stond de Leeraar het eerst weder op en rigtte ook de 
gedoopten de eene na de andere op met de woorden : » geef mij de 
hand en sta op.'' Hij gaf ook aan elke harer een kus en zeide : n wees 
welkom , geliefde Zuster in onze Gemeente ;" waarbij hij nog eene 
korte vermaning tot standvastigheid voegde. Zoo deden ook de Nor
der Vermaners, De gedoopten zetleden hare mutsen weer op en de 
Leeraar uit Groningerland deed nogmaals eene korte vermaning aan 
haar, dat zij ook in het toekomende hai e belofte moesten vervullen. 

(*) JEIIKIHG heeft deze woerden van den Leeraar , JAM KKIESIS , zelven , die 

de geheele bediening in het Nederduitseh verrigtte. 
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Hierop wendde hij zich tot de bediening van het Avondmaal , deed 
weer eene predikatie tot de Gemeente van ongeveer een uur , waarin 
hij over het Paasch-lam handelde en met dit voorbeeld toonde , welke 
de verpligting eens Cliristens is. Inlusschen werd er eene kleine tafeî 
neergezet, waarop wit brood gelegd was. Be rede werd gesloten met 
eene vermaning tot dankzegging aan God , waarop zij weer alle neder-
knieiden. Na eene korte aanspraak over de insteîiing van het Avond
maal (waarbij hij ook de woorden der instelling voegde), bral hij 
het brood , ging bij allen rond en reikte aan ieder een stuk , ruin of 
meer met deze woorden: »neemt en eet tot Zijne gedachtenis , om 
Zijn lijden en sterven daarbij te gedenken en Zijn dood daardoor te 
verkondigen." Ieder hield zijn stuk brood zoo lang in de hand , tot 
dat het aan alle Communicanten rondgedeeld was ; en daarop aten zij 
alle gezamenlijk. Als het eten geëindigd was, hield hij weer, langer 
dan een half uur , eene rede over den wijn , waarin hij bijkans alles 
zamenbragt , wat er oyer den wijn in de Schrift voorkomt ; en toen 
hij hen wederom vermaande om God te danken , vielen zij ook weer 
alle op de knieën, om het gebed te verrigten. Daarop werden er acht 
tinnen bekers met eene fiesch wijns nedergezet; eeist schonk de Leeraar 
er zes van vol. Hij was de eerste , die er uit dronk , reikte daarna 
aan dezen en genen hunner eenen beker en sprak : » Christus zeide , 
neemt den beker eu deelt dien onder ulieden." De een dronk nu den 
anderen toe , en als er een beker ledig gedronken was , werd dezelve 
op nieuw volgeschonken , zonder er een woord bij te zeggen. Ein-

' deiijk zeide hij : »als er iemand was , die nog geen wijn bekomen 
had , die kon dit te kennen geven." Baar echter niemand antwoord
de , zoo vermaande hij de Gemeente , dat zij nu verpligt was om God 
te danken , daar Hij bevolen had Hem te prijzen , als men had gege
ten en gedronken. Weshalve zij alle wederom knielden en hunne 
dankzegging aan God verriglteu. Ofschoon dit gebed telkens in stilte 
geschiedde , zonder dat iemand voorbad , zoo kon men echter de ver
zuchtingen , waarmede zij hun gebed verrigtten , zeer luide hooren. 
Ten laatste voegde de Leeraar uit Groningerland er nog bij : »dat 
alles wel mogt opgenomen woi den , wat hij gesproken had ; waarin 
hij gedwaald had , mogt hem te goede gehouden worden ; en het 
goede , dat door hem gezegd was , moesten zij aan God toeschrijven 
en Hem daarvoor danken " (*). Overigens wenschte hij , dat zij van 
God mogteu vervuld worden met alle wdjsheid en alle Christelijke 
deugden. Hij bragt ook ten besluite eene groetenis over van zijne 
Gemeente , waarvan hij uitgezonden was , aan de Gemeente te IVor-

(*) Gelijk ook nog na bij de Gemeente te Bulk (de Otide-Friezen) geschiedt. 
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den ; naar de wijze van de Apostelen aan liet einde lionnor brieven. 
De Norder Vermaner, die aan de regier zijde van gemelden Leer-

aar gezeten was , antwoordde daarop in naam van zijne Gemeente, 
en verzocht eerst, met dankzegging voor den overgebragten groet, 
aan die Gemeente wederom een' vriendelijken groet te melden. Hij 
bedankte hem verder voor zijne moeite , dat hij lol hen overgekomen 
was en ook zijn zweet niet geschroomd had , om eene stichtelijke pre
dikatie voor hen te doen. Eindelijk vermaande hij zijne Gemeente en 
inzonderheid de gedoopten , dat zij nu de vermaning van den Leeraar 
moesten opvolgen , en daar zij e'e'ns broods deelachtig geworden wa-
ron , zich zouden benaarstigen om te behouden de eenigheid des gees-
tes door den Land des vredes , enz. Tot besluit werd nog een kort 
lied gezongen , bij welks aanvang zij terstond hunne hoeden weer 
opzetteden. Toen dit geëindigd was , gingen zij, zonder eenig gebed, 
terstond uiteen. En zoo werd de geheeîe Bediening gesloten , die van 
's morgens acht uren tot half vijf ui en des namiddags duurde. 
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Aanspraak , ter bevrediging van twistende partyen te Leeu
warden , gehouden door Reynder Glaas Fontein , 

den 23 Junij 1719 (*). 

Waarde Broederen ! 

't ILust ons niet , om alle buylenspoorige ontmoetinge , strydende 
niet alleen tegen de Christeiyke , maar ook burgerlyke wetten (-j-) , 
naukeurig te ondersoeken ; 't welk meer verwyderinge als onderlinge 
liefde en vereeniginge soude konnen baaren. 't Vooroordeel en de 
driften verblinden het vers tandt , en niemant geern soude willen be
kennen daartoe de meeste aanleydinge gegeven te hebben. En daar
om oordeelen wy best sonder verder ondersoek 't vuyr van twist nyt 
te blussen door een onderlinge verdraagsaaniheit, 't cieraad van 't waa-
re Christendom , en malkandercn van herten te vergeven , sonder 
welke men nooyt vergcvinge sal verwerven ; bestaande de Yereeni-
ginge op naarvolgende voorwaarden, die wy oordeelen , dat nie-
mants Consientie konnen beswaaren , maar heeft hij de vrede en hey-
bgmakinge hef en die soekt na te jagen , gewillig sal moeten omhel-
sen. Want wat is 't Christendom buyten vrede, en waar is vrede , 
sonder liefde ? 

't Eerste dan is , dat de dompeibak niet meer sai gebruykt worden 
tot onderdopinge , omdat het strydt legen 's lauds placaat, en light 
konde daardoor de vryheyt van de Doopsgesinden worden besnoeyt \ 
te meer als daardoor twist wort veroorsaakt , en is daarom best die 
steen des aanstoots weg te nemen of tol een ander gebruyk gemaakt, 
latende echter vryheyt aan alle , om de Christeiyke waterdoop op die 
wyse te bedienen of te ontvangen, als ider m Consientie verstaat, 
dog dat de onderdopinge in 't huys van de gemeente niet en geschiet. 

Ten tweede , dat Anien Jansen in de diakendienst voor dit lopende 
jaar sal blyven , volgeus het gemaakte accoord , dog dat na desen 

(+) 6-etrokken uit de Mesohciie-ùoeken der Friesehe Sociëteit. 

(†) Dit slaat zeker op de wet van 1 8 8 2 , door de Stat en van Friesland en op 

liet plakkaat van den Stadhondcr HEHBîUK C4SIMIEU , in 1687 uitgevaardigd tegen de 

Socitiiancn , Kwakers en Dompelaars. 
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niemant , so diakouen als Leerraar, verkiesbaar sullen wesen , ten 
sy deselue des Heeren H. Avontmaal met de gemeente vieren , en ook 
als broeders in 't gemeente boek staan aangcteekent. 

Ten derde , dat vrylieyt, soo ten opsigt Tan de opsienders als leden 
in 't gemeen wort gelaten om met andere Cliristenen , die de onder
linge verdraagsaamheyt oeffenen , des Heeren H. Avontmaal te ge-
bruyken , als liet op die tyt in de gemeente niet wert geviert. Also 
helselve is iugestelt Tan den lief hebbenden Saligimiaker Jesus, niet 
tot styvinge van scheuriuge onder syn volk , maar tot queekinge Tan 
liefde en eene heylige vei bindt enisse ondei malkanderen , om syn 
doodt , daarmede Hy op een weergaloose vvyse syn liefde beeft beves
tigt , te verkondigen, Wat redenen nu, om imant daarin te be-
paalen , dewyle alle ware Christenen haare saligheyt in geenen ande
ren soeken, als in den gekruysten en verheerlyksten Salighmaker 
Jesus , die geselen is aan Godts reg.hlerb.andt? 

Hebt gy nu de vrede en heyligmakinge lief, en soekt gy Godt, die 
een geest is , in geest en in waarheyt te dienen , en niet te veel aan 
het uytwendige blyfl hangen , soo bidden wy u om Christus wille , 
die een vredevorst is , leeft met malkanderen in vrede , en dan sal 
de G-odt der liefde en die des vredes met u allen syn. Wy wenschen 
van herten , dat gy alle eensgesint naar Christus Jesus zyt, en de 
eenigheyt des geestes , door twist verbroken , herstelt , en vaster 
maakt door den bandt des vredes. Heeft de Godt des vredes uyt den 
rykdom van syne goddelyke genade , u tien duysenl talenten 'quytge-
schoîden , denkt , dat het weynig is dat gy malkanderen vergeeft en 
niet meer als uwe Christelyke plight. Zyt dan met ootmoedigheyd be-
kleet en doet nooyt iets door twist of idele eere , maar denkt veel lie
ver , dat het broeders past in liefde en eendraght te samen te woonen, 
en dat daarop wort belooft de zegen en hel leven. De Heere ver-
meerdere u geloove en make u overvloedig in de liefde tegen mal
kanderen , en versterke uwe herten om onberispelijk te syn in heilig-
makinge , in de toekomst onses Heeren Jesu Christi, met alle syne 
heyligen. 

reg.hlerb.andt


MKJXiACmJB X I . 

Smeekschrift door de Friesche Doopsgezinde Sociëteit 
ingeleverd bij de Staten van Friesland, in 1722 (*). 

i 
Aan de Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland. 

Wertoonen met schuldige eerbied de Opzienders en Biakonen der 
Doopsgezinden hier te lande , UEd. Mog. getrouwe onderdaenen, dat 
zy met droefheid hebhen gezien een resolutie van UEd. Mog. in dato 
den 10 8ber 1722 , waer by hunne Leeraers worden verplicht vier 
opgestelde poincten met eigen handen te ondertekenen , of van het 
prediken , by poene van honderd goudene Vriesche Ryders te super-
sederen : En aengezien wy, niet zonder reden , bedught zyn , dat 
door dit middel veele onzer vergaderingen , is 't niet voor altoos , 
ten minsten voor een langen tyd, het woord van stichtinge zullen 
moeten ontbeeren , Waer uit veele inconvenienten noodzakelyk moeten 
voortvloeijen , zoo neemen wy zeer onderdaniglyk onze toevlught tot 
UEd. Mog: , onder wier loffelyke Regeeringe wy tot dees tyd toe een 
stil en gerust leven hebhen kunnen leiden en verzoeken demoediglyk 
dat UEd. Mog: deze hunne Resolutie in zoo verre gelieven te verzagh-
ten , dat wy de gelegentheid mogen behouden , om , als voor dezen , 
door onze gewoone Leeraers onderwezen te worden ; Ten minsten dat 
UEd. Mog. de executie dezer orders gelieven opteschorten , en onze 
Leeraers hunne dienst onbelemmert te laten waernemen , tot dat dooi
de Correspondenten der Synoden beright werde overgebraght, wat 
in de andere Geünieerde Provinciën by de Hooge Regeeringe in deze 
gewightige zaek zy besloten. 

Wy verzoeken UEd. Mog: in geenen deele , dat het gevoelen van 
Socinus ongestraft werde verbreidt, wyl ons bekend is , dat er al van 
overlange, placcaten tegen de contraventeurs, die zulks bewezen 
wordt, zyn geëmaneert. W y zyn ook overtuight, dal veele , zoo 
niet alle ., onzer Leeraren , die moghten difficulteeren het voorgestelde 
formulier te ondertekenen , geenzins hetzelve nalaten , omdat zy de 

{*) Getrotten uit d« Resolvlie-locken der Friesche Sociëteit. 
21 



822 B IJ I A G E XI. 

gevoelens van Socinus , nopens de voorgeslelde poincten , omhelzen 
of toestemmen , maar enkel en alleen , omdat zy , wanneer zy van 
deze H: Mysteriën zullen oordeelen of spreeken , zwaerigheid maken 
eenige andere bewoordingen te gebruiken . als die Onze Gezegende 
Zaligmaker , en Zyne Apostelen door inspiratie van Gods Heiligen en 
Onfeilbaeren Geest gedreven , ons hebben by geschrifte nagelaten , en 
't geen wy , met alle Protestanten , voor den eenigen volmaekten 
regelmaet en riglitsuoer onzes geloofs aennemen. Hier in verschillen 
wy niet , Ed. Mog: Heeren , van onze Voorgangers , die altyd bin
nen de bepaeliugen van de H, Schriftuur en haer woordelyke uitdruk
kingen hebben getracht te blyven ; gelyk men uit verscheidene Ge
loofs Belydenissen en Vredehandelingen onder de Doopsgezinden zoude 
kunnen aentoonen. Alwaeromme wy hoopen en bidden, dat BEd. 
Mog: zoodaenige mesures gelieven te nemen , dat wy , als lot nu toe , 
van onze gewoone Leeraers mogen worden bedient. In deze hope 
worden wy gesterkt , wanneer wy ons te binnen brengen wat ge
dachten de Hooge Overigheid van deze onze , en verscheidene andere 
Provinciën , zedert het begin van de zoo dier gekochte vryheid ten 
aanzien van ons Doopsgezinden hebben gevoedt, en dat zy veelvul
dige voorspraken ten voordeele van die menschen , wanneer zy bin
nen of buiten 's Lands eenigermaete gedrukt wierden , hebben ver
leent ; Als , om niei alle voorbeelden aentelialen , De voorschryving 
van Prins Willem de Eerste , hoogloffelyker memorie , in den jaere 
1S78 : van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaei in de jaeren 
1807 en 1615 : Van de Ed. Achtbaere Magislraet van Rotterdam aen 
het canton Bern in 't jaar 1660; van den Koning van Engeland, 
Willem de Derde , aen den Keurvorst van de Paltsz in de jaeren 169-4 
en 1697: De Resolutie van de Ed. Mog. Heeren Staeten dezer Provin
cie in den jaere 1710, waaiby hunne Ed. Mog: Gedeputeerde ter 
Generaliteit gelasl worden , de zaken daarheen te helpen dirigeren , 
dat er brieven van voorschryving voor de verdrukte Doopsgezinde in 
Zwitserland aan de Ioffelyke Cantons mogen verzorght en afgeveer-
dight worden : En eindelyk de brief van intercessie van de Hoog-
mogende Heeren Staeten Generaal aen het loffelyk Zwitsers Eedgenoot
schap in den zelven jaere 1710 ; in welker sommige lot grooten lof 
van de Doopsgezinden wordt gesproken ; Als , dat zy als gehoorzaeme 
en getrouwe onderdanen hen stil en gerust onder de Hooge Regeerin-
ge gedragen ; hen alleen met hunne huisselyke zaken bemoeijen ; De 
opgeleide schattingen gewilliglyk opbrengen ; De werken van barm
hartigheid , zelvs aen andere verdrukte en noodlydende buiten hen , 
des verzoght , dikwyls mildelyk bewyzen; Geen gevoelens dryven , 
die in een staet niet zouden kunnen worden geduldl. enz: Dus bestaan 



B IJ l A 6 E Xï. 323 

wy oogh , Ed. Mog: Heeren , en zyn nergens in meer van de Eerste 
en Oude Meononiten afgeweken , als in de strenge censuren van Ban 
en Myding tegens de Buitengetrouwde en andere overtreders van de 
kerkelyke disciplyn. Maar , Ed. Mog. Heeren , 't geen ons de meeste 
hoop geeft is de zachte en loffelyke Regeringswyze by UEd. Mog. 
steeds over ons gehouden ; Waarvan een overtuigende blyk is , de 
roemwaerdige zught, die UEd. Mog: nogh zoo onlangs hebben be
toont in 't weghnemen van eenige discrepantie onder de Doopsgezinde 
te Leeuwaerde , en in 't bevredigen derzelve (*). 

Op dit fundament komen wy dan smeeken om vernietiging van 
UEd: Mog: resolutie , ten einde wy de Leeraers , die ons tot dees 
tyd toe met genoegen hebben bedient , en de poincten by UEd: Mog: 
opgesteld nooit tegenspreken , noch ooit Socinus gewraekte stellingen 
van de predikstoel hunne toehoorderen inboezemen . mogen behouden. 

Dit bidden de Doopsgezinden in 't algemeen , wyl zy geen moge-
lykheid zien om andere Leeraers te kunnen bekomen , en zonder 
Leeraers en Vergaderingen de toedieninge van de H. Verbondstekenen 
moeten missen. 

Dit bidden ook onze Arme Noodlydende Ledematen met traenen in 
de oogen , die tot nu toe door Gods zegen onder UEd. Mog: Hoog-
loffelyke Regeering onderhoud hebben genoten , bekommert en ten 
uitersten verlegen zyn , van waer zy in 't toekomende nodige levens
middelen zullen hebben te verwachten ; en hope dat UEd: Mog: vol
gens hunne gewoone en nooit voiprezene goedaerdigheid , de dingen 
zoodaenig zullen schikken , dat zy en wy alle nooit zullen kunnen 
nalaten om met hert en mond dankbaerlyk te roemen UEd: Mog: al-
zins bekende îloogloffelyke Regeering. 

(*) Dit doelt op het geschil lussciien CIAAS CABSTËIÏS en ABIKN JAÏÏSEN ; Zîe 
boven , bl. 191 en Bijlage X. 

2 1 * 



wisiiJkum i n . 
Opgave der Bijdragen van verschillende Gemeenten tot hei fonds 

voor de Buitenlandsche JVooden; van 1726 tot 1736. 

)ei 

» 
» 
>) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

23 

36 

24 
3(7 

» 
3 

9 
12 

23 

2 

Juïiij 

» 
Sept 

» 
» 

Oct. 

» 
» 
» 

Nov. 
10 en 26 NoY 

4 
6 

17 

» 
» 

81 

» 
» 
» 

24 

31 

» 
» 
» 

13 

14 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dec. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Januarij 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1726 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1727 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ontvangen 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 

» 
» 
» 
» 
B 

» 
» 

vaï 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hyum . . . . 
Tjummarum 

Legemeer 
Oldeboom 

Akkrum 

Boisward 
Witmarssum . 

Kollum 

SurlmisterYeeii 

Gordijk en lippenhuizen . 

Harlingen 

Joure 
Berlikum 

Leeuwarden . 

Dragten 
Witteveen 

Dokkum 

Holwerd 

Damwoude 

Yeenwoude 
Franeker 

Pingjnm en Arum . 

Groningen (Pelsterstraat) 

Groningen (Caroliweg) 
Sappemeer 

Grouw (Waterlanders) 

St. Annakerk 

Hindeloopen (de groote) . 

Hindeloopen (de kleine) . 
"Workum 

Santvoorder-Rijp 
Makkum 

Koudum 

Bakhuizen 

Warns . . . . 

10 

6 

7 
5 0 

50 

50 

5 
10 

18 

24 

693 

32 

17 
110 

73 

so 
70 

63 
50 

16 

84 
4 

200 

146 

26 

83 
52 

159 

69 
73 

10 
74 

11 

6 
80 



B IJ h A G E XII. 

Den 14 Januarij 1787 ontvangen van Stavoren 

Junij 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

83 

26 

S3 

31 

» 
» 

Sept. 

Nov. 

Dec. 

» 
» 
» 

1733 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

6 

11 

» 
» 

17 

» 
30 

34 

3 

8 
6 

» 
» 

13 

30 

13 

14 

» 
» 

Jan. 

Febr. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Meert 

» 
April 

» 
» 
» 
» 

Mei 

» 
» 
» 

1734 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 17 » » 

» 17 Junij » 
» » » >J 

Stavoren 

Molkwerum (de 

Molkwermn (de 

Tlst 
8neek 

't Heerenveen 

Terliorne 

Warga . 

Blessum 

Dokkum 
Leeuwarden . 

Hyum . 
Harlingen 

groote) . 

kleine) . 

. 

. 

. 

; ; 

. 
Hindeloopen (groote) , 

Hindeloopen (kl 

Makkum 

Warns . 

Koudum 

Stavoren 

Bakîmïzen 

Molkwerum 
Workum 

Santvoorder-Rijp 

Terliorne 

Groningen. . 

Sappemeer 

eine) 

. 
B 

, 

. 

. 

Wildervank en Veendam . 

Witmarssum . 

Kromwal 

Woudsend 

St. Annakerk 
Dragten 

Warga 

Holwerd 

Damwoude 

Veenwoude 

Kolsward 

Surhuisterveen 
Wilteveen . 

Baard 
Gordijk 

Franeker 

Tjnmmarom . 

Berlikum 

. 

. 

. 
• 
e , 

, 
. 
. 
s . 

s . 

. 

Humsterland, Winsum en 
Obergum 

Ylst 

SIooLen , . 

26 

34 
10 

40 

83 

37 
30 

18 

18 

83 

371 
13 

1375 
331 

31 

194 
78 

19 

31 

10 

70 

314 

5 

63 

394 

33 

33 

5 

37 
18 

33 
101 

25 

47 

50 

30 

109 
18 

35 

69 

37 

184 
9 

33 

49 

30 

10 



826 B IJ l Ä G E XII . 
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BIJXAGœ XIII» 
Requesten ten behoeve tian J. Stinstra, na zijne schorsing, bij 

de Staten van Friesland ingediend. 

Aan de Edele Mogende Heeren, den Hee-
ren Staaten der Provintie van Fries-
landt, op den grooten Land-dag gewoon-
Jyk vergaderd binnen Leeuwaarden , 
Anno 1742 (*). 

EDELE MOGENDE HEEREN. 

B e ondergesclireeven Gecommitteerden uit de Christelyke Boopsge-
sinde Gemeenten deezer Provintie, UED. Mog. getrouwe Ingezetenen , 
daar toe specialyk gelastigd ; verzoeken verschooning dat ze UED. 
Mog. wederom moeten lastig vallen met dit hun smeekschrift ; en te
vens de vryheid om met eene schuldige Eerbiedigheid hunne Regtmaa-
tige Redenen van klagte voor derzelver Illustre en Hoogaanzienlyke 
Vergaderinge op eene rondborstige wyze naar waarheid voor te dra-
g-en ; Onder Protestatie nogtlians dat het gantschelyk vreemd is van 
hun Oogmerk om hier door eenige Illustre Vergaderinge of Persoonen 
te kwetsen of in hun Gezag of Eere te bcnadeelen ; Neen , O ! rteen , 
wy zullen alleen de naakte Waarheid tot onzen Bystand neemén , en 
het Regt en de Billykheid , en bondige Redenen zoeken te gebruiken, 
om UED. Mog. te persuaderen van ons Verzoek goedgunstiglyk toe te 
staan. 

Het is nu twee Jaaren geleden , dat de Gecommitteerden uit onze 
Gemeenten in hun Request en bygevoegde Deductie , aan UED. Mog, 
gepræsenteerd , gezegt hebben , »Dat het Geval van het afzetten van 
» de twee Leeraars op 's Heerenveen en in de Knype , hun van groot 
»Belang en verre Uitzigt scheen te zyn , en hen met Vreeze en Be-
i! kommeringe vervulde voor de nadeelige Gevolgen , welke daar uit 

(*) Dit Request is in 1742 te Amsterdam uitgeg eyeii 3 buiten kennïs en over

leg der Requestraiiten ; gelijk ook het eerstvolgende van de Doopsgezinde Gemeen^ 

te te ïïarUfigen. 



