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Oorspronkelijk was dit werk bestemd voor het Geschied
kundig Gedenkboek voor de Hervormden In Friesland , 
in het vorige jaar door den lieer EEKHOÏP aangekon
digd, om bij inteeiening te worden uitgegeven. Set 
zou bestaan uit twee gedeelten, waarvan het eerste be
vatten zou eene door mij bemerkte Beknopte Geschiede
nis van de Hervorming en een overzigt van die der 
Hervormde Kerk in Friesland. Het tweede gedeelte zou 
eene Naamlijst behelzen der Predikanten, welke sedert 
de Reformatie tot op heden in de Hervormde Gemeen
ten in Friesland het Evangelie hebben verkondigd, bewerkt 
door den Wel Eerw, Heer T . - A . ROMEIN, Predikant 
te Scharnier en Harkstede. De inteekening op dit Ge
denkboek heeft echter de verwachte deelneming niet gevon
den , en daarom is de uitgave van hetzelve achterwege 
gebleven. Daar evenmei de belangstelling des publieks 
grooter scheen in het geschiedkundige gedeelte dan in de 
uitvoerige Naamlijsten, welke dit Gedenkboek inzonder
heid kostbaar maakten, zoo heeft de uitgever mij voor
gesteld , dat geschiedkundig gedeelte afzonderlijk uit te 
geven. Ik heb hieraan gaarne gehoor gegeven, en, 
wanneer dit stuk/je een geroenscht onthaal vindt, zullen 
wij er eene Geschiedenis van de Hervormde Kerk in 
Friesland op laten volgen, waartoe wij, vooral uit de 
Synodale Handelingen, reeds de bouwstoffen grootendeels 
verzameld hebben. Ook hopen wij, dat de Heer EO-
SiBisr gelegenheid zal vinden tot de afzonderlijk uitgave 
van zijn , voor de plaatselijke geschiedenis der Hervormde 
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Gemeenten, Oudheden en Biogrœphie zoo belangrijk 
merk, daar toch de oude Naamlijsten zoo zeldzaam zijn 
gemorden en dikwijls onnaauwkeurig zijn. 

Bij het opstellen van dit geschiedverhaal héb ik wel 
gebruik gemaakt van hetgeen latere schrijvers, ah FOEKE 
SJOERDS , vpEij en DERMOUT en anderen omtrent de 
Kerkhervorming în Friesland hebben medegeeld, maar 
voornamelijk heb ik mij bediend van oudere schriften en 
zoo veel mogelijk van gelijktijdige berigten. Dikwijls 
héb ik de eigene woorden daarvan aangehaald, waar
door de Lezer, naar ons inzien, het best verplaatst 
wordt in den tijd, in welken de behandelde gebeurtenis
sen zijn voorgevallen , en waardoor eene , mij althans , 
aangename afwisseling bij het lezen van Geschiedkundige 
werken wordt daargesteld. 

Ik heb er mij verder op toegelegd om de geloofwaar
digste bescheiden met onpartijdigheid te volgen, en de 
gebeurtenissen niet in dat licht voor te stellen, waarin 
deze of gene partij dezelve liefst zoude zien , maar zóó 
als zij zich werkelijk hebben voorgedaan. Met staat zeker 
den Geschiedschrijver vrij, zijn oordeel uit te spreken 
over ds daadzaken, die hij vermeldt; doch hij mag die 
daakzaken en hare drijfveeren niet naar eigen begrippen 
plooijen en wringen; en al is de geschiedkundige waar-
heid onaangenaam voor zijn gevoel — het is zijn pligt 
der waarheid hulde te doen. 

Het is mijne hartelijke wenseh, dat dit geschrift moge 
medewerken tot meerdere waardering van de Kerkher
vorming; maar ook wenseh ik van harte, dat het iets 
moge bijdragen om ie verhoeden, dat hare waarde ver
der overdreven worde, tot minachting van latere tijden 
en inzonderheid van onzen leeftijd. 

STIENS, October 1842, 

E . J , S ï E S T X.OB,€ri:OSr, 



I I H © Ï ® , 

-=#§i8#=-

Blz. 

I N L E I D I N G . 1. 

Pogingen om de Kerk in de Kerk te 

hervormen. 

Het hervormingswerk van LTTTHEB. vindt grooten bi j

val , gelijk elders , zoo ook in Nederland 4. 

Friesland rijp voor de Hervorming. Het gezag van 

den Paus en de Roomsche Geestelijkheid is er ger ing , 

zoowel wegens de vrijheidszucht der Friezen, als voor

namelijk wegens het wangedrag der Geestelijken en hun 

krijgvoeren 7. 

Voorbereiding tot de Kerkhervorming door de beoefe

ning der Wetenschappen en door het lezen van de schrif

ten der Hervormers 12,. 

GELLITTS Ï A B B R DB BoxiMA predikt in den geest der 

Hervormers , alsmede andere Geestelijken , die in het 

klooster Aduard, of te Groningen door KBGNERTJS P B A B -

D I N I U S gevormd waren , waardoor men op weg is om 

de Kerk in de Kerk te hervormen, dat echter door de 

staatkundige gesteldheid des lands verhinderd w o r d t . , . . 15. 

Inquisitie in Friesland. L I N B A N I T S , de Kettermeester,, 

door de Geestelijken tegengewerkt. Meer andere voor

beelden van de onafhankelijkheid der Friesche Geestelijken 22. 

STEFANCTS STLVIUS en zijne d e n k w i j z e . . . . . . . . 30. 

Dadelijke afscheiding van de Roomsche Kerk door de 

Doopsgezinden en eenige andersdenkenden 34. 

De eerste Hervormde Gemeenten waarschijnlijk gesticht 

omstreeks het midden der zestiende eeuw. Zij staan in 

naauwe betrekking tot de Hervormden in Oost-Friesland 39. 



-TWEE»!- H O O Ï D S Ï U K . 

De Kerkhervorming in het jaar 1566 

openlijk in Friesland ingevoerd, 

maar weder onderdrukt. 
B k . 

Ontevredenheid over de Inquisitie door geheel Neder

land. Onverzettelijkheid van Koning P H I L I P S . Verbond 

der Edelen 43. 

Het verbond der Edelen in Friesland goedgekeurd. Af

gevaardigden der Bondgenooten te Leeuwarden. 46. 

Het misnoegen des volks openbaart zich luide. G A B B 

S E I S J I A waarschuwt tegen den Stadhouder. Het bestuur 

van Leeuwarden verijdelt den toeleg van den Stadhouder 

om krijgsvolk in de stad te brengen. 50. 

Beeldstorming. De Burgemeester T J E B K WAXLES spoort 

aan tot het openlijk vieren der Hervormde Godsdienst. 

Beelden enz. uit de Kerken weggenomen. Prediking van 

AÏJTONIUS KicoLAi en M A B T I N U S E i iAcus . Vruclitelooze 

bemoeijingen van den Stadhouder daartegen. 53. 

E r komt bevel van den Koning om de oefening der 

Hervormde Godsdienst te staken. Op aansporing van 

DOOITZB wiJNGiE, Secretaris van Leeuwarden, besluit 

men vol te houden 62. 

De Hervorming ook openlijk ingevoerd te Sneek, Fra-

neker en elders. 65. 

De Stadhouder A B E M B E K G rukt met krijgsvolk in Fries

land. Het vieren van de Hervormde Godsdienst moet 

ophouden. De Boomsche eeredienst wordt overal hersteld. 

Yele Hervormden kiezen de v l u g t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 

D E B D S H f t f t H î S Ï Ï J K . 

Strijd tegen Spanje voor de vrijheid 

van Godsdienst. 

De Koning zendt een leger naar Nederland onder bevel 

van den Hertog VAN ALVA. Bloedige vervolgingen , — 

die echter in Friesland minder hevig woeden dan elders. 78, 



Be strijd tegen Spanje wordt aangevangen. Vele Fr ie 

zen nemen dienst onder Graaf L O B E W I J K . Nederlaag van 

den Stadhouder A R E M B E R G "bij HeïUgerlee. Graaf xo-

D B W I J K , bij Jemgum, door ALVA v e r s l a g e n . . . . . . . . . . 82, 

Evenwel wordt het voor de Hervormden in Friesland 

wat ruimer. G B L I I Ï Ï S SSECANTTS* en andere l ee raa r s 

zetten het hervormingswerk in Friesland v o o r t . . . . . . . . 84. 

Komst van een Bisschop in Leeuwarden, nadat men 

zich daartegen lang verzet had. Het doet echter wéinig-

nadeel aan de Hervorming. Toestand van Friesland in 

dien tijd. 89. 