328 B IJ h A 6 JE XIIL 

»zouden kunnen ontstaan, en waarschynlyk vroeg of laat ontstaan 
»zouden , indien dezelve door de Voorzienige Wysheid van UEB. 
]>Mog. niet verhoed wierden." Dat deeze hunne Vrees en Bekomme-
ringe niet ongegrond is geweest, heeft tot ons uiterste Leedweezen de 
uitkomst niet dan al te klaar bewaarheid , gelyk uit het navolgende 
Geval kan geblyken : het welk dan ook de Oorzaak is , waarom wy 
ons genoodzaakt vinden om UED. Mog. met dit ons Verzoekschrift we
derom lastig te vallen. Be zaak waar op wy doelen , heeft zig korte-
lyk dus toegedragen. 

D"us Joannes Stinstra met groote reden zeer geagt Leeraar onder 
den Doopsgezinden te Harlingen , heeft in het jongst verleeden Jaar 
1741. een Boekje in druk uitgegeeven onder den Titel van, De Na
tuur en Gesteldheid van Christus Koningryh , Onderdaanen, Ker
ke en Godsdienst, af geschetst in vyf Predihatien. Twee voornaa-
me Zaaken waaromtrent alle Christenen , en voornaamelyk Protestan
ten , het eens behoorden te zyn , worden in gemelde Boekje met bon
dige , kragtige en overtuigende Redenen en Bewyzen aangedrongen 
en beweezen. Naamelyk, 

jmo j j a t o n z e G-ezegende Zaligmaker Jesus Christus Alleen onze Ko
ning , Heer en Wetgeever moet zyn, en dat wy gevolgelyk naar zyne 
stemme alleen moeten luisteren. 

1i0, Dat zyne Wille en Wetten in de Boeken van het N. Testament 
byzonderlyk begreepen zyn , Dat de H. Schriftuure de volkoome en 
Eenige Regelmaat van ons zaligmaakend Geloove behelst ; en dal by 
gevolge de Christenen aan geene Mensehelyke voorschriften en Formu
lieren met regt en reden verbonden kunnen worden. Dit oordeelt de 
Schryver zulk eene klaare zaak te zyn (en wy benevens hem) dat Hy 
vaststelt dat geen Protestant zulks met eenige schyn van Reden zal 
kunnen ontkennen , zonder de Gronden waar op de Reformateurs ge-
boud hebben , en bet gantsche Proteslantendom rust, te gelyk te 
ondermynen , en om verre te werpen. Hoe zeker en welgegrond die 
twee Hoofd-steliingen ons, en andere onbevooroordeelde Menscheu , 
zelfs onder de Heersehende Kerke ook zyn voorgekoomen , en welke 
men zoude denken dat van geen Proteslant gewraakt zouden kunnen 
worden , heeft liet tiogthans met aan Yveraars ontbrooken , welke met 
groote Drift gepoogd hebben om het zelve Boekje , ende Leer , en den 
Persoon van den Eerwaarden Schryver by de gantsche Weereld door 
schryven zwart en gehaat te maaken. En of zulks nog niet genoeg 
was , zo hebben de meeste Gassen van deeze Provintie hunne gepræ-
tendeerde Gravamina , nopens dit Werkje , op 't Synodus , in den 
verleeden jaare 1741 te Bols waard gehouden , openlyk gebragt, en, 
zo veel in hun vermogen was , getragt om 't zelve eens klaps als soci-
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niaansch te doen coudemneeren. Welke Poogingen nogthans door het 
wys Beleid der Ed. Mog. Heeren Commissarissen , den weg van Justi
tie aanwyzende , toen geene uitwerkinge gehad hebben. 

Na dat het Illustre Collegie der Edele Mogende Heeren Gedeputeerde 
Staaten het voorgevallene op het Synodus ter ooren gekoomen was , 
heeft het zelve eene Resolutie genoomen , om het meergemelde Boekje 
van B. J. Stinstra te zenden aan de vyf Theologische Faculteiten van 
Nederland ; en aan de ses respective Classen van deeze Provintie , ge-
lyk dan ook den 17. Juny Laatst! eeden geschied is , om derzelver 
Oordeel te weeten , waar voor het zelve te houden was ; en of 'er ook 
Sociniaansche Gevoelens in te vinden waaren. Niet tegenstaande de 
meeste Classen hunne Animositeit openbaarlyk in het Synodus , tegen 
het zelve Boekje en den Autheur , reeds te kennen gegeeven hadden , 
en hen dus voorshands onbekwaam gemaakt hadden , om , volgens 
Regt en BilJykheid , in deeze zaake voor getuigen te kunnen dienen ; 
alwaar om hun Getuigenis , volgeus een constante Practycq van geener 
waarde kan geagt worden ten nadeele van den Schryyer , hoedanig 
hunne Advysen , waar van de Supplianten geene zekere kennis heb
ben , ook mogen geweest zyu. 

En wat het Gevoelen van de vyf Theologische Faculteiten aangaat, 
daaromtrent hebben de Supplianten zo veel narigt ten minste ontvan
gen , dat derzelver Advyzen in alle deelen niet overeengestemd heb
ben ; gelyk uit de Resolutie van liet Illustre Collegie zelve ook ge
noegzaam kan consteren , want daar in wordt uitdrukkelyk van e'e'n 
Advys gewag gemaakt ,t liet welk regt streeks tegen dat van anderen 
aanloopt, en welk mogelyk by onpariydige Oordeeiaars dat van veele 
anderen wel zoude kunnen opweegen ; Indien men veel al de ge
woonte niet had , om , in zaaken van den Godsdienst , de Advyzen 
eerder te tellen , dan derzelver Bondigheid te overweegen. Maar hoe 
het daar mede ook gelegen zy , den Supplianten is niet bewust dat 
liet grootste gedeelte vau die Adviseurs het Boekje voor Soeiniaanseh 
hebben durven verklaaren : ten minste zulks geblykt ook uit de Be
woordingen van de Resolutie , ten nadeele van den Schryver genoo
men : Want daar in wordt niet positive gezegt , dat het Soeiniaanseh 
is , maar alleen dat het met oneindige subtile Reservaiien (den Soci-
miaanen eigen) doorwrogt is , enz. Be gefondeerste Beschuldiging 
schynt te zyn , dat Hy de verdraagzaamheid in den Godsdienst te ver, 
ja zelfs tot den Sociniaanen uitstrekt, en als zulks al toegestaan wordt, 
zoo kan daar uit in geenen deele opgemaakt worden , dat daaruit 
zoude volgen , dal iemand een Socmiaan zelf zoude zyn ; want zo dat 
Argument goed was , zo zoude de Schryver tevens een Calvinist, Lu
theraan , en Remonstrant moeien zyn , want Hy zal geene zwaarig-
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lieid maaken om die alle te verdraagen : waar door egter geene Indif-
ferenîisterye zoude ingevoerd worden, of eenige verwerringe ontstaan 
gelyk men in de Advysen tem schynt te laste te leggen ; als men ei
kanderen maar op eeue Christelyke en Vreede-Lievende wyze tragt te 
gemoet te koomen en te onderrigten : De Sehryver pleit zig ook ge
noegzaam van deeze gantsche Beschuldiging vry . in zyne Gedagten 
over den Brief van, van den Honert, en byzonderlyk p. 11$. Maar 
hoe het daar meede ook gelegen mogen zyn ; het heeft het Illustre Col-
legie behaagd eene Resolutie ten nadeele van den Sehryver , en tot het 
Supprimeren van zyn uitgegeeven Boekje , op Saturdag den 18 Janu-
ary jongstleden , te neemen. Waar van hier nevens Copia met A. 
gemerkt. 

Wy kunnen niet na laaten . Edele Mogende Heeren , te bekennen , 
dat deze Resolutie ons ten uitersten heeft ontzet ; en wy verbeelden 
ons, dat alle oaparljâige Menschen , beneeyens ons , zullen oordee-
len , dat dezelve zeer informeel, ja zelfs ipso jure nul is ; en zulks 
om navolgende Redenen. 

Eerstelyk ; Om dat de Beschuldigde J, Slinstra in deeze zaake , in 
geenerhande manier verstaan of gehoord is ; het welk nogthans voor 
alle Regtbanken gebruikelyk is , en wel byzonderlyk in deeze Provin-
tie , alwaar de Romeinsche Regten , boven andere Landen in Europa , 
naauwkeurig in agt genomen worden , en in vollen Vigurc en kragt 
zyn. Van den Romeinen nu getuigt de Landvoogt Festus , Hand. 
xxv. vers 16. in de navolgende woorden : Dat de Romeinen de ge
woonte niet hebben eenige Menschen uit gunste ter dood over te gee-
ven, eer de Beschuldigde de Beschuldigers tegenwoordig heeft, en 

plaaize van Verantiooordinge gehreegen heeft over de Beschuldiginge. 
Hebben nu de Romeinen die Loffelyke Gewoonte gehadt, om niemandt 
onverhoord te veroordeelen , toen ze nog Heidenen waaren , hoe veel 
te meer betaamt bet den Christen Overheden , om in deezen eene 
naauwkeurige en strikte Regtvaerdigheid en iEquiteil te oeffenen. Dit 
is zo klaar , dat wy geene Bewyzeu zouden kunnen voor den dag 
brengen , waar door zulks meerder in het Dagligt zoude kunnen ge
steld worden. 

Doch het is 'er zo verre van daan , dat de Beschuldigde J. Slinstra 
zyne Beschuldigers tegenwoordig heeft mogen hebben , dat men in 
tegendeel hem niet (eens) heeft bekent gemaakt , wie zyne Beschuldi
gers waren ; noghte -waar over hy beschuldigt wierde ; Maar meu 
heeft hem , door het toezenden van voorgemelde Resolutie , te gelyk 
zyne Beschuldiginge en zyn Vonnis bekend gemaakt : Zonder tot nog 
toe te weten , wie zyn Beschuldiger of Beschuldigers zyn ; een manier 
van Procedeeren , waarlyk , welke voor geen wettige Regtbank in de 
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gantsclie Wacreld , voor zo veel de Supplianten bekend is , practica
bel is. 

Ten tweeden ; Is liet Vonnis tegen J. Stinstra geveld , Informeel 
en Nu! , volgens de constante Practycq in deeze Provintie , en in an
dere Landen by alle Regtbanken gebruikelyk; om dat de Beschuldigde 
de Naamen der Getuigen , welke tegen Hem en zyn Boekje geprodu
ceerd zyn , niet bekend gemaakt zyn , waar door hem de Gelegenheid 
afgesneden is , om dezelve †e Reprobeeren; gelyk hy zekerlyk zoude 
gedaan hebben ; indien hem zulks gepermitteerd geworden was , de-
wyl na het leezen van de Resolutie Hem ten volle gebleeken is , dat 
de meeste Getuigen zyne geslage Partyen waaren , en hunne Party
schap op dassen , Synoden en elders in Gezelschappen , reeds openlyk 
voor het Gezigt van de gantsclie Waereld bekend gemaakt en getoond 
hadden ; Nu is volgens het Natuurlyk en Burgeriyk Regt ten vollen 
bekend , dat zodaanige Getuigen niet admdssibel zyn , en voor geene 
Regtbanken toegelaten worden , wanneer dezelve gewraakt worden : 
Testinm jides diligenter eæaminanda est: Ideoqne in Personâ eorum 
eæploranda erunt an Inimicus ei sit, adversus quem Testimo
nium f ert. L. 8. ff. de Test. Daarenboven zyn de Getuigen ook niet 
geëdigd , tegen de constante Practycq wederom van- alle Regtbanken 
en zake.i van zulk een groot Belang, als daar is de goede Naara en 
Reputatie van een Deugdzaam en Eerlyk Man. Jurisjurandi Religione 
Testes, priusquam perkibeant Testimonium, jam dudwm arctari 

prœcepimus. Leg. 9. Cod. eodem Tit. 

Ten derden ; Is het Vonnis of de Resolutie nul en van geene kragt, 
volgens alle Natuurlyke en Burgerlyke Wetten ; om dat naamelyk , 
de Gedoemde , volgens de woorden van de Resolutie zelve , alleen 
verklaard word suspect te zyn van de Gevoelens van Socinus ; Het 
strydt nu immers tegen de gezonde Reden en alle beschreeve Regten , 
dat men iemandt zal veroordeelen om een zake , waaromtrent men 
geene Bewyzen heeft, maar hem alleen verdagt houdt; wie onder 
der fflenschen kinderen zoude dan veilig zyn ; en welk eene verwer-
ring zoude 'er in de Burgerlyke Maatschappye noodwendig niet moeten 
ontstaan , by aldien zulks Stand greep ? Won hospes ab Hospite tu-
tus, zoude men met het grootste Regt als dan mogen zeggen. Maar 
nogh vreemder zal deeze manier van Behandelinge ten opzigte van 
J. Stinstra een ieder moeten voorkomen , wanneer men bedenkt en 
overweegt 

Ten vierden; Het Appoinctement, 't welk UED. Mog. in den 
Jaare 17-40. op ons Request en Deductie hebben gelieven te geeven. 
Waar van hier neevens Copia met B getekend. 

Zoude wy , en onze Leeraars , Edele Mogende Heereu , geen ge-
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noegzame Redenen hebhen , van te Oordeelen , dat wy onder deezen 
Schild veiliglyk konden schuilen ? Daar expresselyk gezegt word, 
dat Zy welke overtuigd sullen zyn, (niet die suspect zyn , maar in 
Regten overtuigd worden,) de Sociniaansche Stellingen gedissemi-
neerd . of geschreeven te hebben , volgens de Placcaten , Strafbaar 
zyn. Hoe strydig nu hier tegen de meergemelde Resolutie zy , be
hoeft van ons niet gezegt te worden , want zulks straalt aan Alle 
kanten genoegzaam door. Wy kunnen ons ook niet genoeg verwon
deren , hoe het mogelyk zy , hat het gemelde Boekje Verbooden word 
te drukken , herdrukken of verkopen ; daar hier te lande opcnlyk 
verkogt worden , Boeken van Roomsche geschreeven , enz. Om van 
geene andere te melden , welke met de goede Zeden , en Christelyke 
Pligten onbestaanbaar zyn •, Daar in de vyf Predikatien het betragten 
van Deugd en Heiligheid , ten hoogsten en diersten aanbevolen wordt. 
Den Jooden zelven , welke onzen Goddelyken Zaligmaker voor een 
Bedrieger houden en verklaaren , wordt niet verboden om hunne 
Leeraars te hebben , of honne Boeken opentlyk te doen drukken en 
verkoopen ; En niet tegenstaande aan een legelyk bekend is , datze 
geslage Vyanden van Christus en zyne navolgers zyn , wordt hun de 
Vrye Oeffening van hunnen Godsdienst , en het verkiezen van Lee
raars , in het minste niet betwist ; Daar de Doopsgezinde Christenen 
en Vreedzame Ingezetenen en waaragtige Liefhebbers van hun Va
derland , van tot tijd ontrust worden in het oeflenen van hunnen 
Godsdienst, die alleen aan God Almagtig en zijnen gezegenden en 
Eenig geboorenen Zoone is toegewyd. Hoe onbestaanbaar deeze stry-
dige dingen met eikanderen zyn , kan een iegeîyk ligtelyk begrypen , 
maar welke de waaragtige Reden hiervan zy , durven wy ons niet 
vermeeten te zeggen ; En hoe zeer de Zugt van onze Voorvaderen tot 
het wclzyn van den Staat, en de Vrye Oeffeninge van hunnen Gods
dienst zich uitgestrekt hebbe , Mykt zonneklaar hier uit ; Dat zy in 
twee reizen , warmeer ons Gemeenebest in groot Gevaar was , van 
door den vijand vernield te zullen worden , het zelve ie hulp gekoo-
men en ondersteund hebben , met een Opsehot van Negenmaal hon
derd Duizend Ponden : Voorwaar een zeer aanmerkelyke Summa 
gelds. Ook zouden de Supplianten de Mildadigheid van hunne Ge-
loofs-Genooten kunnen bybrengen ; tot soulaas der Armen , enz. Sed 
propria Lans foetet ; Weshalve» wy ons daar van onthouden. Maar 
om van deeze Afwykinge weder te kecren : 

Uit dit vooren gezegde , Edele Mogende Heeren , vermeenen wy 
genoegzaam te hebben aangetoond , dat de Behandelinge ten opzigte 
van Dllus J. Stinstra gehouden, volkomen Informeel, en nietig , en 
by noodzakelyken gevolge Ipso Jure , nul, en kragteloos naar Reg
ten is. 
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Hier bij komt nog , dat wy tîuideiyk voorzien en bespeuren , dat 
Alle de Leeraars van Alle onze Gemeenten aan het zelve Gevaar bloot 
staan , waar in de Leeraar J. Stinstra is gevallen. Niet alleen is het 
immers blykbaar , dat elk Leeraar op die wyze beschuldigd kan wor
den , en veroordeeld op de Advyzen by onze Partyen ingenoomen , 
en zonder zyne Beschuldigers of Beschuldigingen ooit gezien 1e heb
ben. Hier aan zyn wy alle onderheevig, voor zo verre wy niets in 
het Boekje van J. Stinstra vinden , 't welk Sociniaansch is , en met 
de Vryheid der Doopsgezinden niet overeen komt; en dus zoude het 
onze Leeraaren bezwaarlyk zyn , zodanige Leeringen te vermyden , 
op welke met even weinig grond , zulke Beschuldigingen gemaakt 
zoude kunnen worden. Bus staan alle onze Leeraars niet alleen bloot 
voor dat gevaar: maar hetzelve dreigdt hen ook van naby. Bewyl 
de Deductie van onze Gemeenten in den Jaare 17-40. in de wezend-
lyke Gronden met de Predikatien van J. Stinstra overeen komt ; wel
ke Deductie van alle onze Gemeenten goedgekeurd zynde , zo zou
den ook alle onze Leeraars kunnen gehouden worden , dezelve Stel
lingen te hebben , om welke J. Stinstra is veroordeeld; en derhalven 
ook op den zelven voet van hunnen Dienst afgezet. 

Deeze en meer andere Redenen , te lang om hier op te tellen , heb
ben ons gemoveert, om by UED. fflog. te intercedeeren voor de Per
soon van den Eerwaarden Joannes Stinstra , met Regt geagt Leeraar 
onder de Doopsgezinde Christenen te Harlingen ; Een Man wiens on-
besprooken en regt Christelyken Levenswandel bekend is by allen , 
welke het Geluk hebben van hem te kennen , en wel byzonderlyk by 
die geene , welke gemeenzaam met hem verkeeren , en intime Vriend
schap met hem houden , enz. In 't kort een Man , welke zig gehee-
lyk tot den Dienst van God en Christus , en tot bevordering van het 
Algemeene Nut van het gantsche Menschelyke Geslagt, zo veel in zyn 
vermogen is , heeft overgegeven ; en dus een waaragtig en regt Dis
cipel is van zynen Zaligmaker ; * Want hier aan, zegt de Mond dei-
Waarheid zelve , zullen zy bekennen, dat gy (w'aar! yk) myne Disci
pelen zyt, zoo gy Liefde hebt onder malkanderen. Welk zeggen 
van onzen Heiland Alle met Schrik en Angst behoorden aan te doen , 
die dit Merkteken hj hen zelven niet gewaar worden ; maar veei eer 
het tegendeel. 

Laat het UED. Mog. dan behaagen , zuiken Eerwaarden Man in zy
ne voorige Dienst , Ampt en Eer, wederom te herstellen , uit UED. 
Mog. Souveraine Magt, en onze Gemeenten en derzelyer Leeraren , 

* Joh. XIII: 35. 
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die voor een diergeîyk Gevaar Moot staan , in 't toekomende door eene 
duidelyke en Ampele Resolutie , voor alle onregtmatige Onderneemin
gen te beveiligen. Wy bidden en smeeken UED. Mog. om met Be
daarden en aandagtigen Gemoede , deeze Zaak zonder Vooroordeel en 
Aanzien van Persoonen , in Overweeginge te nemen ; Be zware en 
gedugte Gevolgen daar van , (waarby veele Duizenden van Menschen 
geïnteresseerd zyn ,) naar behooren te pondereeren , en wel te be
denken , dat dit ons Verzoek en deze onze Beede van Intercessie , 
ten uitersten Redelyk en Billyk is. 

Dus nieuwe Blyken van UED. Mogende Gunstige Bescherminge ont
vangende , zal ons Vertrouwen op UED. Mog. Goedheid en Æquiteit, 
welke wy in veele Gevallen ondervonden Lebhen ; meer en meer 
aanwassen en bevestigd worden ; En ons op nieuw verpligten , om 
onder UED. Mog. Regeeringe , ais geruste en Getrouwe Ingezetenen 
te leeven , en het Weiweezen van ons dierbaar Vaderland naar onzen 
Stand en Gelegenheid te behartigen. Actum Leeuwaarden den 11. 
Maart Anno 1742. 

Quo facto, Etc. 

Aan de Ed. Mogende Weeren, den Meeren 
Staaten der Provintie van Friesland, 
op den grooten Land-dag gewoonlyk ver
gaderd binnen Leeuwaarden, A°. 17-42. 

Geeven U£d. Mog. met alle schuldige Eerbied , en onderdanig Res
pect te kennen , de Leeraars , Diaconen , Opzienders , Sampt de onder-
gescbrevene Broederen der Doopsgezinde Gemeente binnen Harlingen, 
en andere derzelve Leere toegedaan, Alle UEd. Mog. getrouwe Inge
zetenen. 

Hoe hun met Leedwezen en alteratie van Gemoed, eene Resolutie 
van den IS. January Laastlcden ; van het Illustre Collegie der Heeren 
Gedejiuteerde Staaten is ter hand gesteld: Waar by Do. Joannes 
Stinstra, met veel reden zeer geagt en wettig verkoren Leeraar deezer 
Gemeente van zyiien Predikdienst is gesuspendeerd; En wel om rede
nen , als dat dezelve in den voorleden Jaare 1741. een Boekje in Druk 
hadt uitgegeeven , onder den Titel van De Natuur en Gesteldheid 
van Christus Koningrijk, Onderdanen, Kerke en Godsdienst, af-
geschetst in Vyf Predikatien. Welke Predikatien door de Vyf Theo
logische Faculteiten van Nederland, als ook door de Ses Respective 
Classen van deeze onze Provintie zyn geoordeeld , {hoewel met een 
Stijl, die zeer ingewikkeld en bedekt is, met oneindige subtile 
Reservatïen, (den Socinianen eigen ,) doorwrogt,) niet vrij van 
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Sociniaansche Stellingen, maar veel eer daar mede besmet te syn. 
Geîyk breder in de gemelde Resolutie kan geblyken. 

Vergun ons dan Ed. Mog. Heeren , (het gewigte der zake zulks 
vereischende ,) de vryheid om met een schuldige Eerbiedigheid onze 
regtmatige Redenen van klagte over deze Resolutie , zo kort als moge-
lyk is , naar waarheid en op een rondborstige wyze voor te dragen , 
onder betuigiuge nogthans , van Niemand in zyn Eer of Persoon te 
willen kwetsen , en de ongegrondheid , daar van zo naakt als mogelyk 
is voor UEd. Mog. Iliustre Vergaderinge open te leggen. 

lm 0 . Strydt deeze Resolutie tegen de Grond-Regel van Regt en Bil-
lykheid, dewyl de Beschuldigde nooit gehoort is . veel min de Be-
schuldiginge ten zynen Laste ooit gezien heeft, en dus teegens een 
Heerlyke Spreuk , (by de Heidenen zelfs bekend ,) Audi et alteram 
partem , aanlopende : Zo dat hem zyne Beschuldigingen en Vonnis 
te gelyk, om zo te spreeken , zyn bekend gemaakt. Ja wat meer 
is , ook zyne Beschuldigers niet gcè'digt , niet onderzogt of het zyne 
Partyen waaren of niet ; Altemaal zaaken niet alleen tegen de con
stante Practycq in deeze Provintie, en in andere Landen by alle 
Regtbanken gebruikelyk , en ten hoogsten tegens het Natuurlyk en 
Roomsch Regt, ('t laatste hier naauwkeuriger als in andere Landen 
van Europa in agt genomen) strydig , maar ook onbestaanbaar. 

2d o . Loopt dezelve ook duidelyk aan tegen de Vryheid van 
Godtsdienst-Oeffeniuge , aan den Doopsgezinden deezer Provintie 
voormaals plegtelyk door de Ed. Mog. Heeren Staateu deezer Pro
vintie toegestaan , en nog in den Jare 1740. uildrukkelyk ver
nieuwd. Welke Vrye Godsdiensl-Oeffeninge notoir medebrengt dat 
ieder Gemeente Zodanige Leeraars , voor zig zelve verkieze eii be-
houde , welker Leere en dienst haar het meest genoegen kan geven, 
en met haare Gronden en gevoelens overeen koomt. Dewyl nu Do. 
Stinstra en met zyne Leere , cu met zynen geheele Dienst en Le
venswandel aan den Wensch onzer Gemeente voldoet; zo kunnen 
wy deszelfs Beroovinge niet anders dan als een zwaare Inbreuk op 
de gemelde Vryheid van Godtsdicnst-Oeffeoinge aanmerken. 

S t io. Voor 't overige verklaren wy alle ondergesclirevene, de 
Kerkenraad, Sampt veele andere geoeffende en aanzienelyke Leden 
van de Gemeente in de Opreglheid van ons Gemoed , dat wy onzen, 
met 't hoogste regt zeer geachten Leeraar, J. Stinstra, van den 
Predikstoel nooit eenige Stellingen , (die het Character van een Soci-
niaan eigen zyn ,) hebben hooren leeren en Verspreiden , en het zelve 
ook niet in zijne Vijf Uitgegeven Predikatien kunnen vinden. Maar 
in tegendeel wel nadrukkelyk , zo veel de reden van onze Bequaam-
lieid het toelaat om daar over te oordeelen , durven verzekeren , dat 
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hy zig altyd zeer Opregt en ziiîver in 't verkondigen van de Leere 
dei' Waarheid die naar de Godtzaligheid is , aan de inslellmge van 
onzen Heere Christus en zyne Apostelen gehouden heeft : gantsch 
afkeerig zyude van de Leere der geener , welke met deeze Volmaakte 
Regel van ons Geloof en Leven niet overeen komen ; Den zulken , 
'tzy Soeiniaaneu , of anderen, die hier aan schuldig mogten zyn, 
hy alle bequame Gelegenheden met veel ernst wederleggende, en de 
Menschen daar en tegen op 't krachtigste waarschouwende en hen 
Leerende om naar den eisch van Gods Zaligmakende Genade , dien 
aan alle verschenen is , Maatig , Regtvaerdig en Godtzaalig te Leven 
in deze tegenwoordige Weereld. Alle welke Deugden ten hoogsten 
noodig zynde voor een yder Christen in 'tbyzonder, als ook voor 
de geheele Menschelyke Maatsehappy in 't algemeen , ook van deezen 
Leeraar naar zyn Vermoogen op 'inaauwkeurigst worden waargeno
men ; houdende zig gestadig bezig met het aanpryzen van Liefde , 
Vrede en Eensgezindheid onder den Christenen , als waare Merktekens 
van opregte Navolgers van onzen gezegende Zaligmaker en zyne Apos
telen, en zig gestadig aankantende tegens alle Twist, Twedragt en 
Oproerigheid, (D°. J. Stinstra, volgens den Inhoud der Resolutie 
eenigzins suspect over Oproerigheid verklaaid wordende , oordeelen 
wy Supplianten, (kortheidts halven ,) dat dezelve zig genoegzaam 
vrypleit in zyne Predikatie over de Onregtvaerdigheid der Sluikery, 
die by veele , groote en kleine , zo wy meeneu , alom bekend is.) 
Zo wel in den Kerk als Staat , en dus de Menschen leerende een 
stil Leven te leiden in alle Eerbaarheid en Godtzaligheid. 

•4t0> Kan uit de beschryvinge van deezen Leeraar ten vollen ge-
blyken , hoe ongelukkig het Lot van onze Gemeente zoude zyn , die 
zulk een moeste misse , welke zo veel tot Stigtinge en Üpbouwinge 
van denzelven kan toebrengen. En hoe bezwaarlyk zulk eene Breuke 
wederom geheeld zoude kunnen worden , indien men in aanmerkinge 
neemt, dat geen bequaam Man en waardig Leeraar , van elders tot 
ons zig zal durven begeeven , en zig in een Gevaar zal inwikkelen 
van alleen op Smpicie veroordeelt, en van zynen Dienst afgezet te 
worden. 

8 t0. Moet verder dit Veilies ons dies te zwaarder treffen van we
gens de droevige Toestand van onze Gemeente , die , benevens onzen 
veel geagten Leeraar J. Stinstra nog van eenen * anderen Leei aar , 
door een zwaare Lighaams bezoekmge is berooft geworden ; en dus 
binnen korten tyd het Getal der Leeraars tot op de helft vermindert 
geworden zynde , ons een groote belemmeringe in onze openbaare 

Reeils Overleden. 



B IJ L A G E XIII. 337 

Godsdienst Oeffeninge noodzaakelyk moet toebrengen , en ons een regt-
maatige Vrees veroorzaakt van eerlang de geheeic Ondergang daaruit 
te zullen zien ontstaan : indien niet door de Wysheid van UED. Mog. 
zodanige willekeurige Handelingen als aan deu Eerw. Leeraar J. Stin-
stra is gehleeken , verhindert werde : Alzoo de andere Twee dage-
lyks voor dat zelve Gevaar (van naamelyk op suspicie veroordeeld te 
worden, waar in J. Stinstra is gevallen ,) Moot staan. En welke 
naare Gevolgen zouden zulks vergeiellen , dewyl de Armoede en 't 
Gebrek dagelyks meer en meer onder dezelve toeneemt , en men op al
le mogelyke middelen moet bedagl zyn om den Nood der Elendigen , 
(dewelke tegenwoordig uit meer dan Tachtig huisgezinnen, met nog 
over de Twintig ouderlooze Weesen , praesent in 't Doopsgezinde Wees
huis alhier opgevoed wordende , zyn bestaande ,) eenigermaaten te 
vervullen , eu dan zodaanige Liefde Gaien , welke by openbaare 
Godsdienst oeffeninge tot onderhoud van dezelve verzaameld worden , 
moetende missen , zoude men , (hoewel met de uiterste Smert en Leed-
weezen) 't Gezugt en Gekerm der Armen om brood tot stillinge van 
hunnen honger moeten hooren , zonder in staat te zyn , om dezelve 
eenig soulaas te kunnen toebrengen , of hen op eene ordentelyke wyze 
van eenig onderstand te kunnen voorzien , maar met Leedweezen tot 
de gemeene onderhouds kassen moeten geweezen worden ; welk eene 
omkeeringe en verwarringe zouden dan uit zulken Beliandelinge niet 
ontstaan , indien de Wysheid van UED. Mog. het niet verhoede. 

6 t0. Vinden wy de Conditien , welke aan J. Stinstra worden voor-
geschreeven zeer hard, willekeurig en genoegsaam onmogelyk, te wee-
tcn , om dat geene , 't welk hy in zyne Prcdikatien geschreeven heeft 
te reyoceeren , en een afkeer te tooneu van de Gevoelens , welke den 
Sociniaanen eigen zyn : Zulks is (om nu niet te zeggen dat men niet 
distinet aantoont, welke die Gevoelens zyn) een onderzoek des Geloof's, 
en innerlyke Sentimenten , 't welk een bi aaf Christen en Nederlander 
zig niet behoort te onderwerpen, als strydig tegen 't XIII. Artikel dei-
Unie van Utregt , waar by expresiyk gestal ueerd wordt. dat nie
mand om den Godsdienst onderzogt of agterhaald mag worden. Zo
daanige dingen dan te herroepen , zoude 't werk niet zyn , van een 
Deugdzaam Christen en Vry Ingezeten. 

Zie daar Ed. Mog. ïïeeren onze regtmaatige bekommeriuge , welke 
ons Supplianten door deezen de Toevlugt tot UED. Mog. doet neemeu. 
Biddende niet min ernstig dan eerbiedig. dat het UED. Mog. mogte 
gelieven onzen Eerwaarden en veel geagten Lceraar J. Stinstra , wiens 
onbesproken en regt Christelyken Levenswandel by onze Gemeente en 
anderen ten vollen bekend is , wederom in zyne Eer en Dienst te her
stellen, en ons en andere , die de Leere des Evau'geliums omhelzen , 
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en zig tot een deugdzaam Lecven verbonden agten , voor dergeiyke 
Onheilen goedgunstig te bewaaren , en verder voor alle Geweld en 
onderdrukkingen te beveiligen , op dat wy de vryheid onder UEB. 
Mog. Vaderlyke voorzorg mogen genieten , dat wy in de Opregtheid 
van ons Geweeten den Almagtigen God en onzen Zaligmaaker zynen 
gezegenden Zoone mogen dienen en verheerlyken , en ons verder on
der UED. Mog. Bescherminge als getrouwe Ingezetenen van dit ons 
Vaderland gedraagen , gelyk wy niet weeten of gedraagen ons zo-
daanig in het Burgerlyke , als Christelyke Ingezetenen behooren. 

Wy bidden UED. Mog. met aandagtigen Gemoede gade te slaan , 
hoe veel naare en jaramerlyke Gevolgen , het Vervolgen en onderdruk
ken van den Godsdienst in andere Landen met zig heeft gesleept , en 
hoe veel verwoestingen en omkeeringen daar door niet veroorzaakt 
zyn. En aan de andere kant hoe voorspoedig en bloeiende dit ons 
lieve Vaderland ten top geklommen is , door die Vryheid, die door 
Gods voorzienigheid zoo lang daar in is staande gebleeven , dog die 
door Dwang eu onwettige onderdrukkinge nog rasser kan ten val nei
gen ; en zulks ook ten uilersten te dugten staat, indien het niet dooi
de Wysheid en Regtvaerdigheid van UED. Mog. , als de Vaderen des-
selfs , goedgunstigiyk verhinderd , en eon ieder by zyne dierbaare 
Vryheid , zoo in staat als Kerk , beschermt worde. 

Laat derhalven Ed. Mog. Hecren (het is der Supplianten nogmaals 
hertelyke Wensch en Beede) God Almagtig , die een Heer is over de 
Conscientien, dit Geschil beslissen, en 't Hem aan zyu Oordeel, waar 
voor dog alle Menschelyke Oordeelen te zyner tyd moeten koomen, 
laaten toekoomen. Hy weet de Gedagten , kent het Harte , en be
proeft de Nieren. De Godsdienst des eenen kan den anderen nog 
goed nog kwaad doen ; Elk moet zyn eigen Zaligheid bewerken met 
vreezen en beeven. En hebben alle Menschen een Naiuuiiyk Regt 
den Almagtigen volgens zyne Heilige Wetten (zo 't hun behaagt) in 
Geest en Waarheid naar Gonscienlie te dienen. 

Hadde het God de Heere niet gedoogl, dat 'er verschillende Ge
voelens in den Godsdienst zyn , en 't Hem ten uitersten mishaagd , 
HEM , zeggen wy , (die de Harten der Koningen kan neigen als 
WaterbeekenJ had het ook niet aan Almagt ontbrooken , om alle 
Menschen dien op gelyke wyze te doen gelooven. 

Wy verzoeken dan nogmaals , dal UED. Mog. onder wien de Sup
plianten tot nog een veilige Schuilplaats hebben gehad ; in deezen 
zodaanig gelieven te dispoueeren, als naar haare bekende hooge Wys
heid en æquiteit zullen verstaan te behooren . en de Supplianten altoos 
op hun Geluk mogen roemen ; dat , (terwyl elk den Heere naar de 
overtuiginge van zyn Gemoed mag eeren) wij door 'sHemcls Gunst, en 
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trouwen Voorzorg van UED. Mog. niet te vreezen hebben voor Gods
dienst, Eer, Goederen, Leven en Vryheid, daar onze Voorouderen , 
mei overtreedinge van alle Meoscheîyke en Goddelyke Wetten , zoo 
zwaar onder zyn gedrukt geweest. 

Bit Ed. Mog. Hecren de Supplianten goedgunstiglyk van UED. Mog. 
Verkrygeiide ; zullen het zelve niet anders aanzien , als een nieuwe 
Blyk van UED. Mog. Goedheid, en ons op 't diepste verpligt agten, 
om ons als waare en vreedzaame Ingezetenen, volgens onzen Pligt, te 
gedragen : Hoopende dat UED. Mog. naar haar gewoone Voorzorg de 
zaaken zodaanig zullen schikken, dat de Supplianten nooit zullen 
nalaaten , om met mond en hart te roemen UED. Mog. allezins be
kende , en hoogloffelyke Regeeringe. 

Quo facto etc. 
Actum. Leeuwaarden 
den Maart 1742. 

iA/b w v IÆVVI/V i/w; i/i. ti uvi) \mi wv 

AAN DE VOORSTANDERS VAN 

f B ï ï ï l I T MM GOD8DBEV§T(«). 

Æfe redenen, welke my hebben aengezet, om dit Request met des-
zelf s Bylaagen, door den Kerkenraad der Doopsgezinde Gemeente 
te Harlingen aan de Gedeputeerde Staaten van Friesland ingele
verd, en de daar op by Hunne Ed. Mog. gestelde Sententie, door 
den druk gemeen te maak'en, zyn wel inzonderheit deze: eensdeels, 
de voortreffelijkheit van 't werk zelve; en anderdeels, om aan de 
geheele onpartydige Weereld te vertonen de valsche gerugten, by 't 
gemeene volk verspreid, als of de Doopsgezinden ean Harlingen in 
den opbreng der 50sle penning sig onwillig hebben getoond, door 
't inleveren van hun Request. 

De Staaten van Friesland, in navolginge van die van Holland, 
hebbende uitgeschreven 't heffen eener 50ste penning; oordeelde de 
Kerkenraad der Doopsgezinde Gemeente binnen Harlingen, het thans 
de beste tyd te zyn, om wederom door Request aan H. Ed. M., 
op 't ootmoedigste af te smeeken de herstellinge van hun' geagten 
Leeraar J. STINSTRA. Niettegenstaande de hartgrondige begeerte, 't 
innerlyk verlangen en de goede hoope dezer zaake, is zulks egter 

(*) Dii en de volgende sUihlieii zijn te Harlingen uitgegeven. 
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met geheel andere Oogen van H, Ed. M. aangezien, als men zig by 
't inleveren van 't zelve had voorgesteld; want in plaate van eene 
gunstige Mesolutie te erlangen, wierden des Kerkenraads beide Ge
committeerden Robyn Arjans en Kiaas Fontein geciteerd, om den 27 
December 1747, te verschyneti op de Vertrehkamer, voor H. Ed. 
M. Commissarien de Heeren GLIHSTRA. en SMINIA. 

De Gecommitteerden des Doopsgezinden Kerkenraads niet kunnen
de goedvinden, eenig berouw ie toonen, nog excuus te verzoeken 
over 't inleveren van hun Request, (ineinende dat 't zelve niets be
vatte , dan dat naar Eisch van Rechivaordigheit behoorde gebillykt 
te worden, en steunende op de Fryheit van Godsdienst, welke den 
Doopsgezinden in den jaare 1672. in de Provintie van Friesland 
was beloofd en toegezeid j) is by Hun Ed. Mog. goedgevonden en 
verstaan , alle de Leden van den Kerkenraad met eene opene acte 
te dagvaarden op de Vertrek-kamer, om aldaar te compareren voor 
Hunne Ed. Mog. Commissarien tegens den 30 Xher. Æle de Le
den nu {exèmpt Gerrit Tjaltings en G-'vsbeit Veimeeisch die door in-
dispositie zyn absent gebleven, op de gestelde dag en plaatze ver-
sehynenà% , volhardden by 't ingeleverde Request, en betuigden in 
de opregtheit hunner gemoederen, geene de minste intentie gehad 
te hebben, om 't Collegie te lederen; en dat niet alleen de inhoud 
van 'tRequest hun ten vollen beiend was, maar ook , dat sy by 't 
zelfde persisteerden. De Leden dus onwillig en niet genegen zyn-
de, eenig excuus te verzoeken nog berouw te toonen, wierden na 
een kort verblyf gecondemneerd, yder in eene boete van 50 ggl. 
Waarlijk een geringe Somma ten opzigte der uitdrukkingen , waar 
mede äy in de Sententie worden, beschuldigd. 

Dus zien wy dan, Waarde Lezers, dat onder de Doopsgezinden 
te Harlingen nog Mannen worden gevonden, die opentlyk voor de 
Vryheit van Godsdienst durven uitkomen, en zig nog door bedrei
ging , nog door boete, van hun regt, 't welk zy meenen regtmatig 
te bezitten , laten aftrekken; Mannen, die dit ook geenzins tot htm 
schande stellen, maar in tegendeel oordeelen , dat zulks tot roem van 
hun en hunne Nakomelingen moet gehouden worden. 

Of nu uit deze Requesten en Memorie geblyke , dat de Doopsge
zinden ie Harlingen in 't betalen der 50sto Penning zig weigerag-
tig hebben getoonde, gelyk kort na 't inleveren derzehe wierde ge-
divalgeerd, laat ik aan de regtmatige uitlegging der geheele wee-
reld over. 

Voor 't overige wensche den Christelyken Lezer alle heil, voor
spoed, en een onpartydig oordeel in 't overleezen dezer Stukken. 
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CO P I A. 

Aan de Edele Mogende Heeren Ge
deputeerde Staaten van Friesland. 

Vertoonen met schuldige Eerbiedigheit de Ondergeschrevene Leer
aars , Diaconen en Opzienders der Doopsgezinde Gemeente te Harlin-
gen, alle Getrouwe Ingezetenen van Hunne Ed. Mog. , dat zy zedert 
den Jaare 1742 den dienst vau hunnen geagten Leeraar Dnus Joannes 
Stinstra tegens alle verwagtinge, en niet tegenstaande herhaalde 
Verzoeken door de Suppli ten, en by de Ed: Mog: Heeren Staaten , 
en by derzelver Gedeputeerden gedaan, hebbende moeten missen; 
nu wederom 't zelve verzoek op 't allerernstigste aan H: Ed: M: 
voordragen , en smeken dat dezelve eindelyk eens naar eisch van 
Regtvaardigheit de Supplten gelieven te verhooren , en den voorge-
melden Leeraar in zynen vryen en volkomenen dienst te herstellen. 

De Piegtvaardigheit van dit verzoek agten de Supplteu onnodig breed 
te deduceren , als zynde door hen voorheen meer dan eens breedvoerig 
aangetoond. Dog de redenen , welke 't zelve NU gewigt behoorden 
by te zetten by H: E: M: en die hen op een gunstiger verhoringe dan 
voormaals doen hoopen , zyn de navolgende : 

(I) De algemeene Nood van 't Vaderland dwingt Hun Ed: Mog: 
om tot redding van Vryheid en Godsdienst hunnen toevlugt te nemen 
tot de beursen der Ingezetenen , en denzelven , zoo zeer door tol en 
schatting uitgeput , den opbreng van de ëOste penning hunner goe
deren op te leggen ; hier van zullen de Doopsgezinden , en in 't by-
zonder de Leden van der Supplten Gemeente , geen gering gedeelte 
uitmaken. Dog hoe Fiaauw en Moedeloos moet dit van hun geschie
den , daar zy onder de Krenking van de vryheid van hunnen Gods
dienst zugten ; hoe meer die benadeeld is , hoe minder belang zy heb
ben in den weistand van hun Vaderland , hoe dierbaar 't zelve hun 
anderzins wezen mogte Die Vryheid agtcn zy , dat het meeste van 
hun gewaardeerd behoorde te worden , en waar aan z] alles met 
blyinoedigheit zouden opofferen ; ' mogen zy derhalven die in haare 
voikomenheit regt wederom genieten door de herstelling van den 
voornoemden Leeraar, hun hart en hand zal dan veel ruimer zyn in 
't geeven ten voorstande van dat Land , waar in zy zulke dierbaare 
voorregten genieten , nog door eenige Vervolging gestoord , hunnen 
God en Zaligmaker in een vry , zuiver en oprcgt geweten dienen 
mogen. 

(II) Deeze algemeene Nood en Vrees voor dreigend gevaar , be
hoorde Hun Ed: Mog: ook in gedachten te brengen , hoe ligt 't kon 
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gebeuren (Let welk God nogtans verhoede) dat dit Land ten onder-
gebragt door eenen wreeden en heerschzugtigen Vyand , die zig in 
zaaken van Godsdienst door eene niet min heerschzugtige Geeslelyk-
heid der Roomsche Kerke bundeling laat regeren ; de Gereformeerde 
Kerk zelve dat Lot en nog veel erger ondergaan zou kunnen , het 
welk de Supplten nu bezuuren. En dil behoorde H: Ed: M: gereed 
en genegen te maken , om dat geene niet te doen aan anderen , 
't welk zy wenschen , en de SuppJteu mede , dat hun niet geschieden 
moge. 

Hebben H: E: M: eenige agting voor den Godsdienst en deszelvs 
vrye oeffening , hoe ondraagelyk en zwaar zou het hun dan vallen , 
indien zy door eene onverhoopte overweldiging van hunne geagte 
Leeraren beroovd wierden , en hoe afkeerig moet dan dit H: Ed: M: 
maaken van de Supplten , die nu al verscheidene Jaaren dit Lot ge
dragen hebben , niet tegenstaande de hun ontroovde Leeraar niets 
quaads bedreven hadde, en zy zig alle als Getrouwe Ingezetenen 
gedragen ; op deze wyze langer te kwellen en te drukken. 

(III) Hier by komt nog , dat de Zaak des voorgemelden Leeraars 
langs zo meer by allen , die na hillykheid oordelen, geregtveerdigd 
wordt. Zyne Doorlugtige Hoogheid zelvs , wanneer gemelde Leeraar 
zig in 't voorjaar by Reqste aan dit Ed: Mog: Coliegie addresseerde , 
heeft opentlyk betuigd in zyne handelingen genoegen te neernen , en 
zyne herstellinge gaarne te zien. 

Hunner E. Mog. Commissarissen in die zaak gesteld, de Heeren 
Haarsolte en Burmania adviseerden in hun Rapport vol uit , dat 
dezelve behoorde hersteld te worden : de reden egter , waarom die 
herstelling niet geschied is , was; dat den Leeraar op nieuws weder een 
Conditie werdt voorgeschi even, welke hy met een goed geweten niet 
kon opvolgen , geîyk hy by Requeste aan het Ed. Mog. Coliegie 
klaariyk heeft betoond. 

De Suppltei1 hoopen derhahen , dat H: Ed. M: de zaak eens met 
andere oogen zuilen inzien , om niet van onbilîyke en onedelmoedige 
handelingen by al de wereld bekend te staan ; om niet meer den 
gemelden Leeraar zulke voorwaarden af te eischen , die de Conscientie 
drukken , en zig dus waarlik aan Conscieotiedwang schuldig maaken. 

Be Suppiten vJeijen zig , dat de regtmatigheit dei' zaake , de beden-
kinge van 's Lands groot gevaar , en het oordeel van alle redelykc 
Menschen , zelv die te vooren ten nadele in deze zaak gemengd ge
weest zyn , eindelyk eenigen indruk op H: Ed: M: zal maken ; en der-
zelver harten vermurven ; en zy verzoeken , dat H: Ed: M: hier op 
voor 't betalen der S0ste penning Resolutie gelieven te nemen , op dat 
de Supplten zig na dezelve gedragen kunnen. 
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Mag hun hunne hoop niet gebeuren, zy zullen dan geene aanmoedi
ging vinden , om in dien zoo zwaarea opbreng meer te contribueren , 
dan zy absolute daar toe gedwongen kunnen worden , daar in tegen
deel 't erlangen van dezelve huu zal aanzetten om merkelyk meer te 
geeven , dan zy verschuldigd zyn. 

't Welzyn van 't Vaderland zal hen dan veel meer ter harten gaan, 
by welks ondergang zy dan zoo veel te meer te verliesen hebben ; en 
de Liefde voor de Regeering zal in hunne harten dan meer en meer 
ontvonkt worden , als dezelve hen by hunne redelyke Vryheit van 
Godsdienst en Conscieiitie , als Regtaarde vaders , hanthaven en be
schermen. 