De oorlog wordt in 1572 ook in Friesland overgebragt. 

Sneek, Bolsward en Franeker verklaren zich voor den 

Prins VAN O R A N J E en nemen de Hervorming a a n . . . . . 96. 

Onbekwaamheid en lafhartigheid van S C H O T J V B B -

BTIRG , den door O R A N J E aangestelden Stadhouder. Zijne 

schandelijke vlugt. C A S P E R ROBLES brengt alles onder 

de heerschappij van Spanje terug en herstelt overal de 

Boomsche G o d s d i e n s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106. 

T I E S D S m O O ï ' l ï S T ï T Ä o 

Zegepraal der Kerkhervorming over 

allen tegenstand. 

C A S P E R ROBLES handhaaft de Spaansche heerschappij , 

totdat hij in 1576 te Groningen gevangen genomen wordt. 110. 

Pacificatie van Gent. I n Friesland wordt het aanne

men daarvan door C A S P E R ROBLES verhinderd. Zij 

wordt er eerst in Maart 1577 ingevoerd ; toen R E N N E N 

B E R G Stadhouder was. 112, 

Invloed van de Gentsehe Pacificatie op de Kerkher

vorming. •—• R e l i g i o n s - v r e d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113, 

Ongenoegzaamheid van den Religions-vrede. Haa t 

tusschen Hoomschen en Hervormden 119. 

Unie van Utrecht. Hevige twist daarover in Fries

land. De verbittering tusschen de partijen neemt t oe , . . 119, 



Bk, 
Men begint E E H N B H B E S Ö te mistrouwen. De Staten 

maken zich meester van de Blokhuizen. De Koomsche 

eeredienst wordt in de meeste steden a fgeschaf t . . . . . . . 125. 

Verraderlijke afval van R B N S E N B E B G - . . . . . . . . . . . . . . 137. 

De Staten nemen een besluit, waarbij de Koomsche 

Godsdienst in Friesland wordt afgeschaft 129. 

Gebrek aan bekwame Hervormde l ee raa r s . . . . . . . 131. 

In sommige streken houdt de Spaansche heerschappij 

nog een tijdlang stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133. 

De r igt ing, die de Kerkhervorming in Friesland ge

nomen heeft 136. 

Enkele proeven van de denkwijze der Hervormden, 

uit het Leeuwarder P r o t o c o l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.-

B e s l u i t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145. 

B I J 1 Â « E I . 

Brief uit Dochum , in het jaar 1562 aan de Hervormde 

Gemeente te Embden geschreven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149, 

Brief van de Gemeente van Leeuwarden aan den Ker-

kenraad van Embden, geschreven den 27 Januarij 1569 153. 

Antwoord van den Kerkenraad van Embden op boven-

staanden brief 155. 

Verzoekschrift van de Hervormden te Harlingen aan 

den Aartshertog M A T T H I A S en de Algemeene Sta ten, 

ten einde vrijheid te bekomen tot het houden van open

bare Godsdienstoefeningen 158. 

Verzoekschrift van de Hervormden te Bolsward aan 

den Aartshertog M A T T H I A S en de Algemeene Staten tot 

het zelfde einde als het bovenstaande. 161. 

Brief van de Gemeente van Leeuwarden aan den Ker

kenraad van Embden, geschreven den 37 October 1578. 165, 



KERKHERVORMING 
i» 

I S I B I D I I 

JDtoewel bet Christendom reeds van de vroegste 
tijden, dat het in ons Vaderland was ingevoerd, 
eenen hoogst weldadig en invloed uitoefende , dewijl 
het in de duisternis van. afgoderij en bijgeloof, waarin 
men tot op dien tijd verzonken lag , bet licht der 
waarheid deed opgaan, — zoo schitterde dat licht 
toch niet van stonden aan met vollen luister. ISTa 
een nacht van diepe onkunde was de dageraad van 
eenen beteren tijd aangebroken: maar een heldere 
morgenstond was het niet. De zon was m nevelen 
gehuld, die den glans en gloed van hare stralen 
onderschepten. Het Evangelie was door vreemdsoor
tige leerstellingen en inzettingen omsluijerd. De 
oorspronkelijke bronnen, uit welke het alleen regt 
gekend kan worden , de H. Schriften, waren voor 
zeer weinigen toegankelijk en aan de meesten vol
strekt onbekend; en men ontving , daarvoor in 

1 



2 GESCHIEDENIS VAN DE 

plaats , eene Kerkleer, die toen reeds verre van de 
eenvoudige Evangeliewaarheid was afgeweken en later 
nog meer verbasterde. 

De Kerkhervorming bragt daarin eene gezegende 
verandering te weeg. Uitgegaan van den Bijbel, als 
men daarmede meer bekend was geworden, voerde 
zij ook tot den Bijbel terug; hergaf denzelyen het 
gezag, dat de Kerk zich aangematigd had, om in 
zaken van godsdienst den regel voor te schrijven, 
en opende weder den toegang tot die zuivere bron 
van Evangeliekennis. Dit was in de geestelijke ont
wikkeling van het voorgeslacht een nieuw keerpunt. 
Van nu af hield men zich ijverig bezig met het 
onderzoek van Gods woord , en geraakte daardoor 
allengs beter bekend met den waren aard van het 
Evangelie en met die schatten van wijsheid en ken
nis , welke, volgens de uitspraak van den Apostel 
PAULUS, in JEZUS CHKISTUS verborgen zijn; zoodat 
de Kerkhervorming eene groote schrede was op den 
weg tot verdere volmaking der Christelijke Ge
meente. 

Die gebeurtenis is voorzeker ten volle de belang
stelling waardig , welke men in de laatste jaren 
daarvoor aan den dag heeft gelegd. De geschiedenis 
der Christelijke Kerk bevat weinige zulke merk
waardige bladzijden als d ie , waarin over de Her
vorming gehandeld wordt. Maar vooral is die ge
beurtenis belangrijk , gelijk voor Nederland in het 
algemeen, zoo ook in het bijzonder voor Friesland, 
dewijl zij zoo naauw verbonden is met de verlossing 
uit de Spaansche dwingelandij. De geschiedenis der 
Kerkhervorming in Friesland is te gelijk de geschie
denis van de herstelling der Friesehe vrijheid; en 
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ui t dien hoofde scheen zij ons toe dubbelde aanspraak 

te hebben op eene meer opzettelijke behandeling, dan 

haar tot nog toe was te beurt gevallen. Wi j hebben 

haar daarom uit de beste bronnen opgespoord en op 

nieuw bewerkt. 

H e t eerste Hoofdstuk handelt voornamelijk over 

de pogingen om de K e r k in de K e r k te hervormen. 

I n het tweede wordt aangetoond, hoe de Kerkher

vorming in liet jaar 1566 openlijk in Friesland in

gevoerd , maar weder onderdrukt is geworden. H e t 

derde bepaalt ons bij den strijd voor de vrijheid van 

godsdienst ondernomen. E n in het vierde zien wij 

de Kerkhervorming over allen tegenstand zegepralen. 

Wi j twijfelen n i e t , of liet rijkgestoffeerd tafereel, 

hetwelk deze gewigtige gebeurtenis ons ter beschouwing 

aanbiedt , zal de warme belangstelling verdienen en 

ondervinden van alle regtschapene Protestanten , wier 

verstand en hart beide overtuigd en doordrongen zijn 

van de zegeningen , welke door de Kerkhervorming 

zijn aangebragt. Alle wegen en middelen , welke de 

groote Wereldregeerder en liefderijke Vader der 

menschen gebruikte , om den geestelijken toestand van 

ons geslacht te verheffen en te veredelen , zijn der 

hoogste opmerkzaamheid waardig. Ons betaamt h e t , 

H e m te prijzen en ons zelve zoo grooten zegen 

waardig te be toonen, opdat ook onze wandel blijken 

drage , dat wij niet enkel in n a a m , maar in waar

heid uit de duisternis tot het licht zijn overgegaan. 