In biliyke hoope en verwagtiuge dan van eene gunstige Resolutie 
ter vervullinge van hunne redelyke begeerte , wenschen de Onderge-
schrevene Supplten H: Ed: H: van den Opper-Heer der gansche aarde 
alle heil en zegen na Lighaain en Geest in hunne Persoonen, Amp-
ten en geëerde Famiiien, en zullen altoos poogen te toonen , dat zy 
zyn U: Ed: fflog: Getrouwe Ingezetenen. 

Quo facto etc. 

Leeuwaarden 
den 23 November 1747. 

Was Getekend. 

Cornelis Jentjes Timmerman ; Jan Boelart ; Claas Evertz Ooster-
baan ; Otto Sybes Salverda ; Jelîe Ruirds Nauta ; Douwe Hanek uik ; 
Doede Backer ; ïïeere Rinkes ; Anke Janzen Backer ; Gerrit Tjallings ; 
Freerk Fontein ; Pieter Gelinde; Folkert van der Plaats; Robyn Ar-
jans ; Evert Ooosterbaan ; Lieve S: de Bruin; Freerk vander Hout; 
Claas WiUems Hoogstraten ; Br. Goitjen Stinstra; Sybrand Feitema ; 
Claas Fontein ; Eelke Wildschut; Jacob Wybes Hanekuik ; Gysbert 
Vermeersch. 

G 0 P I A. 

Aan de Ed. fflog: Meeren Gedeputeerde 
Staaten van Friesland. 

Vertoouen met alle verschuldigde eerbiedenisse de ondergeschrevene 
Leeraars , Diaconen en Opzienders der Doopsgezinde Gemeente binnen 
Harlingen. alle getrouwe en gehoorzame Ingezetenen van Hunne Ed: 
Mog. Hoe zy met leedwezen verstaan hebben , dat H. Ed. Mog. der-
zelver Request ter licrstellinge van hunnen geagten Leeraar Joh. 
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Stinstra aan H: Ed: M: op den 23 der gepasseerde Maand November 
opgedragen , als hard en H: Ed: M: beledigend hebben verstaan en 
uitgelegd: Betuigende de Suppiten in alle welmenentheid en opregt-
heid geen oogmerk altoos gehad te hebben H: Ed: ffl: eenigzins te 
beledigen ; niets anders bedoeld hebbende , dan H: Ed: M: door de 
ernstige vertoninge hunner begeerte tot derzelver gunstige verhooringe 
te beweegen. Zy hoopen en smeeken , dat deze hunne opregle be†ui-
ginge H: Ed: M: van gemelde gedagten afbrengen , en dezen hinder
paal uit den weg zal ruimen , ter verhooringe van hun verzoek , het 
geen zy door dezen wederom ter herstellinge van gemelden Leeraar 
op 't aliereerbiedigste aan H. Ed. M. opgedragen. 

In welke hoope, van eindelyk eens verhoord te zullen worden 
(daar zy H Ed. M. nogmaai op het onderdanigste toe verzoeken) zy 
betuigen dat zy zyn en zullen blyven, H. Ed. M. gotrouwe Ingeze
tenen , en altoos smeeken en hoopen zullen , dat de God des Hemels 
en der Aarde H. Ed. Mog. Persoonen , Ampten en Familien met 
zynen milden Zeegen bekrone. 

Ingeleverd den 
27 December 1747. 

Getekend door alle Leden 
van den Kerkenraad. 

WVWVWl VWIVV Wh VWWl WV 

C O P 1 A. 

Aan de Ed. Mog. Heeren Commissaris
sen van het lllustre Collegie der Ge
deputeerde Staaten van Friesland. 

Remonstreeren met alle schuldige eerbiedigheid de Leeraars, Bia-
conen en Opzienders der Doopsgezinde Gemeente tot Harlingen, op 
heden voor Hun Ed: Mog: gedagvaard, nogmaals hun leedwezen over 
't ongenoegen , 't welk het lllustre Collegie der Gedeputeerde Staaten , 
over derzelver Request van den 23 November dezes Jaars , zoo æy 
vernemen , hebben opgevat , en verzoeken Yryheid om by dezen 
eenige Redenen ter verdediging in te brengen ; en van die uitdruk
kingen, welke zy verstaan hebben , dat in 't gemelde Request H. Ed. 
M. 't meest stooten, kortelyk eene duidelyke en gezonde verklaringe 
te geeven. 

Be Supplianten verzogten daar in, dat H. Ed. M, derzelver verzoek 
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naar eisch van, Regtvaardigheîd gelieven te verhooren. Zy moeten 
als nog bekennen in de opregtheit van hunne harten , niet anders te 
kunnen zien , dan dat hun verzoek in allen deele met den Eisch der 
Regtvaardigheit overeenkoomt: zo deze overtuiging niet ten vollen 
by hun waare , zouden zy zig scîiaamen dus te spreken , en zy meenen 
ook iu staat te zyn , dit door klaare en bondige bewyzen te be-
toonen. 

Beeze vrymoedige uitdrukkinge kunnen zy niet zien , dat strydt met 
de pligt van braave Ingezetenen eener vrye Republycq , nog met 't 
Respect, 't welk dezelve aan Hunne Hooge Overheden schuldig zyn : 
dat Respect brengt naar hunne gedagten niet mede , dat men dezelve 
als onfeilbaar agte ; en 't dunkt hun niet onbetamelyk en insolent, 
dat denzelven vrymoedig vertoond worde door gegoede Ingezetenen , 
welke fouten dezelve naar hunne gedagten begaan hebben , inzonder-
heit zo zy zelve daar bj nadeel lyden. En kan deeze vertoninge geen-
zins als een verwyt worden aangemerkt (waar tegen de Supplten ten 
ernstigsten protesteren) maar enkel als een ernstige Remonstrantie , zo 
lang derzelver bezwaarnissen niet geredresseerd zyn. 

Wat verder de aanbieding der Supplten aangaat, om , ingevalle 
derzelver verzoek door H: Ed: Mog: wierd ingewilligd, in den op
breng van de 50s£e penning merkelyk meer te contribueren by 's Lands 
hooggaanden Nood : Zy kunnen niet bevroeden , dat dezelve H: Ed: 
UI: met regt kan stooten, of zelv vreemd voorkomen , aangezien 
dezelve 't voorbeeld van de Ed. Mog. Heeren Staaten dezer Provintie 
zelve voor zig heeft, die in den Jaare 1672 (op den 28 Feir. zo de 
Supplten meenen) de somma van vier maal Hondert Duizend Guldens 
op intres van de Doopsgezinden geêïscht hebben, onder belofte van 
Vryheid van Religie voor dezelven enz. Daar n u ' t dierbaar Vader
land , byna in denzelven benauwden toestand gebragt i s , en 'er 
spoedige Geldmiddelen tot reddinge vereischt worden , hoopten en 
verwagteden de Suppl t en, dat deze aanbiedinge H. Ed. M. niet mis-
hageiyk zyn zoude. 

En daar de Supplten dus de Vryheid van Godsdienst plegtiglyk is 
toegestaan , dunkt hun , dat zy niet zonder reden over de Krenkinge 
van die Vryheid mogen klagen , als zy den dienst van hunne Geagte 
Leeraaren niet genieten mogen ; als oordelende , dat die Vryheid 
medebrengt, dat zy zelve minne Leeraren verkiezen , welke hun en 
door Leere, en door gedrag , het meeste genoegen geven. 

De Supplten komen verder tot de uitdrukkinge , dat de Heerseh-
zugtige Vyand , welke 't dierbaar Vaderland dreigt te overweldigen, 
zig door een e niet min Heerschzugtige Geestelyhheit der Roomsche 
Kerke laat regeren ; welke zo wordt uitgelegd , als of de Heerschzugt 
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der Roomsche met die der Gereformeerde Kerkelyken in vergelykinge 
gebragt wierd. Dog deze uitlegginge is ongegrond en Luiten reden , 
en de Supplten betuigen in de opregtheit huns gewetens dat geenzins 
Bedoeld te hebben. Het nauw verband der woorden toont duidelyk , 
dat niet min Heerschzugtige , zyn opzigt heeft op 't onmiddelyk voor
gaande , den Heerschzugtigen Vyand: En koomt deze vergelykinge 
hier zeer net te pas , dewyl , waare die Geestelykbeit min heerscluug-
tig , dan de Vyand , die zig door dezelve leiden laat, de Gereformeer
de Kerke van deszelvs overwe'dinge dies te minder zou te dugten heb
ben. Ook wordt in 't gehele Request niet de minste meldinge van de 
Gereformeerde Kerkelyken gemaakt, waar uit men besluiten kan , dat 
daar in op dezelve gezien worde. 

Daar volgt, hebben Hunne Md. Mog. eenige agting voorden Gods
dienst enz. De draad der reden toont onbetwistbaar , dat de Suppli
anten hier, in H. Ed. ffi. dit vastelyk ondei stellen, wel verre van 
't zelve te ontkennen , waar tegen zy ten ernstigsten protesteren. An-
derzins immers zoude hunne drangreden , uit die veronderstellinge af
geleid , van geen de minste iragt zyn. En is dezelve van kragt, 
zo men eenige agtinge voor den Godsdienst in H. Ed. M. onderstelle ; 
hoe grooter dan die agtinge by H. Ed. M. zy , hoe meer kragt der 
Supplianten reden ontvangt. En zyn dusdanige spreekwyxen by alle 
Schryvers , en in de gewoone taal zeer gebruikelyk , als ouder ande
ren , om maar een voorbeeld by te haaien , by den Apostel Paulus 
Philipp. 2. vs. 1 , 2 daar hy zegt: indiender dan eenige •eertroostin-
te is in Christo, indiender eenigen troost is der Liefde, indiender 
eenige genieinschap is des Geests , indiender eenige innerlyke bewe
gingen ende ontfermingen zyn: Zoo vervult myne blydsohap. 

Door de Spreekwyzen kwellen en drukken , waar op ook aanmer-
kinge by H. Ed. M. viel, habben de Snppllen geenzins willen zeggen, 
dat H. Ed. M. met oogmerk zouden aangedaan zyn , om hen te kwel
len ; maar alleen 't veidriet en de moejelykheîd , het welk hun het 
missen van hunnen Leeraar baart, op 't nadrukkelykste willen te ken
nen geeven. 

Dat die Leeraar hun ontroovd is , betekend in hunne pen niet an
ders , dan dat dezelve hun benomen is , en dat zy van zynen dienst 
versteken zyn. Even als een Vader , zynen Zoon door den dood ver
loren hebbende , kan zeggen , dat hy van denzelven beroovd is , zon
der de Voorzienigheid des Grooten Albestierders in 't allerminste te 
krenken. 

' ïn de Hde drangreden van 't Request, ziet de uitdruLkinge van de 
zaak des Leeraars , enkel en alleen op de biliykheid van zyne her-
stellinge , welke 't Reijuest enkel en alleen betreft , en , gelyk ook 
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duidelyk uit 't vervolg blykt, daar 't goedgunstig Advys van zyne 
Doorlugtige ïîoogheit, en 't rapport der Ed. Mog. Heeren van Haar' 
solte en Burmania wordt aangehaald ; niets meer wordt door de Sup-
pl t en op derzelver rekeninge gesteld. En de Supplten hoopen niet T 

dat zyne Doorl. Hoogh. deze meldinge eenigzins zal afkeuren , als 
welke dit niet alleen aan Dnus Stinstm zelven in persoon betuigd 
heeft, maar 't zelve ook daarna aan de Doopsgezinden in Holland niet 
duisterlyk te verstaan gegeven , en ter verzekeringe van zyne hooge 
Gunste en Protectie heeft bygebragt. 

Het voorgemelde Hoog Advys en Rapport nu van deezen aart zyn-
de , heeft de kundige en verstandige Weereld in 't algemeen geoor
deeld , dat 't biliyk waare , dat der Supplten Leeraar hersteld wier-
de , en dat 't niet Edelmoedig waare (het zy met eerbied gezegd) hem 
eenige nieuwe voorwaarden af te eisschen. 

Uit vreze , dat dit oordeel de agtitige van H. Ed. M. mogelyk mogt 
bezwalken , hebben zy dus vrymoedig hunne hoope uitgedrukt, dat 
H. Ed. M. de zaak eens met andere oogen inogten inzien , on niet van 
onbillyke en onedelmoedige handelingen by al de weereld bekend te 
staan. En zy denken dat deze uitdrukkinge in natuure overeenkoomt 
met die der Hoogh. Gemelde Heeren Commissarissen , adviserende | 
dat de meergemelde » Leeraar zyne Gemeente niet onthouden behoorde 
»te worden , ten einde het aan de weereld gebiyke . dat 't Collcgie 
»in dezen enz " : Wenschende de Snpplten voor 't overigo niets vuuri-
ger , dan dat de roem van H. Ed. M. door billykheid en Edelmoedig
heid alom verbreid moge worden. 

Door 't gebruik van 't wooià Conscientie-dwang hebben de Sup-
ppen g e e n z i n s willen te kennen geven , dat de behandelinge van H. 
Ed. M. met de Conscientie-dwang der Roomsche Kerke gelyk staat; 
dit zy verre : Egter kunnen zy als eerlyke Lieden niet ontkennen , 
dat naar hunne denkbeelden een Leeraar in zyn Conscientie enigerma-
ten gedwongen wordt, waniieer hem geen Vryheid tot waameminge 
van zynen dienst wordt toegestaan , dan onder eene voorwaarde, 
welke hy met een goede Conscientie niet kan volbrengen. 

De Suppllen hebben het nodig geoordeeld , deeze korte verklaringe 
tot eene verdediginge en verschoninge by H. Ed. M. by geschrifte in 
te brengen , op dat H. Ed. Mog. geiegentheit mogteii Lebben dezelve 
met rypen rade te overwegen , en door geene verkeerde uitleggingen 
vooringenomen , met ongunstige gedagten jegens hen zyn aangedaan. 

Voor 't overige verklaren de Supplianten nogmaals opregtelyk , niet 
het minste oogmerk gehad te hebben , om H. Ed. M. in eenig opzigt te 

' verongelyken , of derzelver weezentlyke agtinge te krenken. En per-
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sisteren by derzelver ootmoedig en hartelyk verzoek , om hunnen Leer
aar hersteld te hebben. 

De Supplianten tragten van harten te blyven Hunne Ed. Mog. ge
trouwe Ingezetenen. 

Leeuwaarden den Was getekend door alle de Leden 
30 December 1747. des Kerkenraads gelyk de voor

gaande Requesten. 

C O P I A. 

Geëxtraheerd uit het Resolutie-Boek 
der Ed. Mog. Heeren Gedeputeer
de Staateu van Friesland. 

Saturdag den 30 Xber 1747. na Noen. 

Is gehoord her Rapport van de Heeren GLINSTRA en S B I I N I A ; 
i y Resolutie Commissoriaal van den 28 dezer laastleden zynde verzogt 
ende gecommitteerd , om nog nader alle de Perzonen, dewelke 't Re-
quest over de Admissie van J. STINSTRA tot den Predikdieust onder
tekend hebben, en by oopen Acte geciteerd zyn, te hooren ende te 
verstaan, houdende dat alle te zaamen waaren gecompareerd, exempt 
eenen Gerrit Tjallings en Gysbert Fermeersch, door «dispositie ab
sent gebleven zynde, dat aan dezelve hadden voorgehouden liet ge
melde Request van den 23 ixber 17-47. aan deze Tafel gepræsenteerd, 
en of dezelve den inhoud daar van wel verstonde u , en haar verte
keningen daar onderstaande voor de haave agnosceerden , dat zy alle 
hadden bekend den inhoud daar van wel begreepen te hebben , en 
't zelve daarna hadden vertekend. Dat zy Heeren vervolgens aan 
dezelve hadden voorgehouden de onbetamelykheit van 't præsenteren 
van zodanigen Request , en de Enormiteit der diverse læderende Ex-
pressien , waar mede 't zelve was opgevuld , dat dezelve daar op 't 
gemeen niet anders geantwoord hadden; als dat dezelve daar in geen 
kwaad oogmerk hadden gehad, nog eenige intentie om 't Collegie te 
læderen ; dat ten dien einde nog een nader geschrift hadden over
gegeven , tenderende tol verdediging en Elucidatie van het voorenge-
melde , met insistement van haar voorig verzoek , maar tooneude 
geen 't minste berouw en leedwezen , of behoorlyk excuus van haar 
misdryf en stout bestaan in dezen , gelyk als uit 't Contenne zou kun
nen blyken. 

Waar op gedelibereerd zynde, is na gedane omvrage goedgevon-
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den en verstaan Welgedagte Heeren onze Commissarien voor de ge
nome moeyte en gedane omstandig Rapport te Bedanken , gelyk 
geschied by dezen , en dit nader Bequest of Memorie tot Elucidatie 
en verdediginge van het eerste niet meer voldoende te houden , en 
daarom te rejecteren en ingeappoincteert te laten leggen : daar te ho
ven alle Personen , hier præsent, agter deze Tafel te doen komen , 
en door de Mond van de Heer Vegelin , ter Vergaderinge preside
rende , ernstig doen corrigeren en aankondigen , dat 't Collegie deze 
zaak in nadere seiieuse overweginge genomen hebbende aan 't zelve 
Evident en doorstralende was gebleken , dat gemelde Request was 
opgevuld en als doorzaaid met Licentieuse, Irreverente , abusive , In-
jurieuse , en de Personen dit Collegie composerende ten hoogsten læ-
derende expressien. 

Dat geconsidereerd zynde de schadelyke Consequentien , die het 
conniveren van zodanige ongerjmdheden zonden na zich slepen, en 
hoe zeer daar aan gelegen legt, dat de Hoge Regeringe, waar mede 
't zelve bekleed is , gehandhaafd worde, en niei kunnende nog mogen
de lyden, dat daar in ecnige indragt geschiede door onbetamelykheden 
van derzelver Onderdanen, dat 't Collegie wel gewenscht hadde, dat 
dezelve haare Belibei atien daar over hadden geprævenieerd met zulke 
aanduidingen en blyien van berouw, dat 't zelve niet was genood
zaakt geworden, daar tegens tot haar nadeel met nadruk te voorzien, 
dat zulks egter in gecnen deele , jaa eerder 't contrarie geschied 
zynde, 't Collegie tot handhaving van haar auctoriteit, en bewaringe 
van het Respect aan haare Personen en Character verschuidigt, zig 
verpligt gevonden hadden, daar over te nemen zodanige Resolutie , 
als aan haar door den Mond van den Secretaris T-ati dit Collegie zo 
aanstonds zoude worden voorgelezen. 

Ordonnerende dezelve om zulks, promptelyk en punctuelyk te ag-
tervolgen , en hun voortaan en in 't toekomende zo te gedragen, gelyk 
als gehoorzame, getrouwe en vredelievende Ingezetenen verschuidigt 
zyn te doen. 

Zullende by nalatigheit in dezen 't Collegie verpligt worden met 
meerder nadruk en rigeur te procederen. 

Waar op de Secretaris W Y C K E L by wege van uitspraak of Sen
tentie heeft gepronuntieerd verbotenus als volgt: 

't Collegie condemneerd alle Personen hier present, beneffens Gerrit 
Tjallings en Gysbert Vermeersch, by mdispositie absent, ter zake 
excessen voors/.. yeder in een boete van vyftig Goudgls. aan 'tComp-
toir der Domeinen te betalen binnen agt dagen , by pœna van Aucto-
risatie op een Deurwaarder, sampt in de kosten hier over gevallen, 
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midsgaders Rohyn Arjens en Klaas Fontein, daar te Loven in de 
kosten van de eerste oopen acte veroorzaakt. 

En ordonneerd den Kamerbewaarder van Gein 't gepræsenteerde 
Request in liaarc tegenwoordigheid te cancelleren. 

't Welk geschied zynde, zyn alle gemelde Personen alzo gedimit-
teerd en afgegaan , en is wyders goedgevonden een extract van dezen 
toe te zenden aan 's Lands Rekenkamer , omme te strekken tot infor
matie , geiyk mede een extract met de namen van alle diegeene, die 
meergemelde Request vertekend hebLen, aan den Rentemr. Generaal 
der Domeinen , om de Loeten daar na te ontfangen , en Lehoorlyk 
in Rekenninge te kunnen verantwoorden. 

En zal mede extract van dezen door een Bode worden overgezonden 
en geinsinueerd aan Gerrit Tjallings en Gysbert Vermeersch , tot 
hunnen koste om hun daar na te reguleren. 

Accordeert met voorsz. Boek. 



BIJXACUE: XIV» 
Lijst van meer dan veertig stukken, in het licht verschenen over 

de aanklagt tegen en de schorsing van J. Stinstra; na de uit
gave van : het Regi der Vryheid van Geloove , Godsdienst en 
Conscientie , beweerd in een Request met bygevoegde Deductie, 
ingeleverd aan de E. M. H. Staten van Friesland, 1740. (*) 

Prof. GERBES, Elenclius Veritatum, circa quas defendendas versatur 
Theologia Eienchtica ; Gron., 17-40. 

Brief aan eenen vriend, in het werk: Leerzame Verlustiging in ver
scheidene onderwerpen ; l e d l . , VIe st.; Haarlem, 17-40. 

Ds. G. KTOBNCAMP, Aanmerkingen op zekeren brief' van enen on-
partijdigen aan zijnen Vriend, op de vrage of men den Here Kulen-
camp , in 't geene hij ten laste der Doopsgezinden, in zijn boek tegen 
de Hernhutters heeft goedgevonden te schrijven , niet zoude behoren 
te antwoorden; in den Boekzaal der gel. Werelt; Üctober 1740. 

Ds. fi. VAN VEMEN, Noodwendige Voorzorg der E. M. H. Staeten, 
enz. , of Beantwoording der Deductie ; Leeuw. , 1740. 

Examen , of eenîge vragen voorgesteld aan den Schrijver der Nood
wendige Voorzorg; Harl., 1741. 

Nader Verklaring van de Nodige Voorzorg, tot beantwoording van 
eenige vragen; Leeuw. , 1741. 

3. STINSTRA, Vijf Predikatiën, enz ; Harl., 1741. 
Prof. GERBES, twee Godgeleerde Verhandelingen over de Vrijheid 

des Geloofs , enz.; Gron., 1741. 
Prof. GERBES, de Vrijheid des Geloofs, enz. verdeedigt, in eene 

ontblooting en wederlegging van de Deductie, enz.; Gron., 1741. 
Prof. A. DRiESSEN, eerste en eenvoudige Grondstellingen, enz.; 

Gron., 1741. 

(*) Ofschoon ik geenszins beweren wi l , dat deze verzameling' van stukken 
compleet genoemd kan worden, zoo zal men hier echter de meeste Geschriften, 
betrekkelijk dien twisl , bijeen vinden. Dezelve kan dienstig zijn, om eenig 
denkbeeld te krijgen van hel algemeenc belang, 't welk in de noodlottige zaak 
gesteld werd. 
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Brief van J . VAN DEN ÏIONERT, Prof. en P red , , aan den Heer J . Stin-

stra; Leiden, 1 7 4 1 . 

j . STINSTRA, Gedagten over den Brief van den Heer J . van den 

Honert, 1« stukje; Harl. , 1 7 4 1 . 

Brief'rakende zekere thans zweevende Geschillen in Vriesland (door 

DU pioms te Amsterdam); Leiden, 1 7 4 1 . 

Ds. s . VAN VELZEN, Aenmerkingen over den Brief van Leiden, 

rakende de zwevende Geschillen; Leeuw. , 1742 . 

Prof. 3. VAN BEN BONERT , de Natuur en Gesteldheid van Christus 

Koningri jk, enz. (in Vijf Predikat iën, over dezelfde teksten als J . 

Stinstra); Leiden, 1742. 

Ds. J. susMJK, Godtgeleerde Aenmerkingen, l e d l . ; Gron. , 1742. 

Ds. E. BÛTTERMAN , Vriendelijke en Ernstige Aanmerkingen op het 

vriendelijk en uitdagend verzoek, enz. van J . Rijsdijk; Gron. , 1742. 

H. roRTiER, omstandig en waaragtig Berigl van 't voorgevallene 

nopens het suspenderen van W . Jeens en P . Tjommes , waaragter de 

opdragt van R. Steele aan Paus Clemens XI en een stukje over den 

ijver. ïïari. , 1742. 

Prof. p. LAAN , Dissertatio Theologica prior , de Tolerantia civili 

ad Socinianos non extendenda , genuinis Mennonitis minime iniqua , 

quam defend. C. E. Mirotitz ; Faan. , 1742 . 

Verhandeling over de vereeniging der Christenen , uit het Fransch 

en met aanmerkingen ver r i jk t ; H a r l . , 1742, 

Verzameling van eenige Verhandelingen over de Verdraegzaemheil 

en Vrijheit van den Godsdienst ( l e druk , 1734) ; ïïarï. , 1742. 

Remonstrantie van J . STINSTRA (builen zyn weten gedrukt te) Amst. 

1742 . 

Extract uit het Resolutie-boek van de E. M. H. Gedeput. Staten 

Van Friesland en derzelver Aansehryving aan de Heeren Proff. van 

de Theol. Faculteit te Leiden. Utrecht , Franeker , Groningen en ïïar-

derwyk , mitsgaders aan de Respect. Classen van Friesland ; daarop 

gevolgde Stukken en Advyzen, rakende het t ekende hoek van J . STIN

STRA , over de Natuur en Gesteltheit van Christus Koningkryk , enz. 

Op orde van de Gedep. Staten aan het licht gebragt ; Leeuw. , 1742. 

Request van de Doopsgezinde Gemeenten in Fr ies land; Amst. , 

1742 . 

Request van de Doopsgez. Gemeente te Harlingen ; Amst. , 1742 . 

Tweede Brief rakende de zweevende Geschillen in Vriesland; Lei

d e n , 1742 . 

LOCKE'S tweede Brief over de Verdraagzaamheit; Harl. , 1742. 

Onbepaalde Verdraagzaamheid de Verwoesting der Doopsgezinden , 

van i,. RiDLOo (2e d r u k ) , waarbij eene Versameling van vele merk-
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waardige Stukken en Uyttreksels uyt eenige Schriften der Doopsge
zinden , door Prof. VAK DEN HONERT ; Leiden , 17-42. 

o. VAN AVENHOBS GERMTsz , de onderlinge Christelyke Verdraag-
zaamheit gezegt in de Christelyke Kerke maar niet gevonden (met 
aanmerkingen op het laatst voorgaande stuk) ; Haarlem , 1748. 

j . STINSTRA , Gedagten over den Brief van den Heer van den Ho
nert , 2e stukje ; Harl. , 1743. 

Prof. o. H. TsoTz, intree-rcde over de vryhcid van Gevoelen en 
Spreken den Regtsgeleerden eigen, uit het Latyn (voorafgegaan 
door vele verzen tot lof van die vryheid) ; Utrecht, 174S. 

Prof. t. CONRADI, intree-rede over de Pligt van een bescheiden 
Godgeleerden , uit het Latyn; 1744. 

Voorreede voor de intree-rede van den Hoogleeraar P. Conradi , 
te Franeker, 1744. 

Ds. J. RiJSDiJK , Godtgeleerde Aenmerkingen , 2e d l , , Gron. , 
1744. 

Dichtstukken. 
p. MERKMAN, Venema; Leiden. 1742. (Lofdicht.J 
Ds. v. HOFSTEDE , de waarheid in Friesland tegen de aanslagen der 

Kettery verdedigt. 
Aanmerkingeu op het vers van P. Hofstede. (Recensie.) 
Aan den HoogE. en Hoog-Gel. Heer J. van den Honert, door Pam-

philius. (Spotschrift.) 
Aan den Hoog-Eerw. en Hoog-Gel. Heer Venema, geteekendü/ie/^e. 

(Lofdicht.) 
Ben Eerw. Heer J. Stinstra; geteekend Libertatis ergo. (Lofdicht.) 
Liberius Facundus (tot lof van J. Stinstra) en wederom verscheidene 

verzen op en aan Liberius Facundus. 

Eindelijk : Request ten behoeve van J. Stinstra, door de Doopsgez. 
Gemeente te Harlingen . aan de Staten overgegeven in 1747 , bene
vens de uitleggingen van hetzelve en het daarop gevolgd besluit der 
Staten , met een voorberigt aan de voorstanders van Vryheit en Gods
dienst ; Harderwyk , 1747. 



BIJLAGE XV. 
Missive van de Friesche Doopsgez. Sociëteit aan de 

Doopsgezinden in Rusland, op verzoek van den 
lieer TRAPP , v Gevohnagtigde van Keizerin 

CATHARINA II , 

Den Doopsgezinde Christenen, welke zich in de Staten 
Harer Rus-Keizerlijke Majesteit hebben nedergezet, 
zij gewenscht Genade en Vrede, van God onzen 
Vader en van onzen Heere Jesus Christus , Amen! 

EERWAARDIGE VRIENDEN EN BROEDERS ! 

H e Heer TRAPP , van wege Hare Majesteit, de Keizerinne aller Rus
sen , Directeur van eene Voîkplantinge van Doopsgezinden in de Sta
ten van Hare Keizerlijke Majesteit, in deze Gewesten zijnde , heeft 
ons , gelijk ook onzen Geloofsgenooten in Holland voorgehouden , 
dat bij uwe Gemeenten nog gebruikelijk is zoodanige Leden der-
zelve , welke zieh met personen van eene andere Gezindheid , en in 
het algemeen met de zulken , welke tot uwe Gemeenten niet behoo-
ren , door den band des Huwelijks verbinden, daarom door den 
Ban van uwe Gemeenschap en Verkeering af te snijden ; dat Hare 
Rus-Keizerlijke Majesteit , zulk eene Afsnijding , om diergelijke re
denen gedaan , beschouwende als niet overeen te brengen met de Lief
de , welke Christenen elkander verschuldigd zijn , wenschte , dat 
men van die gewoonte wilde afzien , en degenen , welke buiten de 
Gemeente trouwen , des niettegenstaande als Leden derzelve blijven 
aanmerken en behandelen. 

De Heer TRAPP heeft verscheidene Leeraren onder ons , en geheele 
Gemeenten , zoo hier als in Holland , ernstigîijk verzocht, dat zij , 
ter bevorderinge van dit goede en nuttige einde , hunne diensten bij 
Uw Eerw. Gemeenten wilden aanwenden. In onze Provincie hebben 
wij daar op goedgevonden , eene buitengewoone Vergadering te be
leggen van alle Doopsgezinde Gemeenten , welke zich hier tot eene 
Sociëteit vereenigd hebben , en daarin met algemeen overleg beslo-
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ten , aan Uw Eerw. dezen Brief oveï dit onderwerp af te vaardigen. 
Eerwaardige Vrienden en Broeders ! de zaak is van zoo veel ge-

wigt, en bet verzoek van den ïïeere TBAPP , naar ons inzien , zoo 
billijk, dat wij wel durven verklaren ons te verheugen in deze voor
komende gelegenheid , om onze gevoelens over dit stuk aan Uw Eerw. 
mede te deelen , en Uw Eerw. op het vriendelijkste te verzoeken , 
om dezelve met onpartijdige oplettendheid te overwegen , en , na 
alles beproefd te hebben . het goede te behouden. 

Huwelijken tussehen personen van grootelijks verschillende gevoe
lens in het godsdienstige , kunnen wij zekerlijk niet goedkeuren. De 
ondervinding leert, dat daaruit, meermalen , ongelukkige gevolgen 
voortkomen, ffien wordt somtijds van weerskanten laauw , en loopt 
gevaar van tot onverschilligheid te vervallen. Is men hiertegen op 

* zijne hoede , dan zal het ligtelijk gebeuren , dat elk der Echtgenoo-
ten zijne of hare Egade van begrippen trachte te doen veranderen. 
De natuurlijke begeerte , dat , hetgene wij voor waarheid houden , 
door anderen ook als zoodanig beschouwd worde , leidt hiertoe van 
zelve , bij menschen , tussehen welke eene zoo naauwe en gedurige 
gemeenzaamheid plaats heeft, als tussehen Echtelieden. Be liefde, 
welke zij eikanderen toedragen , versterkt die begeerte. Doch hier
uit ontstaan weleens onaangename uitwerksels. Wanneer men elkan
der niet kan overtuigen , maar elk zijn eigen gevoelen blijft aanklee-
ven , vervalt men van bezadigd redekavelen wel tot zint wisten en 
harrewarren. Be driften worden alSengskens gaande , en veroorzaken 
eene verkoeling in die Liefde en Genegenheid , welke haar eerst 
opwekten , en welke den Echtgenootcn , niet alleen door de natuur
lijke rede , maar ook door Gods heilig woord zoo duur worden aan
bevolen. Dit loopt te meer gevaar , naar mate elk in zijne begrip
pen ijveriger is , en vaster van derzelver waarheid meent oveituigd 
te wezen , indien niet die ijver door eene evenredige mate van ver
stand verlicht en bestuurd worde. Ook moeten de gevolgen van 
zulke geschillen nadeelig zijn voor de opvoedinge der Kinderen, 
en , wanneer een gedeelte derzeïve den Vader , een ander gedeelte 
de Moeder volgt, ligtelijk verwijderingen maken tussehen Broeders 
en Zusters , welke het vooral betaamde in liefde en vrede te zamen te 
wonen. Zijn de Echtgenooten wederzijds menschen van hevige drif
ten en van geringe bescheidenheid, dan zijn de uitwerksels natuur
lijk veel erger, en kunnen weleens op volslagene afkeerigheid, 
onderlinge veroordeeling en geheele verwaarloozing der opvoeding 
uitloopen. 

Gij ziet dus, Eerwaardige Vrienden en Broeders , dat wij verre 
zijn van de Huwelijken, tussehen menschen van wijd verschillende 

2 3 * 
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begrippen in het godsdienstige , goed te keuren. Zekerlijk zijn zij 
onvoorzigtig. Maar eene geheel andere vraag is , of zij misdadig 
zijn, en wel zoo misdadig, dat men daarom iemand , tegen welken 
men niets anders heeft in te brengen , van de Gemeente zoude mogen 
afsnijden ? En deze vraag durven wij gerustelijk met Neen beant
woorden. 

Wan t , schoon uit zoodanige Huwelijken somtijds onaangename 
gevolgen voortkomen , zij zijn er , evenwel, geene noodzakelijke 
uitwerksels van ; maar kunnen door een verstandig gedrag der 
Echtgenooten met weinige moeite voorkomen worden. Twee perso
nen , welke beide ernstig bedoelen de geboden van onzen Heere te 
gehoorzamen , en in de algemeene beginselen en hoofdwaarheden van 
de Godsdienst overeenstemmen , kunnen wel van elkander verschil
len in hunne begrippen over deze en gene bijzonderheden , over 
eenige stukken van bespiegelinge, en evenwel in Liefde elkander 
verdragen. Het zal niet dikwijls, misschien nooit, gebeuren, dat 
twee meuschen over allerlei onderwerpen volmaaktelijk eveneens den
ken. Even gelijk tusschen alle menschen onderscheid van gelaats
trekken plaats heeft , en men nergens twee personen zal aantreffen , 
welker aangezigten volkomen gelijk zijn , zoo zal men ook overal 
verschil van denkwijze en begrippen ontmoeten ; en dit niet alleen 
tusschen menschen van onderscheidene Gezindheden en Belijdenissen, 
maar ook tusschen lieden , welke de zelfde Gezindheid toegedaan en 
Leden zijn van de zelfde Gemeente. Wilde men , derhalve , geene 
Huwelijken toelaten , dan tusschen menschen, welke over alle gods
dienstige onderwerpen , of welke daar toe kunnen getrokken wor
den , eveneens dachten , dan mogt men even goed het Huwelijk in 
het geheel verbieden , hetgene , evenwel , regelregt zou strijden 
tegen de oogmerken en den wil des Scheppers , welke het niet goed 
oordeelde, dal de mensch alleen ware. Even gelijk twee goede 
Vrienden , zoo kunnen ook getrouwde lieden elkander verdragen iu 
hunne verschillende gevoelens, zoowel in stukken van dezen aart 
als in andere zaken. Hoe menigmaal loopen de verkiezingen om
trent spijze en drank , omtrent kleeding en levenswijze , vrij wat uit 
elkander bij lieden , welke , des niettegenslaande , in goede vriend
schap en eendragtig leven. 

Men zal misschien zeggen ; dat dit wel kan plaats hebben, wanneer 
het verschil enkel kleinigheden betreft, maar dat het geval groote-
lijks van gedaante verandert, indien twee menschen omtrent voorname 
stukken verschillen. Gaarne erkennen wij, dal hel verschil zoo groot 
kan zijn , dat wij het Huwelijk tusschen zulke personen als geheel 
ongeoorloofd zouden aanmerken. Bal een Christen zich zoude ver-
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binden met Afgodendienaren , met Mahomedanen, of met Lasteraars 
Van den Heere Jezus Christus , en dus , om des Apostels woorden te 
gebruiken , met de ongeloovigen aan een ander juk trekken, kaa 
volstrektelijk niet anders dan afgekeurd worden. Ook mag men bijkans 
het zelfde zeggen . wanneer een van beide Echtgenooten behoort tot 
zulk eene Gezindheid van Christenen, welke wil , dat allen zich aan 
haar gezag zullen onderwerpen , en beweert het regt te hebben om 
degenen , welke dit weigeren , met geweld te dwingen , met tijdelijke 
straffen te vervolgen , of , wanneer zij dit niet kan doen , van de 
eeuwige zaligheid des hemels uit te sluiten. Maar geheel anders is het 
geval in de huwelijken tusschen Leden van andere Gezindheden. De in 
geschil staande stukken zijn tusschen dezelve niet van dat aanbelang, 
dat zij , of den vrede tusschen Echtgenooten behoeven te storen, of 
een van beiden blootstellen voor het gevaar van tot verderfelijke 
dolingen verleid te worden. Allen gelooven in den Ee'nen Waren 
God , den Schepper, Onderhouder en Bestuurder van Hemel en van 
Aarde, en in Jezus Christus, den Eeniggeboren Zoon des Vaders, den 
Middelaar Gods en der Menschen, welke, in het vleesch verschenen , 
zich onderworpen heeft aan alle ongemakken des aardschen levens , en 
onzent wille het bitterste lijden heeft ondergaan, voor ons gestorven 
en opgewekt is en ten hemel gevaren, alwaar hij is gezeten aan de 
regterhand Gods en van waar Hij , ten jongsten dage, zal wederko
men om levenden en dooden te oordeelen. Allen beschouwen dezen 
Jezus als hunnen eenigen Leermeester , Heer en Koning in het gees
telijke en godsdienstige, aan wiens bevelen alleen zij onderwerping 
schuldig zijn , en die alleen het regt heeft om zijnen Onderdanen 
Wetten des Geloofs voor te schrijven. Allen erkennen zich verpligt, 
om de Geboden des Euangeliums getrouwelijk te gehoorzamen, God lief 
te hebben met geheel hun harte , den Naasten als zich zelve , en 
zich onbesmet te bewaren van de wereld ; en op zulk eene betrach
ting het genadeloon des eeuwigen levens in ootmoedigheid te ver
wachten, hetgeen de Allerhoogste, naar zijne Barmhartigheid in Jezus 
Christus heeft toegezegd aan allen, die Hem liefhebben. En zouden 
menschen , welke in alle deze stukken in het algemeen overeenko
men , schoon zij , omtrent sommige bijzonderheden op eene eenigzins 
verschillende wijze mogen denken, niet in vrede en eendragtig kun
nen leven , wanneer zij hartelijk voornemen de waarheid te be
trachten in Liefde ? 

Men zal, misschien, hiettegen inbrengen, dat God, in de Mo
zaïsche W e t , de huwelijken der Israëlieten met de Volken, welke 
het Land Kanaán bewoonden, uitdrukkelijk verboden hebbe, Exod. 
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XXXIV. 16. en Deut. VII. 8. waarmede men vergelijken kan Ezra IX. 
Doch hierop valt veel te antwoorden. 

1. Raakte dat verbod , schoon liet door Ezra ook tot andere Vol
ken schijnt uitgestrekt te wezen, eigenlijk alleen de Kanaà'nie-
tcn , welke, op Gods uitdrukkelijk bevel, ten eenemaal moes
ten uitgeroeid worden , zoo tot hunne eigene straf, als tot 
afschrik voor de Israëlieten , en om deze laatsten te behoeden 
tegen het gevaar der verieidiuge. Het stond, buiten dit geval, 
den Israëlieten vri j , zoodanige maagden, welke zij in den oor
log gevangen namen , en welke, volgens de gewoonte dier 
tijden, hunne slavinnen werden , zich tot vrouwen te nemen , 
gelijk duidelijk blijkt uit Deut. XXI. 10—14. 

2. Behoorde Let bovengemelde verbod tot de burgerlijke Wetten , 
welke God den Israëlieten had gegeven , en welke zekerlijk 
andere Volken niet verbinden , noch altoos op dezelve kunnen 
toegepast worden. Ongetwijfeld waren die Wetten, als van God 
zelven voortgekomen , de schoonste en beste, voor welke het 
Volt van Israël vatbaar was. Maar daaruit volgt niet, dat men, 
in andere Gewesten, onder ecne geheel andere luchtstreek, bij 
audere zeden , gewoonten en levenswijze, die Wetten in haar 
geheel .zoude moeten aannemen. Even gelijk de Mozaïsche Wet 
der plegtigheden, schoon door God, om wijze redenen, inge
steld , geene andere Volken raakte, en, na de komst des Heilands 
in het vleesch, geheel werd afgeschaft, zoo was ook de burger
lijke Wet voor de Israëlieten alleen geschikt , en verviel met 
den ondergang van den Joodschen Staat. 

S. De voorname reden , om welken God den kinderen Israëls de 
huwelijken met de Kanaanieten had verboden, was het gevaar 
van verieidinge. Gy zult, zegt God, uwe dochters niet geven 
aan hunne zonen , en hunne dochters niet nemen voor uwe zo
nen. Want zij souden uwe zonen van mij doen afwyken, dat 
zij andere Goden zouden dienen; Deut. VII. 8 , -4. Hier was 
een allergrootst gevaar, hetzij wij de snoodheid van de misdaad 
der afgoderije , vooral in den Israëlitischen Burgerstaat, in aan
merking nemen ; hetzij wij letten op den toestand der perso
nen , aan welke dit verbod gedaan werd. — Afgodendienst is 
zekerlijk een gruwel voor God , en alle omstandigheden , welke 
iemand in gevaar van denzelven kunnen brengen , is men ver-
pïigt met zorgvuldigheid te vermijden. — Daarbij waren de 
Israëlieten aan die schandelijke bijgeloovigheden zoo zeer ver
slaafd , dat zelfs Gods duidelijkste Openbaringen en nadrukke-
lijkste Geboden hen daarvan niet altoos konden terug houden. 
Bit getuigt bijkans elke bladzijde hunner geschiedenis , van Mo-
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zes tot op de Babylonische Gevangenis. De wijste hunner Ko
ningen verviel zelfs daartoe in eenen gevorderden leeftijd, en 
de oorzaak van zijnen val was geene andere dan zijne dwaze 
liefde voor Afgodische Trouwen, Maar dit tan immers niet 
strekken tot een bewijs , dat de huwelijken tusschen Christenen 
van verschillende begrippen en Gezindheden zouden verboden 
zijn. Geenen althans der Protestantsche Christenen kan men van 
iets dergelijks beschuldigen, en het gevaar eener zoodanige ver-
leidinge is hier derhalve niet. 

4. Indien men uit de Joodsche Wetten en Gewoonten eenig bewijs 
tegen de huwelijken van menschen , welke wei de zelfde Gods
dienst aankleven , maar onderscheidene Gezindheden zijn toege
daan , wilde afleiden , dan moest men eerder toonen , dat de 
huwelijken tusschen Phariseën , Sadduceê'n en Esseê'n onder dat 
Volk als verboden waren aangemerkt geweest. Dan nog zou de 
vraag zijn , of zulk een verbod eene vinding van menschen 
ware , dan eene Goddelijke Instelling; en , indien al dit laatste, 
of die Instelling alle Volken raakte, dan alleen de Joden betrof. 
Maar wij behoeven niet te zeggen , dat , ouder al den last der 
Israê'lietische Wetten, onder al de menschelijke verdichtselen , 
door welke de Schriftgeleerden dien last verzwaard hadden , 
geene schaduw van iets dergelijks te vinden is. 

Maar , Eerwaardige Vrienden en Broeders ! wij leven daarenboven 
onder het Euangelium , ontslagen van de dienstbaarheid der Wet. 
En wat zegt dat Euangelium ? Het beveelt ons met allen ernst ons toe 
te leggen op de heiligmaking onzer zielen , het beveelt ons de dingen 
te zoeken die boven zijn, daar Christus is zittende ter regterhand 
van God, Coloss. III . 1. en onze leden, die op aarde zijn , te dooden, 
vs. 5. dat is, alle vuile zonden , alle onbetamelijke driften, te ver
zaken. Een ieder van ons is derhalve verpîigt, zich te wachten van 
aile bedrijven , door welke hij natuurhjk zoude gebragt worden in 
gevaar van zich aan de goederen of wellustigheden dezes levens te 
vergapen , of van verleiding tot het verzaken der waarheid. Maar 
is dit gevaar in het huwelijk met iemand van eene verschillende Ge
zindheid zoo groot, dal men daarom zulk een huwelijk , wanneer 
er geene andere reden kan tegen ingebragt worden , als volstrektelijk 
verboden en ongeoorloofd zonde moeten aanmerken en straffen? 

Wat leert ons Apostel Paulus ? Indien eenig broeder een ongeloovig 
wijf heeft, en dezelve tevreden is bij hem te wonen , dat hij ze niet 
verlate. En een wijf, die eenen ongeloovigenman heeft, en hij te
vreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlate, I Cor. VII. 
1 2 , IS. Het is wel waar, dat de Apostel dit alleen voorstelt als 
zijn bijzonder gevoelen , niet als iets , waaromtrent hij eenig uit-
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drukkelijk bevel had. Maar het gevoelen van Apostel Paulus is zeker
lijk van veel meer gewigt, dan dat van menschen , welke die ver
lichting, die gaven van den Heiligen Geest niet genieten , door welke 
de eerste Leerlingen van den Heere Jezus bestraald werden. — Het is 
ook waar , dat de Apostel hier niet het aangaan eens huwelijks met 
eenen ongeloovigen goedkeurt, maar alleenlijk de voortduring van 
een huwelijk , hetgene reeds voor de bekeering van eenen der Echt-
genooten was aangegaan. Doch het is tevens waar , dat het huwelijk 
met eenen ongeloovigen nog zeer wijd verschilt van de echtelijke ver-
bindtenis met eenen Christen, welke , schoon in sommige opzigten 
dwalende, met ons overeenkomt in hetgeen ter zaligheid noodig is. 

Mogen wij hier op ook wel niet toepassen hetgeen deze even ge
melde Apostel bij eene andere gelegenheid schreef: -Dengenen nu, 
die zwak is in het geloof, neemt aan, maar niet tot twistige za~ 
mensprekingen. Men beschouwe den Broeder of de Zuster , welke 
buiten de Gemeente trouwt, en welke in alle andere opzigten een 
braaf godvruchtig mensch kan wezen, als zwakgeloovigen. Moet 
men hen daarom verwerpen ? Men beschouwe hen als dwalenden , 
als mensehen , die gevaar loopen van nog verder te vervallen ; be
hoorde men hen dan niet veel meer door vriendelijke vermaningen 
te ondersteunen en te behoeden ? Het kwade , dat zij gedaan hebben, 
indien het een kwaad , een regtstreeks kwaad is , kan niet veranderd 
worden. Het Huwelijk is gesloten. Hetgeen dus te zamen gevoegd 
is, behoort geen mensch te scheiden. Ook begeert gij dit niet. Welk 
oogmerk , welke uitwerking zal dan de straf des bans hebben op de 
zoodanigeu , welke toch , volgens goddelijke en menscheiijke Wetten 
moeten volharden in hetgene men hun tot misdaad toerekent ? 