1 * 
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JL oen LXITHER in liet jaar 1517 openlijk als Kerk-
hervormer optrad, door den ergerlijken Aflaathandel 
te bestrijden, die met de grootste onbeschaamdheid 
doox de zendelingen van den Pauselijken stoel alom 
gedreven werd, hoorde men in vele oorden van Eu
ropa zijne stem met vreugde. De verregaande mis
bruiken . in de Kerk binnengedrongen,. hadden al 
voor lange jaren vele Christenen begeerig gemaakt 
naar eene hervorming van dezelve in hoofd en leden. 
Reeds waren er in de vijftiende eeuw drie alge-
meene Kerkvergaderingen gehouden, te Pisa, C'on-
stanz en Bazel, om daartoe maatregelen te beramen; 
doch men zag daarvan weinig of geene vruchten, 
omdat er geene afdoende middelen in het werk ge
steld werden. Het bederf bleef voortduren en nam 
in sommige opzigten nog toe , terwijl intusschen het 
licht eener betere Bijbelkennis , bij welks stralen dat 
bederf werd opgemerkt, al verder en verder, met 
gedurig toenemende helderheid, begon te schijnen. 
Hierdoor werd het verlangen naar eene zuivering 
der Kerk des te sterker; en de eeuw van LTJTHEK, 

was rijp voor die gewigtige gebeurtenis , naar welke 
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vroegere^ geslachten vruchteloos gehaakt hadden ,. de

wijl nu de brandstof voor het vuur der loutering in 

toereikende mate verspreid was en slechts eene en

kele vonk behoefde om te ontvlammen. 

Ook in Nederland hoorde men met welgevallen 

de taal van den moedigen bestrijder der kerkelijke 

misbruiken. De Broederschap, door GEEST ŒROETE,,. 

tegen het einde van de veertiende eeuw opger igt , 

en beroemd geworden onder den naam van de Broe

ders van het gemeene leven, had hier op de gods

dienstige volksverlichtiiig den heilzaamsten invloed 

uitgeoefend. Yoortreffelijke scholen waren door deze 

inrigting op vele plaatsen van ons Vaderland tot 

stand gebragt. H e t waren kweekscholen , niet alleen 

van wetenschappelijke beschaving, maar ook van 

Godsvrucht en goede zeden , waar de jeugd in ken

nis- van- den Bijbel geoefend en tot het betrachten 

Tan de voorschriften des Christendoms aangespoord 

werd. E n wat de Broeders bij het aankomend ge

slacht in de scholen poogden te bevorderen , dat 

zochten zij bij meer bejaarden door hunne leerre

denen, en geschriften uit te werken (1). 

Onder de uitstekende m a n n e n , die in deze Broe

derschap grootendeels of althans gedeeltelijk gevormd 

werden , moeten inzonderheid , wegens hunne groote 

(1) Hierover wordt uitvoerig gehandeld in de Verhande
ling over de Broederschap van G. Groote en over den in--
vloed der Fraterhuizen op den wetenschappelijhen en gods-
dienstigen toestand voornamelijk van de Nederlanden na de 
Ueeuw, door e. H. M. DELPRAT, voorkomende in de Nieuwe 
Verhandelingen van het Prov. Utrechtsch Gen. van Kunsten. 
en Wetenschappen, D. VII. 
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verdiensten omtrent de voorbereiding der Kerkher

vorming , WESSEL GANSFORT , B.UDOLF AGKICOLA en 

DESIDEKIUS EiiASMUs worden genoemd. De eerste 

van dit beroemde drietal is te Groningen geboren 

en overleden. Hij bloeide in liet midden der vijf

tiende eeuw. Zijne tijdgenooten noemden hem , om 

zijne veelomvattende kennis en verlichte denkwijze, 

h e t l i c h t d e r w e r e l d : en inderdaad , hij was 

een zóó voortreffelijk Godgeleerde , dat LTJTHER in 

bet jaar 1522 de verklaring aflegde, dat het zou 

kramen schijnen alsof hij al bet zijne uit de schrif

ten van WESSEL geput b a d , daar er zulk eene groote 

overeenstemming in hunne denkbeelden was. J a , 

zóó boog was het s tandpunt , waarop hij zich be

vond , dat hij ook nog heden" ten dage waardig 

gekeurd mag worden om aan de Godgeleerden als 

voorbeeld te worden aangeprezen (£),. 

Zijn tijd- en landgenoot , RTJDOLF AGBICOLA , was 

voornamelijk groot als letterkundige. Volgens een 

grafschrift, door eenen Italiaan op hem gemaakt , 

verdiende Nederland in hem alléén den roem van 

Athene met de lauweren van Rome. Hij wordt ge

rekend eene eerste plaats bekleed te hebben onder 

de voornaamste herstellers der wetenschappen, en 

als zoodanig veel tot voorbereiding der Hervorming 

(2) Zoo als onlangs geschied is door den Hoogleeraar 

w . MtiïïSLiNG, Oratio de Wesseli Gansfortii, Germani Theo-

logi, princîpiis atque virtutibus etiamnunc probandis et se-

quendis. Amstel. 1840. Over ÖANSPOBT zie men verder 

YPEiJ en DERMOUT, Geseh. van de Herv. Chr. Kerk in 

Nederland, D. I , hL 4 0 , vg'g'., en vooral het bekende werk 

v a n ü L M i A N . 



KERKHERVORMING IN FRIESLAND. 1 

te hebben bi jgedragen, hoewel hij als Godgeleerde 

minder verdiensten had (8). 

ERAS-MTJS leefde een weinig later , gelijktijdig met 

LUTHEB, voor wien hij in Nederland nog meer

den weg baande , door de o n k u n d e , het bij

geloof en de zedeloosheid van vele kerkelijke per

sonen openlijk in zijne schriften ten toon te stellen. 

Geen scherper tuch.tr o ede heeft ooit de domme en 

losbandige Monniken getroffen , dan de geesel der 

spotredenen van EEASMTJS , die hun onbeschroomd 

bet masker van schijnheiligheid afrukte en aan hun 

wankelend gezag den laatsten slag toebragt. Maar 

bovenal maakte ERASMUS zich voor de Hervorming 

verdienstelijk door zijne kritische uitgave van het N . 

T . in 1516 , en door de omschrijving van de Boeken 

des N . T . , die hij in het volgend jaar uitgaf, waar

door de kennis van den Bijbel aanmerkelijk bevorderd 

w e r d ; -en daarvan was het toch dat de Kerkhervor

ming moest uitgaan en ook werkelijk uitgegaan is (4). 

W a s alzoo Nederland in het algemeen rijp gewor

den voor die gewigtige omwenteling in het Kerke

lijke , welke in de zestiende eeuw plaats greep , — 

Friesland was h e t , om verschillende redenen , niet 

minder dan de andere gewesten. 

H e t geestelijk gezag van Homes Bisschop en zijnen 

aanhang , waardoor de Hervorming zoo lang werd 

tegen gehouden , was mogelijk nergens geringer dan 

hier. De vrijheids zucht der Friezen gedoogde geene 

heerschappij van den Paus noch van eenige andere 

(3) YPEIJ en DERMOUT, t. a. pi, , bl. 42 vgg. 

(4) Y P E I J en DBRMOUT, t. a. pi , bl. 30 vgg. 

tuch.tr
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buitenlandsche magt. De Priesters , meest allen in
boorlingen , waakten met den zelfden ijver als bet 
Volk voor de oude regten en vrijheden, gelijk in 
het vervolg zal worden aangetoond; en de leeken 
gunden even weinig aan hunne Geestelijkheid eene 
onbeperkte magt, als deze aan Bisschop of Paus. 
Evenwel was bet aanzien van de Kerk en de Gees
telijken ook bier eenmaal zeer groot geweest: want 
boe zouden anders die menigte van kloosters, weleer 
hier aanwezig , ontstaan zijn ? hoe anders in bet bezit 
van die verbazende schatten zijn geraakt, welke zij 
in eigendom hadden ? hoe zouden anders zoo velen, 
die tot de edelste en vermogendste geslachten be
hoorden, den geestelijken stand hebben aangenomen? 
Dat kan alléén verklaard worden uit de hooge ach
ting , die toen aan de Kerk werd toegedragen. — 
Maar dat was zoo geweest in die oude tijden, toen 
de beoefening der uiterlijke Godsdienstpligten, waar
aan het volk altijd zoo groote waarde pleegt te hech
ten, nog de voornaamste taak der Geestelijken uit
maakte , en toen bun leven nog, in en buiten de 
kloosters , door ingetogenheid en goede werken ver
sierd werd. Die tijden waren echter voorbijgegaan. 
Onmatigheid, ongebondenheid, ontucht hadden de 
voormalige goede zeden al vroeg vervangen, en de 
kloosters waren scbouwplaatsen geworden van allerlei 
zedeloosheid (5), hetwelk te weeg bragt,. dat de eer
bied jegens de kerkdijken ondermijnd werd. Daartoe 
werkte ook mede , dat vele Geestelijken , gedurende 

(5) Zie wiNSEM., Chron., bl. 200. SCHOTAN, , Gesch, 
van Friesl., bl. 808. Oudh, en Gest. van Vriesl., D. I I , 
bl. 11, 14, 175, 230. 
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de onlusten tusschen de Schieringers en Vethoopers, 
waardoor Friesland eeuwen lang geteisterd werd, de 
wapenen opvatteden. De oudste kronijk van Fries
land schrijft daaromtrent, op het jaar 1338 , het 
volgende : 

„ Deze tijd hadden die van Lidlum} Luinherh, 
Mariengaar de, Fosioert, Klaarkamp , OudeMooster , 
en meer andere rijke Conventen, ontallijke veel Con-
versen en Lekebroeders, die altijd een zeer goed leven 
geleid en gevoerd hadden , daardoor zij ook lieftallig 
en aangenaam bij alle man waren geweest. Maar 
vermits zij haar nu gants tot de weereldsche dingen 
begaven, zijn ze in den geestelijken ijver en Godts-
dienst verkoudet, waardoor zij ook uit veler mensclien 
herten gekomen en yervreemdet zijn." 