Bedenkt daarenboven , Eerwaardige Vrienden en Broeders ! in 
welke verwarring zulk een mensch moet gestort worden. Be afsnij
ding van de Gemeente moet hem moeijelijk en bezwarende zijn. Hij 
wenscht die pligten te betrachten , die plegtigheden te onderhouden , 
welke de Zaligmaker zijnen Leerlingen heeft voorgeschreven. Bit 
wordt hem geweigerd uit hoofde van een bedrijf, waaraan geen ver
beteren meer is. Moet hier uit natuurlijk niet volgen , dat hij aan 
het mijmeren sla , misschien aan zijne Zaligheid beginne te twijfelen , 
en eindelijk geheel tot wanhopigheid vervalle ; of dat hij allengskens 
gewenne zijne Echtgenoot met afkeerigheid te beschouwen , als een 
hinderpaal van zijne toelating tot des Heeren Tafel? Bit zal te eerder 
gebeuren , naar mate zijn gemoed teederder en aandoenlijker is. En 
wanneer het gebeurt, hoe verschrikkelijk kunnen dan de gevolgen 
zijn ten opzigte van den huisselijken vrede der getrouwden , en van 
derzelver zedelijk gedrag. Iemand , in tegendeel, welke een minder 
aandoenlijk hart en forser gemoed bezit, kan door zulk eene verban-
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iiing geheel vervreemden van de Gemeente , en eindelijk geraken tot 
eene onverschilligheid , welker uitwerksels dikwijls niet minder erg 
zijn. 

Wij gebruiken de vrijheid van aan Uw Eerw. als ons gevoelen 
voor te houden , dat de Ban of afsnijding van de Gemeente alleenlijk 
kan te pas komen ter beteugeling van grove zondaren , welke zich 
overgeven aan openbare werken des vleesches ; om te betuigen , dat 
de Gemeente van Christus geene gemeenschap heeft met degenen , die 
in de duisternisse wandelen , en , indien zij zich niet bekeeren , ze
kerlijk niet anders te wachten hebben dan het eeuwige verderf van 
het aangezigt des Heeren. Maar wie durft een zoo gestreng vonnis 
vellen over dengenen , tot wiens last hij niets meer heeft in te bren
gen , dan het Huwelijk met eene persoon , welke, in sommige ge
deelten zijner godsdienstige gevoelens , aan andere begrippen dan de 
zijne verknocht is? Den zoodanigen zoude men met den Apostel mogen 
vragen : Wie aijt gij, die eens anderen huisknecht oordeelt? En durft 
men zich dit vermeten ; sluit men zijnen , in dit stuk misschien dwa
lenden Broeder niet uit van de verwachting der zaligheid : zullen wij 
dan weigeren hier beneden hem nevens ons toe te laten tot de Tafel 
des Heeren , met welken wij hopen namaals aan te zitten aan de 
Bruiloft des Lams in den Hemel ? Meen , waarde Broeders en Vrien
den , laat zulk eene strijdigheid van gevoelens en handelwijze bij 
ons geene plaats hebben ; en vooral niet jegens de zulken , welker 
Huwelijken zich bepalen binnen den kring der Protestantsche Gezind
heden ; allerminst omtrent hen , welke zich alleenlijk verbinden aan 
eenen Doopsgezinden Broeder of aan eene Doopsgezinde Zuster van 
eene verschillende benaming. 

In dit ons Land ziet men vele voorbeelden van dergelijke Huwelij
ken ; en wij oordeelen ons niet bevoegd om dezelve op eenige andere 
wijze , dan door vriendelijke afrading te keeren , wanneer wij daar
toe gepaste gelegenheid hebben. Gaarne erkennen wij , dat ons voor
beeld hieromtrent niets afdoet, en dat Uw Eerw. naar de overtuiging 
van uw geweten , niet naar het voorbeeld van eenig mensch behooren 
te handelen. Maar wij hopen ook , dat het boven bijgebragte genoeg
zaam is om Uw Eerw. de regtmatigheid en betamelijkheid onzer han
delwijze te doen opmerken , en Uw Eerw. te bewegen om met ons 
mede te werken ter opheffinge van alle zoodanige hinderpalen , welke 
den Vrede en de Liefde , den Christenen zoo duur aanbevolen door 
hunnen Meester , in den weg staan. Waarlijk , dingen , welke zon
der wezenlijk nut te doen , alleenlijk kunnen strekken om de scheurin
gen te vergrooten of duurzaam te maken , behoorden overal, in alle 
Gezindheden afgeschaft te worden , opdat de geheele Gemeente der 
Christenen ée'n hart en e'éne ziel moge ziju. 
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Na hetgene wij , rakende den Ban en afsnijdinge gezegd hebben , 
zullen -wij niet lang behoeven stil te staan op de Mijding . welke die 
afsnijding volgt. In gevallen , waar in de afsnijding niet behoort 
geoefend te worden , vervalt ook de mijding van zelve, gelijk dui
delijk is. Maar zekerlijk zijn er gevallen, in welke het der Christelij
ke Gemeente geoorloofd is , ja betaamt , hare afkeuring van het open
baar ergerlijk gedrag van sommige harer Leden even openlijk te doen 
blijken , en te verklaren , dat zij met dezelve en derzelver werken 
geene gemeenschap heeft: gelijk indien iemand, een Broeder genaamd 
zijnde , een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendie
naar; of een lasteraar, of een dronkaard, of een roover. 1 Cor. 
V. 11. En met den zoodanigen gemeenzamen omgang te houden , is , 
zoolang zij in het kwade volharden, zekerlijk niet Welvoeglijk , om 
van het gevaar van besmetting niet te spreken. Be Apostel wil , dat 
men met den zoodanigen niet eete. Dit verbod of' deeze afrading be
treft gewisselijk niet de eigene huisgenoofen of naaste bloedverwanten 
van den overtreder. Indien men dezen , indien men den gehuwden 
onderling de wederzijdsche betrachting van de pligten des gezelîicen 
levens en de verkeering wilde verbieden , zoude men alle banden der 
zamenleving moeten losrukken . en ten opzigte van den afgesnedcnen 
zelye geheel tegen het oogmerk van den Apostel handelen. Want 
deze leert ons : Indien iemand onzen woorde , door dezen Brief ge
schreven , niet gehoorzaam is, teekent dien, en vermengt u niet 
met hem, opdat hij beschaamd worde. En houdt hem niet ah eenen 
vijand, maar vermaant hem als eenen Broeder, % Thess. III . 1-4 , 
15. De bedoeling van den Apostel was , derhalve , de verbetering 
des overtreders. Maar is het wel waarschijnlijk , dat deze zoude be
werkt worden door eene zoo gestrenge mijding, als men weleen» 
heeft voorgestaan ? De menscli is geneigd tot gezelligheid; ver
laten van zijne natuurlijkste en naaste Yrienden , zal hij , /.oo hij 
niet geheel tot neerslagtigheid en wanhoop 'vervalt, ander gezelschap 
zoeken , en ligtelijk zoodanig , hetgeen hem al verder en verder ver
voert , en verwijdert van die beschaming , tot welke de H. Paulus 
hem wilde brengen. Het bevel derhalve , van met den zoodanigen 
niet te eeten , of eenige gemeenzame verkeering te houden , betreft 
eigenlijk hun , welke niet natuurlijk door banden van bloedverwant
schap , of anderzins , verpligt zijn in dergelijken omgang met den 
overtreder te leven. Maar den nabestaanden , den leden van het zelf
de huisgezin , en vooral den Echtgenooten die verkeering te verbie
den , kan des Apostels oogmerk niet geweest zijn. Ten opzigte der 
laatstgemelden zouden daaruit de schroomelijkste gevolgen , en dik
wijls veel zwaardere overtredingen voortvloeijen , dan welke men bc-
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doelde te keer te gaan. Wel zegt Apostel Joannes : Indien iemand 
tot ulieden komt, en deze Leer niet brengt, ontvangt hem niet in 
•uw huis, en zegt tot hem niet, zijt gegroet. % Joann. vs. 10. 
Maar om nu niet te zeggen , dat bier duidelijk van vreemdelingen 
wordt gesproken ; en dat dit groeten waarschijnlijk behelsde eene toe-
wensching van Gods zegen over derzelver onderneming , is het dui
delijk , dat de Apostel bier spreekt van valsche Propheten en Leer
aars , van verleiders, die niet belijden dat Jezus Christus in het 
vleesch is gekomen, vs. 7. En hetgeen rakende deze gebeel verdor-
vene menschen , welke opzettelijk zich tegen de Leer der Apostelen 
aankantten , gezegd wordt, kan men zekerlijk niet toepassen op de 
gewone overtredingen dergenen , welke over bet geheel de Leer des 
Euangeîiums aannemen. 

Wij zouden veel breeder over dit stuk kunnen handelen , doch oor-
deelen genoeg gezegd te hebben om Uw Eerw. de gegrondheid en 
billijkheid eener gematigde handelwijze in dezen te doen opmerken. 
Ook hebben wij uwe aandacht reeds lang genoeg bezig gehouden. 
Wij betuigen met ons schrijven geen ander oogmerk te hebben dan 
de verbreiding van Christelijke Liefde en Verdraagzaamheid ; wij 
vertrouwen dat het als zoodanig bij Uw Eerw. zal worden aangeno
men , en zullen onze moeite meer dan rijkelijk beloond rekenen , 
indien wij daartoe , en tot uw geluk en welvaren iets hebben mogen 
toebrengen. 

Wij breken af met den hartelijken wensch, dat wij alle mogen 
opwassen in de genade en kennisse van onzen Heere en Zaligmaker 
Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid beide nu en in den dag der 
eenwigheid , Amen. En met dezen wensch noemen wij ons , 

Eerwaardige Vrienden en Broeders , 
Uwe 

Dienstwillige Vrienden en Broeders in 
Christus , de Sociëteit der Doopsge
zinde Gemeenten in Vriesland en 
Groningen, en uit aller naam , 

H . OoSTEKBAAA , ] P . HuiDEKOPER , 

P . SlINSTRA , F B . J . BROÜWER , 
A. STAAL , ) Leeraren. j V- D> p 1 A A T S ; } Diaconen. 

A . WlJTSES , | B . H A U E S , 

K. O. GORTER , P . I J . TICHELAAR , 

Boekhouder van Boekhouder van de 
3 Klassen. Zuider Klasse. 

Leeuwarden den 
81 Julij 1788. 
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Antwoord van de Friesche Sociëteit op de Circulaire 
van de Remonstrantsche Broederschap (*). 

WAARDE EN ZEER GELIEÏDE BROEDERS IH MEH ÏÏEEBE JEZUS CHRISTUS ! 

3 î e gedrukte brief , in het laatste gedeelte van het verloopen jaar , 

uit naam Uwer Broederschap, aan de Leeraren en Opzienderen der 

Protestantsche Gemeenten in Nederland afgevaardigd, is t i j onze 

Societeits-vergadering wel ontvangen ; gelijk ook de geschrevene , 

van den 2 Junij 1797 , welken Gij aan onze Societeits-vergaderinge 

wel hebt gelieven te zenden , ons ter behoorlijker tijd is ter hand 

gekomen. 

W i j kunnen niet nalaten , U onzen hartelijken dank te betuigen, 

en den verdienden lof te geven aan Uwe liefderijke en den leerlingen 

van onzen algemeenen godlijken Meester zoo zeer betamende gevoe

lens. Beklagenswaardig zijn , gewisselijk, de verdeeldheden , welke 

de Christenen in zoo vele Aanhangen of Gezindheden gescheurd hou

den ; en de pogingen dergenen , welke , in plaatse van afkeerigheid 

en verwijderinge , vrede en eendragt zoeken te doen heersenen , 

moeten door eiken regtschapen bemmnaar van deugd , godsvrucht 

en ware gelukzaligheid , altoos met dankbaarheid erkend worden. 

Ook wij , Broeders , zijn ten volle overtuigd, dat het Koningrijk 

Gods niet is spijze en drank , niet gelegen is in eenige uitwendig

heden , of in bijzondere begrippen over deze of gene stukken van 

bespiegeling , maar in regtvaardigheid en vrede en blijdschap door 

den Heiligen Geest. Ook zijn wij verzekerd , dat de eenigheid des 

geestes moet behouden worden door den band des vredes , en dat 

die band niet moet worden zamengetrokken door hel vosderen van 

volkomene eenstemmigheid in zaken , waaromtrent Jezus en de Apos

telen geene bepaalde belijdenis eischten, en waarover de gedachten 

(*) Getrokken uit âe Resolutie-boeken der Sociëteit* 
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toch altoos verschillende zullen blijven ; maar door onderlinge liefde; 
door in anderen die regten te erkennen , aan anderen die vrijheid 
niet te misgunnen of te betwisten, welke men zelf begeert te gebruiken. 

Wij verwerpen met Ulieden allen menschelijken naam , alle gezag 
van menschelijke formulieren en belijdenissen in zaken des geloofs. 
Die kunnen alleenlijk strekken om de denkwijze en gevoelens der
genen , welke dezelve opstelden , te verklaren , maar zijn van geene 
de minste verbindende kracht voor anderen. Het is , onzes oordeels, 
ongeoorloofd, en eene schending der majesteit van onzen hemelschen 
Koning , dat men derzelver aanneming stelle tot een noodzakelijke 
voorwaarde voor degenen , welke begeeren tot het Lidmaatschap der 
Christelijke Kerke en de gemeenschap van des ïïeeren Tafel te worden 
toegelaten. De eenige Belijdenis, welke wij vorderen, is, dat Jezus 
Christus is de Zoon van God , de beloofde Messias , de Zaligmaker 
der wereld ; — de eenige belofte , die van ernstige krachtdadige en 
aanhoudende pogingen tot een heilig en godvruchtig leven in het toe
komende. Wij weten , dat , die Christus in deze dingen dient, G-ode 
weibehagelijk is en ons is hij aangenaam. 

In gevolge van deze overtuiging , noodigen wij , bij de onder-
houdinge van het Avondmaal des Heeren , tot het nuttigen van het 
brood en van den wijn , zonder uitzonderinge , allen, welke Jezus 
aannemen als hunnen Zaligmaker en deszelfs geboden willen onder
houden. Wij reiken de hand van Broederschap aan allen , die ze 
gelieven aan te nemen. 

De Leden van Uwe Gemeente , welke in Friesland wonen , kun
nen dit getuigen ; en het kan Ulieden niet onbekend zijn , Broeders ! 
dat wij geene zwarigheid maken van Leeraars , bij Ulieder Kweek
school onderwezen en bevorderd , op onze Predikstoelen toe te laten ; 
dat de namen van Remonstranten en Doopsgezinden ons niet beletten , 
derzelver rede met genoegen en stichtinge Ie hooren ; dat in eene der 
talrijkste Gemeenten , bij schaarsheid van Proponenten uit het 
Kweekschool der Amsterdamsche Doopsgezinden, de dienst , voor 
een gedeelte, menigmalen door Proponenten uit het Uwe, tegen 
redelijke voldoening , is waargenomen (*). 

Onze beginsels , Broeders, zijn dus dezelfde als de Uwe; onze 
liefde is even uitgebreid; wij erkennen Ulieden als met ons ware 
leerlingen van denzelfden Meester; wij houden met Ulieden alle 
geestelijke gemeenschap. Dus, zoo verre wij Uwen brief wel be
grijpen , zijn wij in al het wezenlijke reeds vereenigd, voldoen 
wij reeds en hebhen sedert lang voldaan aan Uwe noodinge. 

Indien evenwel die uitnoodiging iets meer, indien zij eene naau-

{*) Te /ZarUngen; zie boven M. 144. 
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were vereeniging voor het uitwendige (zonder welke nogthans , naar 
ons inzien, de Christelijke gemeenschap zeer wel bestaan kan) mogt 
bedoelen , dan verzoeken wij , dat Gijl. uwe nadere inzigten , uw 
ontwerp, ons meer bepaaldelijk gelieft mede te deelen : wanneer wij 
öiet zullen in gebreke blijven van Uwe voorslagen te overwegen 
met dien ernst en ijver , welke het onderwerp vordert ; met die vol
vaardigheid en genegenheid , welke aan Uwe liefderijke oogmerken 
beantwoorden. 

Hiermede (enz.) blijven wij 

Waarde en Zeer Geliefde Broeders in den Heere J. C. 
Uwe zeer dienstw. en heilwenschende broeders 

Be Gecommitteerden voor de Sociëteit der 
Doopsgezinden in Friesland. 

(w. g.) 
Heere Oosterbaam. 
Jan Brouwer, mede uit 

naam van den afwezi
gen Boekhouder K. O. 
Gorter. 

Gerben Tigler. 
Pieter Sîinstra. 

Leer-

Pieter Muidekoper. 
Oeds C. Spoelstra. 
B. J. Brouwer. 
Pieter IJ. Tichelaar 

Boekhouder van de 
Zuider-Klasse. 

Dia-

Leeuwarden , 
den 9 Junij 1797. 
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Brief van de Friesche Sociëteit aan de Vereenigde 
Doopsgezinde en Remonstrantsche Gemeente te 

Dockum , genaamd de Christelijke (*). 

B i j onze laatste gewone Societeits-vergadering:, gehouden den 17 
Mei 1.1. , is het voorste! van Uwe Gemeente , nom met onze Doopsgez. 
Sociëteit in dezelfde betrekking te komen , waarin de Doopsgezinde 
Gemeente , op zich zelve , gestaan heeft," met allen ernst en naar 
vereisen overwogen. De uitslag dier beraadslagingen, mogen wij 
vertrouwen, is U uit het rapport van Uwen Gecommitteerde te dier 
vergadering gebleken. Be Sociëteit vond eenige bedenkelijkheid in 
Uwen bekenden voorslag ; maakte hierom zwarigheid de vereenigde 
Gemeente , voor als nog , op den gevraagden voet aan te nemen en 
heeft ons gelastigd , met u in nadere onderhandeling over dit stuk 
te treden ; om , zoo mogelijk , met Ulieden schikkingen te bei-amen , 
waardoor de Sociëteit aan Uwen verklaarden wensch voivaardig be
antwoorden moge. 

Bij hun antwoord op den Uwen van den 10 September 1798 heb
ben Gecommitteerden hunne vreugde betuigd over de vereeniging van 
Uwe beide Gemeenten tot ée'ne Christelijke Kerk, en U daarmede har
telijk gefeliciteerd. Aangenaam was ons het denkbeeld , een gedeel
te der jammerlijk verdeelde Christenheid , hoe klein ook in getal, 
te zien naderen , en met aflegging der sectenamen en vooroordeelen, 
zich ie Uwent door den band van eendragt en liefde, te zamen te 
voegen tot een geestelijk ligchaam , waarvan de Heere het hoofd is. 
Aangenamer was het ons , dat door U alzoo een sprekend voorbeeld 
gegeven werd van die Christelijke vereeniging, waartoe de Remon
stranten al hunne Protestantsche medebroeders hadden uitgenoodigd , 
en waarvan onze Sociëteit kort te voren de beginselen had toege
juicht. 

(*) Getrokken uit de Resolutie-boehen der Sociëteit. 
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Gecommitteerden vleiden zich toen , op grond van Ulieder welkom 
aanzoek , gedaan uit kracht van Ulieder Contract van vereeniging . 
dat er in dit Contract (waarvan zij in hunne qualiteit geheel onkun
dig waren) niets zoude gevonden worden, 't welk ons wederhonden 
konde , om aan Uwen wensch , ten aanzien der verbindtenis met onze 
Sociëteit, van stonden aan te voldoen. — Zij verlangen nog ten 
sterkste , dat deze goede zaak niet zal behoeven achter te blijven. Zij 
vleijen zich, dat onze Sociëteit, wier aanleg bijkans geheel huis
houdelijk is en die de hoogste verdraagzaamheid bij verschil van Chris
telijke gevoelens oefent, geene Broederen zal moeten verliezen , met 
wie zij sedert lang in liefde ten naauwste verbonden was. Te harder 
zou het ons vallen , van eene geheele Gemeente afgescheiden te wor
den , alleen daarom, dat zij den naam \an Doopsgezinde tegen den 
algemeenen van Christelijke verwisseld, en zich met weinige Leden 
van eene andere , in gevoelens Lijkans met ons instemmende Ge
zindte , vereenigd heeft. Bit , wij verklaren het, Broeders ! zoude 
ons , in wier midden Gij woont en altoos verkeerdet , bij uitnemend
heid grieven. 

Intusschen , uit copia van het Contract der vereeniging , ons op 
aanvrage des Boekhouders van Ulieden toegezonden , is der Sociëteit 
gebleken , dat de Leeraar , welke in uwe Gemeente staat beroepen te 
worden , volgens art. IV , vergeleken met art. XI , zich zal moeten 
verpligten , tot de bedieningen, zoowel van den Doop der Bejaarden 
als der Kinderen; en hier ligt de zwarigheid, waarom de Sociëteit 
geaarzeld heeft, U op den vorigen voet aan te nemen, volgens 
gedaan verzoek. 

Volgens onze Grondwet namelijk , en wel volgens het eerste artikel 
van het Reglement, waarop de verbindtenis van onze Sociëteit is 
rustende, (waarvan wij achten dat Gijl. niet onkundig zijt), moet 
dezelve bestaan uit Gemeenten, die den Doop der Bejaarden, op 
de Belijdenis des Christelijhen geloofs, voorstaan. 

Wij verwachten geenszins , dat Gij ons vergen zult, eene inbreuk 
te maken op die wet , welker overtreding onze geheele verbindtenis 
vernietigen of willekeurig maken zoude. Wij voorzien dit te minder, 
omdat wij alsnog den Doop niet voor een stuk van bespiegeling maar 
voor eene plegtigheid, door Jezus voorgeschreven, houden 5 en 
geen anderen schriftuurlijk achten of voorstaan, dan die in navol
ging van het voorbeeld der Apostelen aan den geSoovigen verrigt 
wordt. Wij veroordeelen , het is waar , anderen niet, of weigeren 
hen toe te laten tot de Tafel des Heeren , welke ten aanzien van dit 
Zijn stellig gebod van ons verschillen en meerder gewigt dan wij 
hechten aan het waarlijk onzeker gezag der Kerke van de derde en 
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latere eeuwen. Maar in onze oogen houdt eene Gemeente op te vol
doen aan haar gezegd vereischte , om lid onzer Sociëteit te worden , 
wanneer zij , wij zeggen niet, in hare Kerk den Doop der Kinderen 
toelaat; neen , laat een ieder , volgens het licht van zijn eigen ge
weten , vrijelijk handelen , en anderen ophouden zich te ergeren aan 
iets , wat waarlijk uit den geïoove geschiedt; maar wanneer zij der
wijze haar zegel van goedkeuring' hecht aan dien onschriftmatigen 
Doop, dat zij van haren Leeraar vordert, ook dezen te hedienen. 
Eene daadzaak, Broeders ! die, vergunt ons dit op te merken, van 
niemand der Bejaard-Doopsgezinden mag gevergd worden , zonder 
inbreuk op de vrijheid des gewetens en verdraagzaamheid, welke an
ders Uwe geheele vereeniging zoo bij uitstek ademt. Het beige U 
niet, dat wij rondelijk en uitvoerig de bedenkingen onzer Sociëteit 
aan U hebben voorgesteld. Wij bedoelden daarmede alleen , U de 
zwarigheid te doen gevoelen , die de Vergadering wederhouden heeft, 
een gunstiger besluit te nemen op Uwe voorgeslagene verbindtenis 
met ons. 

Toetst zelve onze redenen en wijt het uitstel aan geen gebrek van 
Christelijke liefde of verdraagzaamheid. Laat ons broederlijk de han
den in ée'n slaan , om de plaatsgrijpende hindernissen tot onderling 
genoegen uit den weg te ruimen. Denkt hiertoe middelen uit 5 en zoo 
Gij eene verdere , liefst mondelyke , onderhandeling met ons nuttig 
keurt, noodigen wij U ui t , om deze met onzen Boekhouder te iera
men. Wij toch van onze zijde betuigen hartelijk te wenschen , dat 
die verbindtenis vernieuwd worde 5 waartoe Ulieden het Contract van 
vereeniging Uwer Gemeente , ons de liefde en oude betrekking tot de 
talrijksten derzelve, de voormalige Doopsgezinden, ten sterksten 
noopt. 

Waarmede, enz. 
De Geoom. Mannen der Fr. Doopsges. 
Soc,, en uit aller naam gcteekend door 
den Boekhouder. 

Leeuwarden 
den 8 Jumj Î7S9 

M 
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Mededeelingen, aangaande den tegenwoordigen toestand der 

Doopsgezinde Gemeente te Balk(*). 

U e z e Gemeente der Oude-Friezen wordt tlians bediend door vier 
Leeraars , van welke twee den rang van Oudsten bekleeden , terwijl 
de beide anderen Medehelpers worden genoemd. De Medehelpers wor
den uit de Broeders , de Oudsten uit de Medeheipers gekozen. De 
Oudsten alleen zijn geregtigd tot de bediening van Doop en Avond
maal , welke beide plegtigheden slechts eenmaal in het jaar worden 
uitgeoefend. Op de Catechisatie wordt de Onderwysinge van EK&EÜ 
A. VAN DOOREGEEST tot leiddraad gebruikt. In het zamenstellen hunner 
Leerredenen wordt door de Leeraars de Concordantie van PIETER JAKSZ. 
rwiscK veelvuldig geraadpleegd en ook bij de overige Leden is dit 
werk in zeer groot aanzien. De Bijbel-vertaling van BIESKEHS , waar
van nog fraaije folio-drukken bij de Gemeente aanwezig zijn , wordt 
zoowel in de huisgezinnen als in de kerk gebezigd. Bij de Doopbe-
dieningen wordt den Aankomelingen eene geloofs-belijdenis voorgele
zen , die bij BOÜDEWIJW voorkomt. Als de Doophediening verrigt is , 
heft de Oudste de gedoopten op , begroet hen met een' liefdekus en 
vermaant hen , getrouw te blijven aan de afgelegde belijdenis. De 
kerkelijke eeredienst is bij de Doopsgezinden te Balk nog in derzeiver 
kindschheid. Men vindt er een niet zeer welluidend gezang , waartoe 
men de Oude Eoornsehe Liederen en eeuige weinige Psalmen DAVIDS , 
naar de berijming van DATHEEK , gebruikt; het stil gebed , onder het
welk de Leden , met den rug naar den Leeraar gekeerd , geknield 
liggen ; eene in taal en stijl zeer eenvoudige Leeirede , die grooten
deels uit Bijbefspreuken bestaat. 

De voetwassching , bij sommige der vroegere Doopsgezinden in ge
bruik , wordt te Balk wel niet meer als eene Kerkelijke plegtigheid , 
maar echter als eene liefde-dienst in zoo verre onderhouden, dat wan-

(*) Grootendeels uit berigten , medegedeeld door den Wel-Eerw. j . VAN BEK 

PLOEG , te Grouia. 
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neer een of meer Broeders uit eene andere Gemeente , om eenige gees
telijke diensten te verrigten , tot hen gezonden worden , zij deze met 
een heiligen kus der liefde begroeten en als een kenmerk van nederig
heid en dienstvaardigheid , bij hunne aankomst, ter plaatse waar zij 
hunnen intrek hebbeu genomen, derzelver voeten wasschen. Beurtelings 
zenden thans die van Balk en die van ééne der Doopsgezinde Gemeen
ten te aalsmeer zulk ^ene geestelijke commissie tot elkander. 

Be Kerkelijke ban wordt bij hen , althans in zoo verre , nog ge
streng gehandhaafd , dat zij zonder onderscheid de zoodanige der 
Broeders en Zusters van hunne Gemeenschap afsnijden , die met per
sonen , niet tot de Gemeente behoorende , in het huwelijk treden. In 
den dagelijkschen omgang zijn zij jegens allen vriendelijk en dienst-
vaardig. Goede trouw en naauwgezetheid van geweten kenmerken 
bunnen wandel, en hierdoor deelen zij in de achting en gunst van 
velen , in wier midden zij wonen. 

De Doopsgezinden dezer plaats onderscheiden zich Lijzonder door 
eene eenvoudige, niet zeer behagelijke kleeding en zeer sobere levens
wijze. Goud noch zilver wordt aan het ligchaam gedragen of tot huis-
selijk gebruik gebezigd. De meesten rooken geen tabak , noch ge
bruiken sterken drank. Wal niet tot 'slevens onderhoud volstrekt 
noodzakelijk is , wordt door hen met den naam van verkwisting be
stempeld. Hunne huizen zijn somber en kenbaar aan de bijzondere 
en bij allen gelijke bouworde en kleur. Hunne meubelen zijn zeer 
onkostbaar en weinige ; maar hunne tijdelijke omstandigheden , door 
werkzaamheid met spaarzaamheid vereenigd, meerendeels gunstig. Bij 
de jeugd begint zich echter reeds hier en daar eene en andere afwij
king van dien strengen levensregel te vertoonen , en het zal moeite 
kosten , om bij het volgende geslacht de voorvaderlijke inzettingen 
te bewaren. 

Yele bijzonderheden van minder aanbelang kunnen wij voorbij gaan. 
Die in den winter hun laag en eenvoudig Vermaanhuis bezoekt, terwijl 
€r predikdieast gehouden wordt, zal opmerken , hoe dan de mannen 
dikwijls , met den rug naar den Leeraar gekeerd, rondom een groot 
vuur zitten en hoe zij de vrouwen van vuur voor hare stoven voorzien. 
Ieder binnenkomende groet dan de aanwezigen met het enkele woord : 
moam (goeden morgen) ! Die van buiten komen , gaan bij de Leer
aars rond , reiken huu de hand en vragen : nog goed ? waarop door 
deze geantwoord wordt: best, hoe giet it mei jou ? Be Voorzan
ger noodigt vervolgens de Gemeente ook in het Land-Friesch tot zin
gen , /eggende: Dy meihleftta sjongen, sieltje foolje twa en tach
tig (of sa); uut it eerste of twade oonhingsel. Vóór het gebed geeft de 
dienstdoende Leeraar de onderwerpen op , waarover dat stille gebed 

2-4 * 
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moet loopen; welke onderwerpen meestal gelijk zijn. Hij besluit 
zijne Leerrede doorgaans met de woorden: »heb ik iets gesproken , 
hetgeen u niet wel aanstond , gelieve het vrij mijne onperfektheid toe 
te schrijven ; maar heb ik iels gesproken , waaruit gij eenig nut ge
trokken hebt, geeft niet mij , maar den God des Hemels de eere. Gaat 
in vrede , als de lofzang gezongen is ; dient malkanderen en houdt 
mij het woord der prediking ten goede; het is met eene goede mei-
ninge geschied ;" waarop eenigen der aanzienlijksten of bejaardsten 
van de Broeders antwoorden: »dank je!" en de anderen met het 
hoofd buigen. De spreker staat in geen' predikstoel, maar voor. een 
lezenaar , ter wederzijden waarvan de overige leeraars op hooge ou-
derwetsche stoelen zitten. De toehoorders zitten op banken , welke 
als het geheele vertrek , ongeverwd zijn, 

Hoe veel er echter bij deze Gemeente te Balk onder een' hoogst 
eenvoudigen vorm valle op te merken , dat geheel afwijkt van de 
meer algemeene eeredienst of levenswijze , —- eer en lof moet steeds 
aan haar worden toegebragt , wegens haar opregt en ongeveinsd ge
loof , 't welk in het dagelijksche leven vruchten draagt van deelnemen
de liefde en reine zeden ! 
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Ophelderingen , Bijvoegselen } enz, op den tekst 
van dit Werk. 

MELCHIOR HOFJÏANN , bl. IS en 30. 

Mie eerste bladen van dit werk waren reeds ter perse , toen mij in 
handen kwam de Geschichte der Wiedertäufer, von ihrem Entstehen 
au Zwichau in Saehsen bis auf ihren Sturz zu Munster in West-
falen, von J. HAST ; Munster, 1836. Dit werk , hoe belangrijk ook 
op zich zelf , geeft aan mijne bewijsvoering in Hoofdstuk I niet meer 
licht, behalve dat ik met behulp van hetzelve mij eenigzins in staat 
zie gesteld , aangaande het rondzwerven van MELCHIOR HOFMANN zekere 
chronologische opgave mede te deelen, wanneer men aldaar Seite 104, 
107 , 2-44-, u. s. w . , met elkander vergelijkt. Ik laat dezelve hier 
volgen , zoo naauwkeurig opgemaakt als mij mogelijk geweest is. 
182-4, Julij of Augustus. HOÏMASN reist in gezelschap van BIUK en 

KNIVFEBOOILING uit Duitschland naar Zweden. 
1824, in den herfst. Uit Zweden verdreven, trekt hij naar Lijfland. 
1828. Gaat van daar naar Wittenberg , en spreekt met UITHEB en 

BÜ6ENHAGEN. 

1828 , in den herfst. Van Wittenberg naar Schwaben en Straatsburg. 
1826. Van hier over Wittenberg naar Lyjland terug, 
1827. Eerst naar Maagdenburg , vervolgens naar Wittenberg. 
1827, in den herfst. Yan Wittenberg over Maagdenburg en Ham

burg naar Kiel in het Holsteimche. 
1829, in April of Mei. Moet uil Kiel wijken en komt te Straatsburg. 
1829 , in den herfst. Gaat van hier naar Embdert, waar zijn mede

stander RINK in 1828 uit Zwitserland aangekomen was. 
1880 , in de lente. Moet vertrekken en komt te Straatsburg. 
1881 , tegen den winter. Zendt afgevaardigden naar Nederland. 
1882 , in den winter. Verlaal Straatsburg en komt te Embden. 
Î882 , in de lente of tegen den zomer. Verlaat Embden , komt mis

schien ook iu Friesland, vertrekt voor de vierde maal naar 
Straatsburg , en wordt hier in de gevangenis geworpen , 
waarin hij sterft. 
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Met het werk van HAST heb ik vergelekea : Gesckichte Munsters , 
nach den Quellen bearbeitet von Dr. s. A. EKHARD , Munster 1837 , 
Seite 329 ; waar ik de zelfde berigten , ofschoon niet in die volledig
heid , gevonden hela. 

SICKE SNIJDER , LI. 17. 

Mijne Lezers zullen overtuigd zijn , dat het in mijn betoog, ten 
opzigte van hei bestaan van Doopsgezinden in Friesland, vóór hier 
Munstenchen zijn geweest, van veel belang wezen zou , het juiste 
jaartal te kunnen aangeven , wanneer SIOKE SNIJBER den Marteldood 
heeft ondergaan. Na het afdrukken van een groot gedeelte dezes 
werks , zie ik mij daartoe in staat gesteld , en tevens mijn vermoeden 
bevestigd, dat die dood reeds in het begin van 1SS1 heeft plaats ge
grepen. 

De Heer M1'. DAAM TOCKEMA namelijk , heeft vroeger eene menigte 
aanteekeningen gemaakt uit de Crimineeïe Sententie-boeken van hel 
Sof van Friesland, welke beginnen van het jaar 1800 af. In de
zelve vindt men : »dat SIOKE TREEBKS den 20 Maart 1581 door het Hof 
veroordeeld is , om met den zwaarde geregt te worden , dat zijn lig:— 
chaam op een rad zal worden gezet, en het hoofd op eenen staak , 
omdat hij zich had laten herdoopen en hij bij dien doop persevereer
de." In de jaren voor dit feit wordt echter te vergeefs naar derge
lijke veroordeelingen gezocht; maar in 183-4 worden er twee personen 
uit Leeuwarden genoemd, die bunnen herdoop hadden herroepen» 
Vervolgens komen er in ÎS88 (op den 16 Maart) eeuige personen voor, 
die den herdoop der Munsterschen herroepen hebben. Op den 10 en 
12 April van dit zelfde jaar zijn er eerst vier personen tot zware dood
straf veroordeeld , wegens hun aanhangen van de seditieuse secte der 
Munsterschen en hun oproerig gedrag in het Oldeklooster. Daarna , 
op den 12 April, nog dertien mannen en een en dertig vrouwen , 
met name genoemd, veroordeeld om gelijke oorzaak en tot gelijke 
straffen ; maar de vrouwen om vet dronken te worden. 

Ook in deze Crimineeïe Sententie-boehen gaan dus de Doopsgezinden 
vóór de Munsterseken en wordt er onderscheid gemaakt tusschen den 
gewonen en den Munsterschen herdoop. Zegt men, dat men vóór 1538 
den herdoop niet Munstersch noemen kon , omdat men toen de Mun
sterschen nog niet kende , da o is dit een bewijs te meer voor mijn 
betoog, dat hier Doopsgezinden waren , vóór er Munsterschen ge
weest zijn. 

Uit deze aanteekening van Mr. DAADI FOCKEMA schijnt vooits ten op-
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zigte Van SIOKB SNIJDER te blijken, dat zijn naam eigenlijk SICKE ÏRBERKS 

was , maar dat hij snijder of kleermaker van beroep is geweest. 

Bekentenisse van 0. PHIHÏS , LI. 24. 

De Brief van Prof. &. VAN HEJIEBT aan den Here G. MAATSCHOEN , 
betreffende voomamentlijk den oorsprong en betrekkinge der Men-
noniten, enz., Middelburg, 174-4, waarin op bladz. 118 enz. over 
deze Bekentenisse gehandeld wordt, heeft mij noch omtrent dit stuk , 
noch in eenig ander gevoelen tot andere gedachten gebragt. Op bladz. 
140 zegt VAN HEMERT dat die Bekentenisse in 1584 te Amsterdam is 
uitgegeven door CORWELIS CLAASZ (op bladz. 206 zegt hij door CL AAS 
CLAASSEN , zoodat ik nu niet weet. wien ik daar voor te houden heb , 
terwijl het in allen gevalle onze Blokzijler CLAAS CLAASZ , die van late-
ren leeftijd is , niet zijn kan), volgens eene copie van zijne (o. PBI-
LIPS) eigene hand en naderhand in 1609 is herdrukt. Van die 
eerste uitgave is noch onzen grooten Geschiedkundige, s. MULLER, 
noch mij, iets nader bekend', bestond zij , dan was ook zij toch 
na den dood van o. PHILIPS, gelijk VAK HEMERT zelf belijdt, uitge
geven. Althans zal ik wel bij mijn gevoelen , omtrent het twij
felachtig gezag van dit stuk, moeten blijven , totdat ik van die 
eerste uitgave, copie en uitgever nader onderrigt ben 5 waartoe ik 
alle deskundigen uitnoodig. 

Uit gernelden brief schijnt ook te blijken, dat LEENERT BOUWENS 
een Zeeuw van afkomst is geweest (bladz. 178); 't welk VAH HEMERT 
aanhaalt uit GDIDO DE BRES , Nederlandsche geloofs belydenisse. 

Tibben, hl. SS. 

Deze benaming, aan de Doopsgezinden gegeven, is nog ouder 
dan van 1S7S , daar reeds in 1549 de knecht van een' Priester te 
Leeuwarden , HADEWIJK te vergeefs tot oneerbaarheid aangezocht 
hebbende, van haar zegt: »de Tip is zoo wijs in de Schrift, ik 
kan er niet tegen op." Ook meent de Heer j . B. HESSELINK te Gro
ningen , gelezen te hebben bij W. Verlinde , oorsprong der Luthe-
rie , Brugge 1867 (welk stuk ik echter niet heb kunnen raadple
gen) : "deze (n.1. de Doopsgezinden) worden in Friesland de Tibben 
genoemd." In Friesland is deze bijnaam echter minder bekend dan 
in Groningen. 
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Begvmsel der Doopsgezinden bij de Hervorming , 

M. §8 enz. , M. m , 97 en 115. 

Wanneer men deze bladzijden met elkander vergelijkt, dan zoiï 
het kunnen schijnen, dat ik in de opgave van een zoodanig Beginsel 
eenigzins gewankeld heb , daar ik wel het vrije onderzoek der H. 
Schrift als eene oorzaak stel van ons ontstaan , althans in Friesland , 
en het uitgaan van den regel dier schrift als een Beginsel bij de 
Doopsgezinden beschouw , maar tevens betuig, dat de Boogsgezin-
den , zoowel aîs alle Protestanten , uitgingen van het Beginsel: de 
menscîi wordt zonder verdienste , uit Gods genade , door de verlos
sing , welke in Christus is , geregtvaardigd; niet door de werken 
der wet , maar door het geloof. Deze schijnbare tegenstrijdigheid 
viel mij zelven in het oog , nadat mij in handen gekomen was de 
Bissertatio Tkeologica de duplici principio, unde in Ecclesia 
emendanda eæiermit saeo: XVI Reformatores, auctore A. BOON. 
Groning. ap. ZUIDEMA, 1889. De vraag rees nu natuurlijk bij mij op: 
neem ik ook gelijk deze geachte schrijver een dubbel Beginsel bij 
de Hervormers , inzonderheid bij de Doopsgezinden , aan ; en zoo 
niet, heb ik mij dan niet verkeerd of onduidelijk uitgedrukt? Ik moet 
dit laatste bekennen, geachte Lezers! daar i k , wat althans de 
Doopsgezinden betreft, nog niet dat dubbele Beginsel vinden kan. 
Als Beginsel bij hen moet ik op den voorgrond stellen : het vrij on
derzoek der H. Schrift, opgewekt door de behoefte aan iets beters, 
dan de Roomsche Kerkleer gaf; terwijl ik geloof, dat het begrip 
omtrent de regtvaardigmg door Gods genade in Christus , de Chris
telijke vrijheid van menschelijke bepalingen en banden, en de zuiver
heid der Christelijke Kerk, terstond en onmiddellijk uil het vrije 
onderzoek der H. Schrift zijn voortgevloeid en men zonder de H, 
Schrift niet tot gemelde leerstellingen zou gekomen zijn. 

DIRK PHILIPS , bh 88. 

Niet slechts door enkele gezegden , maar ook door geheele opstellen 
schijnt B. ï'uiLips ziels opzettelijk tegen de stellingen der Munsterschen 
gekant te hebben. Zoo schijnt L, v. zijn Stuk van de geestelijke 
Restitution te slaan op eer. libel , in 188-4 te Munster gedrukt: 
Eyne Uestitution edder Eine wedderstellinge rechter unde gesunder 
Chrislliker Leer, gelouers unde levens uth Gades genaden durch de 
ganeynte Christi tho Manster an den dach gegeuenn, enz. , waar
van «OTHM\SW de opsteller was Zoo insgelijks zijne oerhtaringe de* 
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Tabernakels ofte der Hutten Mosi , op een geschrift van den zelfden 
BOTMAAN : von verborgenheit der Schrift, des Rykes Christî und 
von 4em Daghe des Herrn dorch de ghetneynte Christi tho Mun
ster, ISüS, waarin het 8e kap. over dat zelfde onderwerp handelt. 
Deze Munstersche geschriften zijn zeldzaam meer te bekomen ; ook 
heb ik dezelve nooit aangetroffen. 

GILLIS of JELIS VAK ÂKJM , als Leeraar of Oudste, doopende , bl. 60» 

Deze man schijnt vooral in Holland Tele personen gedoopt te heb
ben. De Martelaren verzwegen doorgaans de namen dergenen, die hen 
gedoopt hadden, zoolang zij dit, wegens de smarten op de pijnbank, 
vermogten. Ook wisten zij het soms niet te zeggen , wanneer zij vroe-
ger niet naar den naam hadden vernomen , om niet onverhoopt, als 
zij gevangen genomen werden , nog meer geloofsgenooten in gevaar 
en banden te brengen. Waar echter in Holland een naam werd ge
noemd , was het meest deze VAN AKEK. B. T. in 1849 door acht Mar
telaren te Amsterdam (zie VAN BRAGHT M. 8-4); in 1882 door vijf 
Martelaren aldaar (bl. 14-2); in 18S!8 door een' Martelaar aldaar 
(bl. 1-48); in 1888 door een' Martelaar van Antwerpen te Rotterdam 
(bl. 192). Er werd door de Regters , in 1S82 , te Leiden, ook bij
zonder naar hem gevraagd en gevorscht (bl. 1158). Hij schijnt mede 
in Vlaanderen vele gedoopt te hebben , daar de Deken van Ronse 
hem «LIS den Dooper noemt (bl. 182). 

Doopsgezinde vlugtelingen uit Vlaanderen en Braband, bl. 86. 

Dat dit vlugten bij de Regering reeds in 1886 bekend was , blijkt 
uit een berigt van den Martelaar CIABS DE PRAET , te Gent, bij VAT» 

BHAGÏÏT , bl. 168 : »de schrijver vraagde, wat volk van Gent ik te 
Embden gelaten had. En ik wilde hem niet antwoorden ," enz. Na 
de komst van AIVA vJugtten ook Doopsgezinde Leeraars of Oudsten van 
daar , volgens een' brief van JACOB DE ROOWE of Keersegieter , in 1869 
geschreven (zie boven bl. 107) . waarin hij betuigt aan de Oudsten 
en Dienaars der Gemeenten in Vlaanderen , die de Kudde Christi voor
staan : »nadien ik gehoort hebbe , dal veel, die de Gemeynte voor
staan en besorgen , soeken ontslagen te zijn , om uyt het land te 
reysen , soo heb ik uyt liefde des volks genegen geweest . ulieden 
een weymg te schryven , om uîieden te vermanen , dat gy soud wil
len eens recht bedenken de arme kinderen , die gyiieden in grootc 
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ellenden achterlaten s t i l t ; — en soo gyîieden alsoo henen trekt en de 

arme kinderen ve r l ae t , soo staen sy in groot perykel om te vergaen 

en weder in de werelt te verzeylen , enz. — En gy , lieve Broeders , 

die de Gemeynte met het woord des ïïeeren voorstaet , blijft de Ge

meynte by , soo lange als ' t u mogelyk is , want soo gy vertrecken 

w i l t , soo maeckt gy de andere Dienaers kleynmoedig en heel be -

swaert , en gy verstroyt de kudde , enz. — Ten laetsten soo wil ik 

my een weynig tot myne lieve susteren keeren , te weten , tot uwe 

Huysvrouwen , om haer te vermanen en te bidden , dat sy lydsaem 

souden willen wesen met hare mannen , en haer niet moeyelyk val

len , om haer uyt het lant te krygen : maer bekent het Susters den 

grooten nood , en hebt jammer en medelyden met den volke , en 

d e n k t : Dat de Heere aen onse mans versoekt , dat moeten wij mede 

dragen , en onse ~ zielen in lydsaemheid besitten door het geîoove. 

(Tolgen de voorbeelden van Sara , Judith en J o e l , op het geestelyke 

overgebragt.) Alsoo moet gy ook , myn lieve Susters , door liet ge 

îoove uyttrekken tegen den vyand en wederparty des huys I s r aë l , 

en smyten hem met den hamer des Goddelyken Woords de nagel 

Christus Jesus door syn hooft. Aldus , zyt altoos kloek , en daertoe 

lydsaem en vermaent uwe mannen by de kudde te blyven , en weet 

wat een yegelyk goets d o e t , dat sal by van den Heere ontvan

gen. — Groet my alle Broeders en Susters hertelyk seer , die by 

u i . woonen , en hier mede denk ik aan u te seggen adieu , adieu 

myn lieve Broeders met u Huysvrouwen , tot dat w y malkanderen 

sien in de eeuwige vreugde. Be Heere geve u syn genade , dat 

w y malkanderen daar mogen v inden." (Geschreven in zijne gevan

genis te Brugge , tien dagen vóór h i j , met HEBMAN VAN VLEKWIJK , 

om zijn geloof levend verbrand werd. VAK BRAGET , b l . -471 enz.) 

Van JACOB de ROORE schijnt ook een werkje in het licht verschenen 

te zijn , blijkens het slot van een' br ief , door den Martelaar JOOST 

BE TOLLENAAR in 1889 uit zijne gevangenis te Gent geschreven aan 

zijne doch te r : umijn kind BETJEN , soo ik sterve , soo wilde ik wel 

dat uw Moeder u gave tot een eeuwige memorie , een Testament , 

ende een BIRBJCK PHTLIPS Fondament-boek , en een Lied-boeck , ende 

een Boecxken van JACOB BE KEERSMETER , en wilt daarin veel l esen , 

want daer staan veel schoone vermaningen i n . " VAN BRAGBT , b l . 777». 