„ Zij begonden hoe langer hoe meer nu weder 
met de Heerschappen te partijen, zo dat somtijds 
de eene Ordre de Schieringers , en de andere 
Ordre de Veikopers aanhingen, om elk zijn weder
partij te verdrukken en te krenken , waardoor de 
Geestelijkheid immer zo zeer als de Weereldlijke mal
kander begonnen te benijden, te haten en met een 
vijandelijk gemoed malkander te vervolgen. Zo dat 
door dezen de geestelijke oeffeninge in de Kloosters 
zeer is vervallen en afgenomen. Want zij haar na 
dezen voort en voort hoe langer hoe meer tot alle 
krijg en oorlog, ja alle weereldsche rebelligheid heb
ben begeven. Stellende alzo ziel en lijf beide in 
gevaar, 't welk altijd de vruchten zijn, waar grote 
twist, partijschap en Oorlogen regeren."(6). 

(6) OOKB SÇHABLENSIS , Chron. van Friesï,, W. 141, 
Leeuw. 1742. 
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Dat krijgvoeren heeft zeker niet minder dan het 

ongebonden leven der kloosterlingen het ontzag voor 

de K e r k en hare dienaren weggenomen. De dikke 

kloostermuren verborgen de schandalen, die daar bin

nen voorvielen , toch altijd eenigermate voor het oog 

der were ld ; maar toen de Geestelijken de wapenen 

hadden aangegord en in het open veld als vijanden 

tegen de leeken overstonden, moest wel de heilige 

sluijer , waarin zij gelruld w a r e n , geheel verscheurd 

worden. W a t was natuurlijker , dan dat men hen nu 

insgelijks als vijanden begon té beschouwen en te 

behandelen , en dat de vrees voor hunne geestelijke 

wapenen verdween , daar zij zelve den herderlijken 

staf met het zwaard verwisselden ? Zoo bekreunde 

zich, bij voorbeeld, de Edelman I.JGHA GAELAMA niet 

in het minste om den banvloek, in het jaar 1486 door 

heer AGG-A , Abt van Staveren, tegen h e m , benevens 

zijne broeders DOUWE en H A E T H A S en zijne zuster 

IDSCHE, ui tgesproken , omdat hij aan het Convent van 

Hemelum eenige landerijen en jaarlijksche renten ont-

weldigd had. Eene oorlogsverklaring was zijn ant

woord ; en den banbliksem, bij herhaling tegen hem 

gesl ingerd, wierp hij met spotternij terug (7). E n 

toen tegen het einde van die eeuw de burgeroorlog 

in Friesland op het hevigst woedde en vreemde krijgs-

b e n d e n , uit het schuim van allerlei volken zamen-

geraap t , te hulp waren geroepen , zag en leerde men 

ook nog van hen , kerken , kloosters en wat men hier 

meer in vorige tijden heilig had geacht , te schen-

(7) P. VAN THABOR, Historie van Vriesland; in het 
Archief voor Vadert, en Vriesche Gesch. van VISSER en AMBES-
FOOBBT, St. I , bl. 38, 39. 
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den (8). Ook was het gedrag der krijgslieden van 

Her tog H E N D E I K , die in den jare 1500 door de 

Friezen belegerd werd als hij in Franeker zijn ver

blijf had gevestigd, allerverderfelijkst voor het aanzien 

der Kerk . W a n t toen de belegeraars verslagen 

w a r e n , overstroomden HENDEIKS manschappen liet 

grootste gedeelte des lands , vervolgden de vlugte

lingen tot in de kerken en bragten hen dáár ter dood, 

roofden de kerkelijke Memooden, smeerden met de 

heilige olie hunne schoenen, en dreven de Geestelijken 

van alle rangen op de v lugt , zoodat ten platten l a n d e , 

in de meeste kerken van Oostergoo en Westergoo, 

gedurende twaalf weken geene mis gevierd werd en 

geene sacramenten aan de stervenden bediend konden 

worden (9). — Zulk eene handelwijze zou vroeger 

waarschijnlijk alles in opstand gebragt hebben : n u 

moest het de onverschilliglieid omtrent dergelijke za

ken nog vermeerderen. 

Zoo ergens een Volk gehecht is aan oude gewoonten 

en instell ingen, —• de Friezen h e b b e n , niet geheel 

ten onregte , den naam van , boven anderen , hard

nekkige aanklevers van het oude te zijn. De sporen 

daarvan kunnen zelfs nog in deze eeuw van veran

deringen in den godsdienstigen, s taatkundigen, bur

gerlijken en huiselijken toestand der Volken worden 

waargenomen ; maar te voren kwam die karaktertrek 

veel scherper uit. Hevige schokken waren er noodig 

(8) Voorbeelden van de verregaande baldadigheid en hei

ligschennis der krijgslieden in dien tijd verhaalt p . VAN T H A -

B o a , t. a. p , , St. I , bl. 3 4 , 3 6 , 50 , 58. St. I I , bl. 156. 

(9) P . VAN T H A B O B , t . a. p . , St. I I , bl. 157. 
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om hunne oude inrigtingen omver te werpen, hoe, 
gebrekkig die soms ook waren. 

Die gehechtheid aan het oude zou een moeijelijke 
hinderpaal voor de Hervorming in Friesland geweest 
zijn , bijaldien niet de achting voor de sinds eeuwen 
bestaande kerkinrigting zoo sterk gedaald was. Zoo 
lang het oude gebouw nog een goed aanzien had , 
zoude het volk geen nieuw gewild hebben, al ver
diende dit inderdaad verre de voorkeur. Thans echter 
ontwaakte de begeerte , zoo niet tot eene geheele 
slooping, dan toch tot eene aanmerkelijke verande
ring en herstelling; en gelukkig vond men bouwmees
ters , die door hunne wetenschappelijke en godsdien
stige opleiding geschikt waren tot het aanbrengen van 
groote verbeteringen. Veel heeft Friesland in dat 
opzigt te danken aan het naburige Groningen, waar 
de uitnemendste gelegenheid was ter beoefening der 
wetenschappen, die hier eigenlijk ontbrak, hoewel 
men reeds vroeg op weg was geweest om dezelve daar 
te stellen. In het begin van de dertiende eeuw na
melijk was door SIBRANDTIS (overleden in het jaar 
1288), Abt van het klooster Mariëngaard onder het 
dorp Haïlum, eene school ter beoefening der oude 
letterkunde opgerigt. Hij had eenen zekeren FEBDE-

SIK , dien de roem van groote geleerdheid naging, 
derwaarts doen komen om als onderwijzer werkzaam 
te zijn, en deze behandelde dagelijks des voormid-
dags voor zijne leerlingen ongewijde dichters en ge
schiedschrijvers der oudheid, en las des namiddags 
met hen de schriften van sommige Kerkvaders, als 
AMBROsrus , ATJG-TjSTiNTjs en HiBRONTMTjs (10). Deze 

(10) SlBBANDUS LEO, de vita et rebus gestis Abbatum 
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school, hoewel zij aanvankelijk door vele jongelingen 

met vrucht bezocht werd , schijnt echter spoedig weder 

vervallen te z i jn , welligt ten gevolge van de inland-

sehe onlusten tussclien de Schieringers en Vetkoopers, 

die al spoedig nadat zij ontstaan w a r e n , het gelieele 

land in vuur en vlam zetteden en eerst tegen het 

laatst van de vijftiende eeuw werden uitgedoofd. Ge

durende al den t i jd , dat die twisten b randden , zal 

men wel meer ijver voor den wapenhandel dan voor 

de wetenschappen gehad hebben. W i e nog lust had 

zich daarin te oefenen, zocht in Friesland vruchte

loos de gelegenheid en moest zich naar elders be

geven. 