Overigens heb ik bij VAK BIÎAGHT , betreffende Ylaamsche vlugte

lingen , nog het volgende gevonden. Be Martelaar LAURENS VAN BES 

IEIXEN schreef in de gevangenis te Antwerpen een' brief aan alle Broe

deren , die te Emhden wonen , iuzonderheid aan zijne twee Broeders 

en TosiJTNGEN , LIEVENS huisvrouw , in Mei 1559 (bl. 26$) . I n 1S88 

vlugtte van Meenen va.a.t%Antwerpen de Martelaar IENAEBT ÎLOVIEK 5 
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Kond in 1889 zijne vrouw en vier kinderen naar Friesland en wilde 
zelf hen nareizen, toen hij onverwacht gevangen genônaen, en, ofschoon 
van aanzieriijken huize , gedood werd. Zijne laatste oogenblikken 
zijn afgeluisterd (daar hij in de gevangenis werd omgeLragt) , door 
JOOST NOSE en KESTME VAH DAMME , beide naderhand te Franeker ge

storven (BI. 271). HANS KNEVEL verhuisde met een' vriend van 
ontwerpen naar Hamburg , keerde onvoorzigtig terug en werd in 
1872 te Antwerpen ter dood gebragt (bl. 621). Te Tieît in Vlaan
deren werd in 1873 omgebragt ANTHONIS IJSBAERTS , vroeger naar 
Friesland gevîugt en daar dienende bij «en' medevlugteling van 
Tielt, die zijne vele goederen alle in Vlaanderen had moeten 
laten , waarom IJSBAERTS afgevaardigd werd , ten einde hem hiervan 
over te brengen , zoo veel hij kon. Op het punt staande weer naar 
Friesland te reizen , werd hij gevangen en gedood (Bl. 67-4). In 
1878 werd TAMEKJEU WALRAVEN te Antwerpen verbrand ; waarop baar 
zoon JAQÜES 'WAiRAVEH naar Amsterdam trok (Bl. 698). Anderen 
zijn uit Vlaanderen naar Engeland gevlugt, waaronder HENDRIK 
TERWOORT en JAN PIETERSZ , die in 1878 , onder de regering van 
Koningin ELIZABETH ! te Londen verbrand werden (Bl. 69-4). 

In 1871 waren de voornaamste Doopsgezinde Gemeenten van Vlaan
deren en Braband te Antwerpen en Gent gevestigd (Bl. 842). In 
1872 hadden zich vele Doopsgezinden van Braband , ook van Hol
land , zoo als uit Leiden en Haarlem, naar de Nieuw-Vaart bij 
Breda begeven , omdat men daar een' tijdlang rustig had geleefd. 
Eene godsdienstige zamenkomst , van ongeveer honderd personen, 
werd daar den 8 Augustus van clat jaar verstoord; de meesten ont
kwamen , maar zeven Broeders moesten het met den Marteldood boe
ten (Bl. 60S). 

Tot een bewijs van de toenmalige gemeenschap en verstandhouding 
der Doopsgezinde Gemeenten in Holland en Vlaanderen , en van de 
liefderijke mededeelzaamheid der Gemeente te Haarlem in het bij
zonder , strekke dit volgende , uit een' brief van den Ifarfelaar JÚOST 
DE TOMENAER, in 1889 te Gent gedood : »Ik zoude wel willen , dat 
men desen Brief ofte Copie soude willen senden aeu die van Haerlem ^ 
daer was eens buyten myne weten een Brief gesonden van die van 
Haerlem , en is ten huyse van Michiel Buyse (mede martelaar) ge
vonden , die heeft my seer beswaert, het was ter cause van hondert 
pond, die gesonden waren aen den armen, en noch van een Testa
ment van vier en twintig pond van JOOST DAEHS, enz." (Bl. 768). •— 
Opmerkenswaardig is ook het bestaan van de volgende vertalingen : 
MENNO SIMONS , Claire Admonition et Remonstranee, suivant la Pa-
role de Dieu, touohant la regenemtion Sjst Fidele et première re-



380 B IJ L A G E XIX. 

surrection Spirituelle, 4 '° , 1626; — o. PHILIPS , EncMiidion ou 
Mawuel de la Religion Ghrestienne, 4t0 , 1626 ; — JAQÜES DOSIE , 

Confession de Foy , 4 to , 1626 ; alle ia het Fransch overgebragt 
door zekeren VIKÖIIE BE LAS. Zij schijnen een later testaan van 
Vlaamsche of Franêohe Doopsgezinden in Noord-Wederland te be
wijzen. 

Be Humster-vrede , bladz. 109. 

De Hoogleeraar s. MULIEB heeft aangaande dezen vrede gevonden 
en aan mij medegedeeld net volgende Handschrift, waarin de artike
len van gemelde overeenkomst blijken vervat te zijn, en hetwelk, 
voor zoo ver ik weet, nergens gedrukt voorkomt. 

» Ârticulen van den vreede in Homsterlandt. 
1. In den Ersten. Dat alle Jro B. und Deneren, va alle hare 

gegeuven Ordelen , belangende den twist saken , ouer den urnen , 
tsy ouer B. S. D. offt Lerer sollen affstaen , casseert und neder ge-
leegt worden , en sullen den verordelden vredigge. 

2. Dat ock Insgelycke onse B. sollen alle degene fredige de 
ouer haer ordelen te truren en te cîage hebben, Ende off hier in 
enich missverstaadt, offt Discordacie tussge partie meugte vallen , het 
selue sell staen. by verclaringge va beyderleie B. de den twist 
niet beleeft hebben. 

3. Bat ock alle vresige B. en 8. alle onse Deneren en Lereren, 
op dese jegenwoordigge tydt wesende in vreeslandt (*) niet ge-
staen en hebben , sollen vor haer Denere holden. 

4. Dat deselue vreesige B. geen den&t ontfangge noch eissge en 
solle, va eenige L. en D. wesende in den twist suspect of besgnl-
digt , bey ter tydt tho , se hem mit rcgt offte waerheit verdediget 
hebte, en dat in een geassosierde (verenigde) Gemeente , van beyderleie 
(verenigde) brudere , ditt op beide siden also geholden oft tho holden. 

5. Dat de gestrafften up wareken des vleisges, twistige handelinge 
offt sus anders van der G. ordentlick gestrafft, en tot noch tho mit de 
G. onuersoent staen , sollen noch va beyderleie G. als onrein straff-
werdig geholden worden , en uth der Stadt (ouer) gegeue worden , 
na idt Exempel Joab en Seba den soen Bodmi. 2. Boeck Samuel. 20 ." 

THOMAS BINTGENS> , bi. l i l . 

Het is verkeerd , dat ik den iclfden man , op de zelfde bladzijde , 

(*) Boven dt wooîdeH in vreeslandt, staaî ende den†wi&tw 
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ook BEEivroEWS h e t gespeld, daar men zich gelijk dient te blijven. 

Overigens moge liet tot eenige verontschuldiging strekken , dat zijn 

naam inderdaad op beide wijzen geschreven w e r d , gelijk mede 

liet geval is met VAK DER MOLER of VEBMOLEN , met LEENERT , LEENDERT 

of LENAERT BoxiWENS , met LEUKE of LEMHEKEN en meer anderen. W a a r 

soms c. HCYEEB.TS of HÜIJBERTS en RTSDTK of RUSDiJK gedrukt i s , moet 

het nuYBERTS en RÏSDYK zijn. 

Het stuk van den ongenoemden Libertijn , bl 142. 

Dit stuk , misschien verloren ge raak t , was volgens r . j . TWISCK , 

Chronycli van den ondergangh der Tyrannen, 2 d e deel, bl. 1540 

eene »samensprekinge van drie persoonen, Hollander, Embder ende 

Ghereformeert;" waarin het dooden van Ketters en alle Godsdienst-

dwang tegengesproken werd. Hiertegen verscheen de gemelde Apo-

logia, die in 160iS beantwoord werd door JACOB METERS VERHEULEN 

of VAN DER HOLEN , dien wij boven (bladz. 112) ais een der hoofden 

van de Huiskoopers te Franeher hebben leeren kennen , en door ze

keren JAN CLAESZ RÛI/WAGEN, Deze beide redeneren vooral uit den ver

schillenden aard van eene wereldsche Overheid en het Rijk van 

Christus ; terwijl zij daarenboven hun gevoelen door hel gezag van 

LUTHER en anderen trachten te staven. Over het gebeurde te Sneek, 

zie men ook TWISCK , t, a. p i . , b l . 1842 , enz. 

Fereeniging van Vlamingen en Friezen te Warlimgen, b l . 1S9. 

Sommige Friezen, van de teêre of bekommerde, hebben zich reeds 

in 1610 met de Vlaamsche Gemeente aldaar vereenigd ; blijkens 

een beklag van de zijde der Oude-Vlamîngen, berustende bij den 

Heer J . D. IKSSJSMWK, In dit zelfde geschrift wordt gezegd , dat de 

Huiskoopers » wegens de herkomst van 't wezen ChrisSy met ABAM PASTOR 

in een geîyk geiove staen." 

UkowaUisten, b l . 16S. 

Ofschoon deze van de Oude-Vlamingen zijn uitgegaan en zich 

waarschijnlijk ook in dezen aanhang naderhand grootendeels weer 

hebben opgelost, moet men ze echter niet geheel voor de zelfden hon

den. JOANWES M U S (volgens Tpeij en Dermout JAN LMS ; volgens 
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eene gissing van J. D. Besselink JAK MIES , daar de voornaam LUIE in 

Groningerland nog wel bekend is , misschien de zelfde als JAN LECAS , 

vanwaar bij Montanus het Jan Lucas-volk , zie boven bladz. 1 IS) 

schijnt , wegens de vereeniging te Harlingen, een der voornaamste 

voorstanders geweest te zijn van de afscheiding, door de Oude-Vla

mingen bewerkstelligd. Ook door zijne twisten met CLAAS CXAASSEN , 

piETsB JAMS aoYES en JOOST HENDRIKS , in een gesprek te Hoorn bij 

P.J. Twisck in 1622 gehouden , onderscheidt hij zich als hevige 

Vlaming. Zijne bijzondere gevoelens omtrent JDBAS enz. schijnt hij 

echter meer heimeiijk verbreid te hebben : misschien uit vrees voor 

afkeer bij zijne Geloofsgenooten en moeijelijkheid van de zijde der 

Hervormden. Na zijn overlijden zullen zijne aanhangers hun ge

voelen althans wel niet in liet openbaar veranderd hebben , ter zijner 

gunste : want vooreerst hielden zij zeer gestreng vast aan hunne Be

lijdenis en daarenboven zouden ook de Hervormden er wel meer ge

bruik van hebben gemaakt , om de Oude-Vlamingen algemeen als 

Ukotoallisten voor te stellen. Bit doen zij echter niet ; b . v, toen 

aan de Oude-Vlamingen te Deventer allerlei beletselen voor hun be

staan werden in den weg gelegd en men tol andere ni«tige beschul

digingen zijne toevlugt nam ; noch ook , toen ALLE DIKKS in 1713 te 

Groningen in moeijelijkheden geraakte , wegens het doopen van eenen 

Hervormden. Ook getuigt de Heer J . n. HESSELINK , dat hij , bij ver

koop of erfenis , onder de boeken der Oud-Vlaamsche Geloofsge

nooten nooit de geschriften van DKO WALIES aangetroffen heeft, maar 

wel dikwijls het Handboek van B. PHIMPS en het Fundamcut-boek 

van HEWNO. Het is zeker moeijelijk en welligt onmogelijk, alles du i 

delijk op te sporen; maar zooveel komt mij waarschijolijk voor , 

d a t : 

1) de Ukowallisten van de Oude-Vlamingen zijn uitgegaan ; 

â) vele Oude-Vlamingen echter geene Ukowattisten geworden zijn, 

U) en de Ukowallisten zich naderhand meerendeels weer met de 

Oude-Vlamingen hebben vereenigd. 

Oudste hij de Ukowallisten, in Drenthe, b l . 163 . 

Hier is hoogst waarschijnlijk eene fout bij JEHBIWG ingeslopen. De 

Heer J . B. ÏÏESSEMSK heeft mij onderrigt , dat er te dien tijde een 

Oudste, met name EESBRIK BERENDS in Twenthe heeft gewoond, in de 

buurschap Senderen, behooiende tot de Gemeente te Borne, Gemel

de Heer ziet zijn naam geplaatst onder stukken van 1 7 2 6 , onder 

eene attestatie van 17âä en ook nog in 1744. Het kan zeer gemak-



B IJ 1 A G E XIX. 383 

keiijk zijn , dat JEHHÏNG Let bij vreemdelingen meer bçkende Drenthe 
in plaats van Twenthe heeft genomen. 

Folgers van v. s. rwiscK , bl. 168$. 

In den brief van CLAAS HUYBEKTS , an. 1666 , is denaam Tuisken 
wel niet zeer duidelijk leesbaar , maar zal toch zeker daarvoor ge
houden moeten worden , terwijl men er volgers van p. J. TWISCK , 
Leeraar te Hoorn, door te verstaan hebbe. Want MOHTANDS maakt 
(zie boven in de noot op i l . l ig ) ook melding van Hollanders of 
Pieter Jansss-volk. In de spelling werd toen de letter u dikwijls 
met de w verwisseld, zoodat men na Twisken lezen zou. 

Getals-sterkte der Gemeenten, naar evenredigheid van derzelver 
opbrengst tot het Fonds der Friesche Sociëteit, 

noot (8), bl. 189. 

Hier heb ik het geta] der Leden bij sommige Gemeenten , naar 
evenredigheid van die opbrengst wat klein gevonden en eene gissing 
gewaagd , die zulke Gemeenten niet tot eer zou verstrekken, als 
dezelve de waarheid nabijkomt. Evenzeer moet het ons vrij staan, 
ook eene andere gissing mede te deelen. Zij is namelijk deze: dat 
die opbrengst , vooral van minder gegoede Gemeenten , niet zoo 
naauw bij de Sociëteit genomen werd. Deze gissing verkrijgt des te 
meer waarschijnlijkheid, daar men in de Notulen en Resolutie-boeken 
der Sociëteit, waarin alles met naauwkeurigheid wordt nagegaan, 
nergens eenige klagte over zoodanige kwade trouw van Gemeenten 
aantreft. 

DIBK ALLES en ALLE DIRKS , bl. 200. 

Volgens berigt van den Heer J. D. HESSELINK, heeft DIBK (of DEUK) 
ALLES de komst der Zwitsersche Broeders niet mogen beleven, daar 
hij den 12en Mei 1731 overleden is en den gen Junij van dat jaar door 
zijnen zoon ALLE DIKKS als Oudste werd opgevolgd. 

Fonds van Buitenlandsche Wooden, bl. 20-4. 

De Groninger Sociëteit in het bijzonder heeft echter nog in latere 
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jaren aanvrage gekiegen van buitenïandsche Geloofsgenooten , n.L m 
1766 en 1767 van de Neu-Marksehe Gemeente , die in 1765, ten 
getale van 199 zielen , uit Kleinsee en Peseksow verdreven was. In 
1779 zijn er nog vier Afgevaardigden van deze Gemeente te Gronin
gen verschenen. 

Medaille van of op MEMO SIMOHS , bl. 222. 

Deze is , voor zooveel ik weet, de ée'nige penning , die er ooit 
ter gedachtenis van sncniro SIMONS is geslagen. Men vindt er ook eene 
in de goude en xilvere eergedacktenis van HJTHEK , bladz. SO-4 , 
achter de Historie der Reformatie door Dr. M. Luther, enz., be
schreven door v. L. VAN SECKEHBOBF , f>e deel; welke penning , zijnde 
)> eene eenzijdige gegote zeer rare Medaille , die de Heer IIEBAEES hem 
medegedeeld heeft,'' door hem voor eene afbeelding van M. SIMONS 
gehouden wordt. Ik stem echter ten volle met onzen geschied- en 
penningkundigen u. VAH ORDEN in , dat deze geene afbeelding van 
at. SIMONS voorstelt: want vooreerst gelijkt dat baardelooze portret 
in geeneiiei opzigt naar eenig ander afbeeldsel van den man , en 
ook zijn de eenige letters, welke er op îe lezen staan , n .L MEMO 
niet gegoten , maar volgens SECKEHBOEES eigene getuigenis gestoken. 

De portretten , die er van MENHO bestaan , loopen zeer uiteen. Van 
dezelve behagen mij het meest de zoogenaamde Aoht-hoek en dat , 
hetwelk vóór zijn leven, door CSAJIER, geplaatst IS. Onlangs is mij 
nog een portret van hem voorgekomen , hetwelk hem voorstelt in zijn 
ouderdom , toen hij een gebrek aan de voet had ; blijkens de kruk , 
die men onder zijnen regter arm heeft gevoegd. Zóó dient men hem 
zich voor te stellen, toen hij het vers schreef, boven in Bijlage I 
medegedeeld. De portretten voor zijne werken, 168) , m SCHIJN en 
zelfs het nieuwere Buitsche en de Groninger nadruk daarvan , komen 
mij voor , mindere waarde te hebben. 

Wetenschappelijk gevormde Doopsgezinden in Friesland, bl. 2$ö 

Om zooveel mogelijk volledig te zijn, zal ik hier nog bijvoe
gen de volgende door mij opgespoorde titels van oudere werken , 
die door Doopsgezinde Schrijvers in Friesland uitgegeven zijn. Ge
melde p. FLOsis heeft ook nog uitgegeven : Leer-Regel des Bihels, 
tngestelt tot onderwijs der Jonge Jeugt, 8° , Haarlem , 1690 , en : 
Af deeling der H. Bibel- Wetten, of der geheele B. Schriftuyre, 
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12°, Amst. 1696. — De Belijdenisse van R. GEBBENS is ook in 1717 
te Groningen bij S. Bandsma gedrukt; beide uitgaven zijn be
zorgd door zijn' zoon PIETER KUIRDS. — Yan D. BIHTJBS bestaan er, 
behalve de gemelde: de Morgenstond, in haer Somersche Fermaek-
Kjhheden vertoont en doorgaens leersaem foegeëigent tot 's Aller-
hoogsten Lof; 12°, 1684; 4° , 1690; Gedachten op den Jong -
sten dag, in verssen vertoont; 4°, 1681; 12°, 1685. Na zijo 
OTerlijden is van hem door en bij zijne weduwe uitgegeven: Zielen-
suchi aan God, om een Hijde verwachtinge des Doods; achter de: 
Heilsame Bedenkingen op het lijden Christi, door J. Oudaan, 
1699. Waarschijnlijk zal hij ook wel de hand gehad hebben in : 
de Geestelijke Goudschaele , zijnde een Fersameling van een goed 
getal vytgesochte Geestelycke Liedekens, Psalmen en Lofsangen; 
bequaem om Voor en na de Predikatie gebruikt te worden; te Fra-
neker by S. Everts van Bremen, 1662 en te Leeuwarden bij H. 
Bintjes, 1683. 

Stukken van nog vroegeren tijd, die misschien geheel verloren 
geraakt, maar toch wel'igl voor de Geschiedenis niet onbelangrijk 
zijn: p. VAK CETJLEN , een waerachtige, doch eenvoudighe wederleg-
ginghe Teghens dat laster schrijven Muwardi Acronii, 8", 1596 ; — 
en: LABBSRT METERS , Nootwendighe Ferclaringhe van 't Verscheel 
ende Questie, geresen tusschen J. J. van Harlinghen met zyne Me-
dehulpers ende tusschen P. Jeltjes van Collum met syne Medestan
ders, den 6 May 1599, 8°, 1621. — Nog als Liedboek: Niev 
Sang-Boec: Inhoudend eenige Psalmen, Loffsangen ende geestelycke 
Liedekens, enz. tot Doccum by L. Vlashloem, 1650 (in 12°),— 
YSHE BE RiuGH, Leeraar te Harlingen, gaf uit : Lyckpredicatie over 
het overlyden van Dr. A. Roscius, 12°, Boom, 1624; Dertien 
Artyckelen, voorgeleyt aan iV. Obbes, 4°, 1627; Traetaet tegen 
het straffen der Buyteti getrouden sonder onderscheyt, 8°, 1627; 
Predicatie over Proverb. 30 , vs. 24—28, achter het Kort Ferhael 
van het Leven van H. de Ries. 

Dissertatiè'n. COBTSEUUS BELKMEER, Leeraar en Med. Doctor te Bols-
loard: Disputatio Med. Inaugur. de Humornm Morbis, 4° , Har-
derovici, 1729 ; Natuurkundige Verhandeling of Waarneminge, 
betreffende den Houi-ttitraspende en doorboorende Zeeworm, 8°, 
Amst., 1733. — G-OETHiEs STJWSTBA , Med. Doctor te Harlingen: Dis-
sertatio Inaug. Physiologico-Medica de Fluxu mulierum menstruo} 

4°, Franequerae, 1731. — ADRIANUS HERINGA, Med. Doctor te 
Leeuwarden, Diss. Med. Inaug. de Motu Mwculorum, 4° , Lugd. 
Bat., 17-41; Observationum Criticarum Liber Singularis, 8°, 
Leovard., 17-49. Deze geleerde heeft met Mr. MCOLAAS THOLM ook 

2S 
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gewerkt aan eene vertaling van de Oude Friesehe (Vetten, ten t e -
hoeve van het Vriesch Charterboek. Zie dit werk , voorrede , Ie dl. 
en II" dl. M. 70. 

Oorzaken van getals-vermindering bij de Doopsgezinden, 
bl. 248. 

Het kan mijnen Lezers niet onbelangrijk zijn , over deze treurige 
waarheid , de getals-vermindering bij de Doopsgezinden, te hooren 
een' schrijver uit de vorige eeuw zelve (waarschijnlijk BANIBL HOVENS) 
in een stukje getiteld: de Leer der Doopsgezinden, vooral omtrent 
den Eed, gehandhaafd enz., in zes brieven van Philo-Biblos aan 
Mennophilus, Amst 1794 , bl. 100 enz. Nadat de schrijver eerst 
heeft aangetoond , dat de oorzaak dier vermindering niet te zoeken is in 
het afschaffen van verbindende Belijdenissen , in welk opzigt hij zich 
beroept op de vele Doopsgezinde Gemeenten in Friesland , die ten 
grooten deele alle verbinding aan Belijdenissen afkeuren en echter , 
over het geheel, nog hel best in staat blijven , betuigt hij verder : 

1). Dat, buiten de Luthersche Gemeenten , genoegzaam alle Pro-
testantsche , zelfs die der heerschende Kerk , in vele steden en dor
pen verminderen ; daar de vermindering van ingezetenen , in zoo 
verre die van buiten eenigzins wordt aangevuld, alleen vergoed 
wordt door Roomschgezinde of Luthersche vreemdelingen, 

2). Bat de predikwijze van vele Leeraars der heerschende Kerk, 
minder geschilvoerende, maar meer aandringende op ware Godsvrucht 
en deugd, de Leden van dissentiërende Gemeenten sterker aantrekt 
dan vroeger. 

8). Bat de uitsluitende bevoegdheid tot vele ambten aan het lid
maatschap der heerschende Kerk verbonden , vele Doopsgezinden 
heeft uitgelokt en afvallig gemaakt. 

4). Bat de tuchtwetten op den buitenlrouw , vroeger te overdreven 
gehandhaafd, thans geheel slapen. J> Niet altoos, zegt hij , maar 
veelal moet de Godsdienst, inzonderheid de huls-Godsdienst, en de 
zedelijke opvoeding hierdoor lijden ; of de onverschilligheid zal veld 
winnen , of het verschil in dezen zal den huis-vrede verstooren , 
en doorgaans zal de Dissenter-Gemeente haar aandeel in de telgen 
van zoodanigen echt verliezen, behalve misschien bij de zulke , die 
reden hebben om te eenigen tijde voor behoefte te duchten." Dat 
hier echter ook zeer vele andere gunstiger uitzonderingen te maken 
zijn , heeft de ondervinding genoeg geleerd en Jecrt zij nog in onze 
dagen. 
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