I n Groningen n u vond men zulle eene gelegen

h e i d , en wel in het Hooster Aduard, hetwelk in 

de vijftiende eeuw als het ware eene Hoogeschool 

w e r d , waar de geleerden en aanzienlijken van ge

heel Friesland heen stroomden (11). Dáár liet 

WESSEL GANSEORT zijn licht schijnen; en van dáár 

zullen vele Fr iezen , verrijkt uit den schat van zijne 

kundigheden , vóór dat men nog van LTJTHEK ge

hoord h a d , begr ippen, gelijk aan die van dezen 

Hervo rmer , weggedragen en onder hunne landge-

nooten voortgeplant hebben. Hierui t kan het ver

klaard worden , dat de schriften van LTJTHEK al vroeg 

met grooten bijval in Friesland gelezen werden. 

Zijne werken werden reeds in het jaar 1519 open

lijk in Oost-Friesland verkocht , van waar men die 

Jiïorti Divae Virginis, apud KATTEABOM , Veteris aevi anal. , 
T. V, p. 250. 

(11) P. HOFSTEDE DE öuoOT, Geschiedenis der Broederen-
Kerk te Groningen, bl. 13. 



1 4 GESCHIEDENIS VAN DE 

gemakkelijk bekomen kon. — Merkwaardig zijn de 

woorden van eenen Monnik uit liet Windesheimsche 

klooster Tliahor bij Sneek, PETSUS VAN THABOE , 

die toen ter tijd leefde , over den i n d r u k , dien 

LUTHEES schriften hier maakten. N a verhaald te 

hebben , dat in Amsterdam veel twist was over de 

gevoelens van LUTHEK. , voegt hij er bij : — „ mei-

in ons Frieslant en is alsulke twijst ni je t ; mer 

nochtans sijnt daer veel sommighe Priesters oft ghe-

leerde Ineden , beijde gheestelick ende werkel ick , 

die seer mijt hem voelen: want hij- bewijst sijn 

dijngrien alsoe claerlick nxit dat Heijlighe Ewangelij 

ende mit PAULUS Epistolen^. ende voert mijt dije 

priiicipael schrijften, dat daer veel gheleerde Inden 

mijt hem toe vallen " (12). 

Wi j noemen deze woorden vooral in tweeërlei 

opzigt merkwaardig : vooreerst , dewijl men er uit 

z i e t , d a t , hoewel velen in Friesland de gevoelens 

van LTJTHEE, waren toegedaan, daaruit nogtans geen 

twist voortsproot, en dat dus de heerschende denk

wijze der Geestelijken daartoe reeds overhelde of 

daaromtrent ten minste zeer gematigd en verdraag

zaam was ; en ten tweede , dewijl daaruit bl i jkt , 

dat de Evangelieschriften door velen niet alleen ge

kend werden , maar ook als gezaghebbend boven 

de kerkelijke leerstellingen werden beschouwd, zóó 

zelfs , dat men juist om die reden met LUTHER in

stemde , dat hij zijne gevoelens zoo duidelijk door 

de uitspraken der H . Schrift bewees. — Men be

speurt hier niet onduidelijk den invloed van GANS-

EOB.T en EBASMUS ; en wij mogen daarom wel vast-

(12) P. VAN THABOE, t. a. p . , St. I I I , bl. 430. 
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stel len, dat liet licht dier glansrijke sterren yan 

Nederland ook in Friesland geschenen heeft. 

Da t overigens de schriften yan ETJTHEB hier vroeg

tijdig op eene in liet oog vallende wijze gebruikt 

w e r d e n , wordt nog bewezen door een plakkaat van 

den Stadhouder TOUTEIOTJBG van 22 December 1 5 2 6 , 

waarin gezegd word t : •—• „ alsoo ' t onser kennisse 

gecomen i s , dat veele en. dieuersche ondersaten Kei j -

serlicke Maijesteijt in Vrieslandt •—• die boecken yan 

MAETINTJS LTJTHER eiide zijne Adherenten in hueren 

huijsen houden- ende lezen " (13). 

Bij dat lezen van de schriften der Hervormers 

bleef het niet. De gevoelens , daarin verva t , wer

den, ook van den predikstoel aan het volk voorgedragen. 

H e t is althans bekend., dat dit gedaan werd door 

-SELLiTJS of JELLE EABEB DE BOTJMA, een Leeuwar

der van geboorte en Priester te Jelsum. Yan hem 

wordt zelfs verzekerd , dat hij reeds vóór LTJTHBB 

met de prediking eener gezuiverde Evangelieleer is 

opgetreden. Tot in 1636 bleef hij te Jelsum als 

Priester in bediening en stond bij velen in groote 

achting. In dat jaar is hij echter naar Nor den in 

Oost-Friesland ver t rokken, waar hij tot Leeraar bij 

de Hervormden werd aangesteld. Later ging hij 

naar Enibden en overleed aldaar in 1564 (14). H e t 

bestuur van Leeuwarden schijnt hem tijdens zijn 

verblijf te Jelsum moeijelijklieden te hebben aange-

(13) Yriesch Charterboeh, D. I I , bl. 514. 

(14) Omtrent BOÏÏMA zijn overigens weinig bijzonderheden 
bekend. De heer T. A. soMBisf heeft ze bijeenverzameld en 
geplaatst in den Frieschen Volksalmanak voor 1839 , bl. 74 vgg. 
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d a a n , hetwelk mogelijk één der redenen van zijn 

vertrek geweest is (15). 

BOUMA was zeker niet de eenige , die op zoodanig 

eene wijze predikte. H e t is toeli zeer waarschijn

lijk , dat vele Geesteli jken, die destijds in Friesland 

in bediening w a r e n , in het klooster Aduard tot 

hunne betrekking opgeleid zullen zi jn , en derhalve 

In den geest van WESSEL GANSFORT; en dat zij la

ter , door het lezen van LUTHERS werken , nog zui

verder inzigten In het Evangelie bekomen hebben

de , deze ook door hunne openlijke leerredenen 

zullen gepoogd hebben te verbreiden. Mogen wij 

daartoe besluiten uit den aard der zaak , — wij 

mogen het des te meer uit een bevelschrift van 

den Stadhouder van 31 October 1 5 2 9 , waarin aan 

de plaatselijke besturen last gegeven wordt om een 

keizerlijk plakkaat tegen de Onroomschen af te kon

digen , hetwelk met deze woorden eindigt : •—• „ vor

der beuelen wij v dat Ghij allen den Priesteren en 

Predicanten in uwer Grietenijen, van onsen wegen 

expresselijck interdiceert LUTHBRTJM ende sijne Ad-

herenten ende huere dwaliiiglien , op ten Predickstoel 

te noemen oft verhaelen , bij ernstige straf" (16).—• 

Zulk een bevel zou wel niet gegeven z i jn , indien 

het niet bekend was geweest , dat werkelijk gevoe-

(15) Dit steunt op eenen brief van een der Leeuwarder 
Predikanten aan eenen zoon van BOUMA, als die in 1585 te 
Leeuwarden beroepen was. Daarin wordt gezegd, — „ dat 
de Magistraet van Leeuwaerden zich schuldig erkende en'aan 
den zone zochten te vergoeden, wat de vorige Overigheit 
aan zijn Vader misdaen hadde." Boekzael, Maij 1731, bl, 
571 vg. 

(16) Vriesch Charterboeh, D. I I , bl. 563. 
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l e n s , als die van I/ÜTHER , op den predikstoel wer

den voorgedragen en aangeprezen. 

Omstreeks den t i jd , dat de Kerkhervorming in 

Friesland eenen aanvang n a m , de eerste helft der 

zestiende eeuw, werd de Maartens-school te Gronin

gen hetgene te voren het klooster Aduard geweest 

was. De voortreffelijke ÏLEGNBKUS PRAEDINIUS stond 

toen aan bet hoofd van die school, totdat hij in be t 

jaar 1559 overleed. Yan heinde en v e r r e , tot zelfs 

uit Italië, kwamen geleerden en die zich op de 

wetenschappen wilden toeleggen naar Groningen, 

als naar eene beroemde hoogeschool (17). 

PKAEDINTDS n u was een ijverig voorstander van 

de Hervorming. Door zijn toedoen werd reeds in 

1550 te Groningen eene afzonderlijke gemeente van 

Hervormden gesticht (18). H o e kon het anders dan 

dat de jongelingen, die hem uit Friesland werden 

toegezonden, om door zijn onderwijs tot de pries

terlijke bediening gevormd te worden , iets van zij

nen geest in zich opnamen ? De regering zocht wel 

te belet ten, dat de zoodanigen hier eene standplaats 

er langden; maar dat was vruchteloos. Die het stem-

regt hadden , maakten daarvan naar eigen goedvinden 

(17) „Itaque non modo ex Gruninga, Frisia Orientali 
et Occidentali, exVesphalia, Trans-isiüania, Geldria, Bra-
bantia, Flandria, sed etiam ex Gallia et Itcdia ejus au-
diendi gratia, Gruningam non modo studiosi mittebantur, 
sed et eruditi quoque velut ad Academiam celebrem conflue-
bant." Ita SOTFRIDUS PBTRI , de scriptoribus Frisiae, p. 
165, 166. 

(18) P. HOFSTEDE DE GROOT, Gesch. der Broederen-

Kerk, bl. ;,27,°28. 

% 
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gebruik; en dikwijls viel hunne keus op de kwee-

kelingen van PKAEDINIUS (19). 

De prediking van dergelijke mannen werd door 

een aanzienlijk deel der bevolking op lioogen prijs 

gesteld. De burgerlijke betrekkingen waren gedu

rende deze tijden in Friesland van zoodanigen aard, 

dat men meer dan gewoonlijk behoefte gevoelde aan 

den troost der Godsdienst. Zware burgeroorlogen 

hadden het land jaren lang schrikkelijk geteisterd. 

De staatkundige vri jheid, den Friezen zoo dierbaar, 

was verloren. Wate rv loeden , hongersnood en pest-

aardige ziekten deden de welvaart kwijnen en ver

vulden de harten met rouw en schrik, maar open

den tevens die van velen voor de prediking van het 

Evangelie (20). De uiterlijke plegtigheden der Room» 

sche K e r k hadden den voornialigen invloed verlo

ren. W a t het hart vroeger daarin vond , toen zij 

(19) Hiertoe besluit ik uit de woorden van den President 
van het Friesche Hof, in eene Acte van Advertissement aan 
de Staten, van 10 Januarij 1553, tot aansporing om beter 
op de ketteryen toe te zien, waarin hij hen, die het regt 
hebben om Priesters te benoemen, verwijt, dat zij dikwijls 
op eene verkeerde wijze te wrerk gaan, — „besundere, als 
zyliiyden deur support, vruntscap oft fauoer kiesen, oft 
nomineerden iongen ende ongebaerde Cleroken, die binnen 
s'jaers totten Priesterschap gepromoueert waeren, noyt in 
eenige geapprobeerde Vniuersiteyt gefrequenteert en hadden, 
maer hier ontrent uyt eenige particuliere schole gehaelt, 
ende sckielicken opgetrocken, vercleet ende Clercksgewys 
gehabitueert ende opgedaen waeren," Vriesch Charterboek, 
D. I I I , bl. 308. 

(20) Zie verder BIATJPOT TEN OATK , Gesch. der Doops
gezinden in Friesland, bl. 33 vgg., wáár eene meer uit
voerige en naaawkeurige schets voorkomt van den treurigen 
toestand , waarin Friesland toen verkeerde. 
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nog heilig werden geacht, kon het er niet meer in 
vinden bij den verzwakten of wel geheel vervlogen 
eerbied voor dezelve. Men had behoefte aan iets 
beters, en het Evangelie kon daarin voorzien, het
welk zeker grootelijks medegewerkt heeft, dat BOTJMA 

en dergelijke Priesters zoo veel bijval vonden. En 
zoo was men hier op weg om de Kerk in de Kerk 
te hervormen, gelijk ook waarschijnlijk zou gebeurd 
zijn, bijaldien 's lands regering het niet had tegen
gewerkt en verhinderd. 

De Friezen hadden zich, ten gevolge van hunne 
inlandsche twisten, in het jaar 1498 moeten onder
werpen aan de heerschappij van Hertog ALBEKT van 
Saksen. Een zoon van dezen droeg in 1515 zijne 
regten op Friesland over aan KAREL , die later on
der den naam van Keizer KAKEL v in de geschie
denis van dien tijd zulk eene groote rol heeft ge
speeld en aan wiens gezag vóór en na alle gewesten 
van Nederland onderworpen werden. Deze Vorst 
nu werkte met alle kracht de Hervorming tegen, 
hoewel nog niet met die gestrengheid als zijn zoon 
PHILIPS, die hem in 1555 in het bewind over de 
Nederlanden opvolgde. Reeds in bet jaar 1521 werd 
alom in Nederland een plakkaat van KAKEL tegen 
LUTHBE en diens aanhangers afgekondigd, waarin 
verklaard wordt, dat LTTTHER niet een mensch schijnt 
te zijn, maar een duivel in de gedaante van een 
mensch, bedekt met het kleed van eenen Geeste
lijke , om het mensclielijk geslacht des te beter en 
gemakkelijker tot eeuwigen dood en verdoemenis te 
brengen. Onder de scherpste bedreigingen werd 
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verder geboden , dat niemand , welke ook zijne waar

digheid , r a n g , staat of voorregten mogten zijn, 

zich. zoude vermeten eenige van LXJTHEE'S boeken te 

koopen , verkoopen, honden , l ezen , schrijven , druk

ken of zulks te laten d o e n , maar dat alle schriften 

van iUTHER en zijne volgelingen verbrand en ver

nietigd moesten worden (21). —• Van tijd tot tijd 

werd dat plakkaat door eene menigte anderen op

gevolgd , al scherper en scherper ; en het was hier

door en door de maatregelen , welke de regering 

meer in het werk stelde om alle verandering in de 

godsdienst te be le t t en , dat de hervorming der K e r k 

in de K e r k onmogelijk werd gemaakt. 

I n het eerst hadden echter die keizerlijke plakkaten 

in Friesland- weinig invloed. De plaatselijke besturen 

waren veelal traag in het ten uitvoer leggen van het-

gene daarin werd voorgeschreven, hetzij dat zij zelve 

der Hervorming waren toegedaan , hetzij dat hunne 

magt te kort schoot, hetzij dat zij van de vreemde 

regering afkeerig waren. Hoewel door den Stadhou

der en het Hof gedurig aangespoord tot strenger 

toezigt , en dikwijls beschuldigd , dat hunne slapheid 

de oorzaak was van den voortgang der ket ter i j , bleven 

zij doorgaans even nalatig. Ook de Geestelijkheid, — 

wat trouwens , na hetgene wij boven gezegd hebben , 

weinig verwondering zal b a r e n , •—- werd aangeklaagd 

wegens gebrek aan ijver (22). Zoo konden de plak-

(21) Vriesch Charterboek, D. I I , bl. 419. 
(22) Zie de Ordonnantiën Tan 20 Julij 1537, Vriesch 

Charterboek, D. I I , bl. 704, en van 25 Januarij 1547, 
aldaar, D. I I I , bl. 515. — In de boven aangehaalde Acte 
van Advertissement klaagt de President, dat het Hof — „ als 
noch niet ende konde vermercken, eenige sunderlinge uyt-
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katen natuurlijk niet veel ui twerken, — „ alsoe alle 

ordonnantien ende statuten vruchtloos, ende t gemeen 

weluaeren onnut z y n , sunder die hulp ofte handt van 

den Toesienden." (23). Doch al was op sommige 

plaatsen het bestuur meer gewillig om aan de bevelen 

der regering gevolg te g e v e n , zoo zag men er toch 

weinig vruchten van. In het jaar 1537 had bij voor

beeld de Stadhouder een bevelschrift naar Franeker 

gezonden, dat men tegen alle nieuwigheden: in de 

godsdienst naauwkeurig moest waken , en daarin tevens 

vrijheid gegeven om eenige jonge l i eden , die in de 

kerken ongeregeldheden bedreven , te laten geese-

len — „ t o t exemple van anderen" (24). H e t stedelijk 

bestuur schijnt nu ijveriger tegen de Onroomschen 

gewaakt te h e b b e n ; maar met gering voordeel. I n 

1547 wendde het zich althans tot den Stadhouder 

met de k lagt , dat eenige inwoners slecht ter kerke 

weyndige genegentheyt, noch in de Geestelicheyt, (die welcke 
deese saecken meest, immers geheel betreffende was) noch 
in de Waerlicke luyden, dat zy poochden oft studeerden, 
elck in zyne qualiteyt ende vocatie, tot extirpatie ende 
extinctie ofte denunciatie der voirscreuen secten." — Een 
opmerkelijk voorbeeld van de weinige genegenheid der Gees
telijken tot het straffen van Ketters zien wij in de geschie
denis van TSBBAHD VAN HiRBBBWüK, een Friesche Pas
toor, die zich naar Wittenberg begaf en tot de Ltvtherschen 
overging. Als hij zich dáár echter niet langer veilig rekende, 
keerde hij herwaarts naar zijn klooster terug. Nu werd hij 
door den Abt wel streng berispt over zijn stout bestaan, 
maar toch, na eene geringe boetpleging, weder in genade 
aangenomen. Later werd hij Abt van Lidlum, maar ging 
eindelijk geheel tot de Hervormden over. Oudh. en Gest. 
van Yriesl., D. I I , bl. 205 vgg. 

(23) Woorden uit de aangehaalde Acte van Âdveriîssement, 
(24) Vrissch Charterboek, D. I I , bl. 699 vg. 
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gingen. Men had dezen bij eene zekere boete 

opgelegd om drie achtereenvolgende Zondagen de 

gewone kerkdienst te v ieren: daaraan was door hen 

voldaan geworden , maar dan waren zij weder op vol

gende Zondagen weggebleven. Ook klaagde men 

nog — „ van den cleynen onj arigen Jongers ende 

Habbaukens , die dagelijcx insolentien bedryuen in 

der ke re ien ende op te r̂ straten." (25). 

Toen echter in het jaar 1550 door een plakkaat 

van KAEEL v de I n q u i s i t i e openlijk in Nederland 

was ingevoerd , begon men met meer gestreng

heid te handelen tegen a l len , die van de Room-

sche K e r k afweken. — I n Friesland waren wel reeds 

in het jaar 1529 twee Inquisiteurs aangeste ld , te 

weten MAKTEN VAN NAEEDEN en KEMPO VAN MAB,-

TENA (26) ; maar men vindt van hen bijna geen mel

ding gemaakt. Zij schijnen slechts raadslieden van 

den stadhouder geweest te z i jn , terwijl deze de uit

voerende magt zelf bleef behouden (27). Kor t nadat 

het plakkaat van KAKEL in 1550 was ui tgekomen, 

zullen waarschijnlijk HEBMANNTIS LETMATITJS en EKAN-

CISOTJS soNNius in die betrekking herwaarts gezonden 

zi jn; doch ook omtrent hen wordt niets gemeld , dan 

dat zij eene van ouds onbekende heerschappij uitoe

fenden, en in het jaar 1554 van de Landvoogdes nog 

uitgebreider magt ontvingen dan zij te voren had

den (28). Als echter in den j-are 1557 LINDANUS als 

(25) Als boven, D. I I I , bl. 123. 
(26) Als boven, D. I I , bl. 197. 
(27) B L A U P O T TEN OATE , t . a. p . , b l . 7 0 . 

(28) WiNSEMii, Serum Frisicarum libri 7 , p. 10. Verg. 
SCHOTANUS, t. a. p . , bl. 700. 
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Inquisi teur, of, zoo als men hem ook noemde, Vica

r is , geestelijke Kommissaris en Kettermeester , in Fries

land kwam, namen de vervolgingen om de godsdienst 

eerst regt een begin (29). Maar nu bleek liet ook, 

hoezeer de Geestelijkheid hier te lande op hare reg-

ten s tond , en dat zij 's yolks vrijheid , zooveel zij 

vermogt , wilde handhaven , zelfs tegen hoogere ker

kelijke magten. De Staten van . Friesland, waarin 

ook de Geestelijken zitting hadden , besloten op 

eenen Landsdag eenige bezwaren tegen LINDANUS 

aan den Stadhouder voor te stel len, met verzoek, 

dat die zijne aanmatigingen wilde beteugelen of h e m 

wegzenden (30). Daar hunne klagten evenwel dooi

den Stadhouder , bij wien LINDANTJS hoog stond aan

geschreven, voorbijgegaan w e r d e n , nam zijne stout

heid nog toe ; en als hij deswege eens door het Hof 

in den vollen raad berispt w e r d , gaf hij driftig ten 

antwoord, dat hij wis t , wat zijn last inhield en wat 

hem te doen s tond, en berispte daarenboven op zijne 

beurt de leden yan het Hof , dat zij de Ket ters te 

veel toegaven en te slap waren om die-te straffen (31). 

Dringender werden n u ook de klagten over IJST-

DAjSfus. Op den 24 Julij 1559 zonden de Staten 

weder een verzoekschrift aan den Stadhouder en het 

Hof , waarin de grieven tegen den Kettermeester 

op nieuw werden opgesomd. Wi j laten het slot van 

(29) WINSBM. , 1. 1., p. 20. Oudh. en Gssî. van Vriesl., 
D. I , bl. 124. GABBEMA, Verhaal van Leeuwaarden, bl. 
390. 

(30) WINSBIVI., 1. L, p. 32 sqq. Vriesch Charterboek, 
D. I I I , bl. 232, waar echter verkeerdelijk die Landsdag in 
1551 gesteld wordt. 

(31) B O B , Nederl. Rist., D. I , bl. 42. 
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hetzelve hier volgen, om de denkwijze der Staten 

uit hunne eigene woorden te doen kennen : 

„ W a e r o m m e zoe bidden ende versoecken die 

voorsz. Supplianten oetmoedelieken, dat het myn 

Heeren gel ieue , die voornoemde Heer Willem van 

der Lynden bij zeeckere grote pene te beue len , 

jegens die Mayesteyt te verbueren, dat hy voorts 

aen die voorsz. Landen rustelick ende vredelick laet 

gebruioken die voorsz. haer priui legien, ende haer 

daer inne niet en tu rbe ren , ende dezelue peenen 

ende beuelen stadt houdende in cas van oppositie , 

dat hem een daeh van recht voor den Houe ge-

lecht w o r d e , om te allegeeren zyn reedenen van 

opposit ie; ende voorts te aenhooren alsulcken eysch 

ende conclusie, als de voorsz. Suppl ianten, ten 

daeghe dienende , tegens hem sullen willen doen ende 

n e e m e n , offte andersszins alzullicke prouisie, als ' t 

HofF voor den voorsz. Supplianten alderoorbaerlicxt 

zal beuinden." 

„ Bezonderlinghe versoecken die voorsz. Supplian

ten , dat de voorsz. Hee r Willem van der Lynden 

by gelycke peenen beuolen zal worden , dat hy j e 

gens die voornoemde Persoonen, en allen anderen 

gelyckformich z y n d e , niet wyder en procedeere , 

mits deselue laetende genieten ende gebruycken hun 

vreedelicke ende rustelicke possessie, van 't zelue 

bouen verhaelt is ." 

Di t verzoekschrift was onderteekend door de ge-

volmagtigden der Staten HOTTE OENING-AE, DOMINI-

CTJS ELCONis , Pas tor , en HENBICUS STELLINCK , Abbas 

Floridicampi, en derhalve door twee Geestelijken (32). 

(32) Vriesch Charterhoeh, D. I I I , bl. 469, 470. 
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Het Hof. deed hierop LINDANTJS andermaal voor 
zich komen, en thans beloofde hij , niet verder te 
zullen voortgaan in die zaken, waarover men hem 
aangeklaagd had, totdat door den Koning en het 
Hof nadere bepalingen daaromtrent zouden vastge
steld zijn (33). Aan die belofte bleef hij echter niet 
getrouw, hetwelk op nieuw aanleiding gaf tot onte
vredenheid. Hij ging zelfs zoo ver, om aan som
mige Priesters het regt van te prediken en de ver
dere dienst waar te nemen te ontzeggen, en werd 
daarom al weder voor het Hof gedaagd. Er was 
echter weinig aan te doen, omdat de Stadhouder 
hem in bescherming nam (34). 

Het voorgevallene met LINDANÜS toont dus aan, 
dat de Geestelijken in Frieüand grooten prijs stel
den op onafhankelijkheid, meer dan op het hand
haven van 's Pausen heerschappij en de leer der Kerk. 
Er komen ook nog andere proeven voor , welke niet 
minder duidelijke bewijzen daarvan opleveren. En 
daar het uit die onafhankelijkheid van hoogere ker
kelijke magten verklaard kan worden , dat vele Pries
ters, ofschoon geheel van de Koomsche kerkleer af
wijkende en in den geest der Hervormers predikende, 
toch in de bediening bleven, zullen wij nog een en 
ander voorbeeld mededeelen om deze zaak te beter 
in het licht te stellen. 

In het jaar 1512, en derhalve onder de regering 
van Hertog G-EOKG van Saksen, kwam een pauselijk 
Legaat in Friesland, ten einde den Geestelijken te 
verzoeken , dat zij ten voordeele van den Roomschen 

(33) Als boven. 

(34) WlNSBM. , 1. 1, , p. 34. SCBOTANVB, t, &, p., b), 

708 vg. 
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Kerkvoogd eenige schatting zouden opbrengen, — 
„na de maniere van andere Landen, Coninckrijken 
en Provinciën." Maar in plaats van als gehoorzame 
zonen van den heiligen Vader hunne toestemming 
te geven, besloten zij eenparig daaraan niet te vol
doen; en om dit besluit wél te kunnen volhouden, 
vaardigden zij terstond iemand uit hun midden naai
den Hertog af, ten einde hem te verzoeken, —• 
„ dat hij zich gewaardigen zouw voor hunne vrijheit 
te zorgen, en hen eens voor altijd van die lastige 
en ongewoone schattingen te bevrijden" (35). 

Merkwaardig is verder het antwoord, door de 
Geestelijken aan de Hertogin VAN PAEMA, Land
voogdes der Nederlanden, gezonden, als deze hen 
in het jaar 1563 had uitgenoodigd om mede bij te 
dragen tot de kosten van het Trentsche Concilie, — 
„ gelick alle andere zoe Abten, Prioren ende Ca-
pittelen van den Landen , van herwaertsouere alreets 
gedaen hebben" (36). Ook daaraan onttrok men 
zich, en wel om de volgende redenen : dat de Pre
laten van Friesland — „ van rechts, costume ofte 
priuilegie wegen," niet gehouden waren in die Kerk
vergadering te verschijnen, en dat zij dus ook voor 
hen, die dáár vergaderden, niet behoefden te beta
len. Mogt het oorspronkelijk de gewoonte geweest 
zijn, dat zij de Kerkvergaderingen bijwoonden en 
dus ook in de kosten deelden; dit moest dan toch 
als reeds lang vervallen worden beschouwd, •—• „ ver
mits zj in gheen concilien geweest zyn, soe lange 
dat gheen memorie van menschen ter contrarien i s , 

(36) Oudh. en Gest. van Vriest., D. I I , bl. 336. WIN-
SEM. , Chron., bl. 410. 

(36) Vriesch Charterboek, D. III , bl. 587. 
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jae soe lange als die Coimenten in Vrieslandt ge-
standen hebben , ofte lieure Procurateurs ofte heure 
Volmacbtige daer gesonden bebben gehadt; hoewel 
middelertij de veel diuersche Koncilien gebouden 
zyn geweest, srdcx dat zy voer nu oick gbeen con-
tribntien ofte subsidie souden gebouden wesen daer 
toe te doene." Daarenboven rnogt men de Priesche 
Prelaten om geeneiiei reden uit bet land roepen, en 
ben derhalve ook niet verbinden om eenige schat
ting buitenslands te zenden. Hadden de Geestelijken 
van andere gewesten zich tot de gevraagde bijdragen 
verbonden, daarom waren die van Friesland nog niet 
gehouden — „bun recht en vryheyt te buten te 
gaen, tot beswaringe ende last van hun ende hunne 
naecomelingen." Welligt waren die anderen verpligt 
geweest om de verzochte bijdragen te betalen, — 
„ waer toe die Prelaeten ende Gheestelykheyt van 
Vrieslant nyet gehouden en zyn, nae recht ende 
deur reden voersz." (37). 

Nog één voorbeeld bewijze boe ver de vrijheids-
zucht der Friesche Geestelijkheid zich uitstrekte. 
Als de Aartsbisschop van Utrecht in het jaar 1565 
een Synode wilde houden van Geestelijken uit alle 
deelen van zijn gebied, ontbood hij ook de Prelaten 
van Friesland, om op den 10 October te Utrecht te 
verschijnen. Geen enkele uit hun midden Ket er 
zich echter vinden. De Aartsbisschop zond hun 
daarop nogmaals eenen brief, waarin hij hen van 
halsstarrigheid beschuldigde en den uitdruKkekjken 
last gaf, dat zij twaalf dagen na het ontvangen van 
denzelven te Utrecht aanwezig moesten zijn. Nu 

(37) Als boven, bl. 5S9, 590. 
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belegden de voornaamste Abten te Leeuwarden eene 

bijeenkomst, om met elkander en met de Sta ten, als

mede met het bestuur van Leeuwarden te beraadsla

gen , wat hun te doen stond. E r werd eenparig be

sloten , dat men aan het bevel van den Aartsbisschop 

niet zoude geh.oorzam.en en dat men hem zulks , met 

de redenen van d i en , zoude bekend maken. De 

brief, daartoe afgezonden, was onderteekend door 

NIKLAAS VAN LANDEN , Abt Tan Stavoren , PETRUS , 

Abt Tan Foswerd, EYLO W I L T I N K , Abt Tan Bloem-

kamp , EVEBAED DOTBKEM , Ab t Tan Gerhesklooster, 

J. YSBRAND, Abt Tan Lidlum en H E N E I K KESSEL , 

Abt Tan Dockum. DezelTe was vrij scherp en eenig-

zins spotachtig gesteld. Men be tu igde , zeer Ter-

wonderd te zijn oTer de beschuldiging Tan halsstar

r ighe id , en Terdedigde zich op deze wijze: 

„Vermi t s deze ontbieding buiten de palen Tan ons 

land geschiedt , tegen onze oude en goedgekeurde 

Toorregten en gewoonten , zoo hebben wij , nadat wij 

de zaak met de gemagtigden van de Staten dezes 

Lands en met den Raad Tan Leeuwarden oTerwogen 

h a d d e n , onze verontschuldigingen aan uwe Hoog

waardigste Doorluchtigheid in onze moederlijke taal 

geschreven, en dat om deze r e d e n , dat de gemag

tigden der Staten en de Raad met ons Tereenigd 

zijn, om de regten en gewoonten des Vaderlands te 

verdedigen. E n hoewel wij niet en twijfelen of wij 

zijn door de bijgebragte redenen , ook volgens de 

Kerkelijke w e t t e n , verschoond van aldaar te komen; 

zoo zijn wij nogtans aldus gesteld , dat wij onze 

genegenheid tot Uwe Eerw. Hoogheid en onze ge

hoorzaamheid in zulke zaken , dewelke de gewoonten 

en voorregten van ons Vaderland niet k r enken , in 

geh.oorzam.en
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bet bijzonder wel willen betoonen. Maar wat deze 
zaak aangaat, al wilden wij bet al doen , staat bet 
ons niet vrij ; en bet is in onze magt niet , iets te be
ginnen , zonder de toestemming der andere Staten. 
Want de Staten zijn zoodanig aan malkander ver
knocht, en zijn bet altijd geweest, dat in zaten die 
bet gemeen welwezen betreffen, de een niets t an 
uitrigten zonder de anderen. Derhalve , dewijl wij 
maar een gedeelte van den eenen, te weten van den 
Kerkelijken Staat, zijn, en het te vergeefs zonde zijn, 
dat wij , die toch geen magt hebben om iets tot na
deel van de anderen te besluiten, op de Synode zon
den komen , en dat nog tegen den winter en op eenen 
tijd, als de zeeën volgens treffehjke schrijvers voor 
gesloten worden gerekend, en als wij ons vervolgens 
niet zonder groot gevaar op reis zonden begeven: 
zoo bidden wij uwe Eerw. Hoogheid eenparig, dat 
Gij ons verschoond wilt houden " (38). — Zóó zeer 
waren de Geestelijken in Friesland op vrijheid gezet. 
Zóó weinig bekreunden zij zich aan Bisschop, Kerk
vergaderingen en Paus. Geen wonder dan, dat zij 
geene zwarigheid maakten om de leer der Kerk met 
eene betere te verwisselen en naarmate van het licht, 
dat voor hen opgegaan was, de zuivere Evangebeleer 
te prediken. Zij werden, om zoo te spreken, Her
vormde Priesters; dat is , zij bleven in hunne bedie
ning en scheidden zich niet van de Kerk af, maar 
huldigden toch het beginsel der Hervorming en ver
wierpen de misbruiken en dwalingen der Kerk voor 

(38) Oudh. en Gest. van Vriesl., D. I , bl. 210 vgg. 
GABBEMA, t. a. p., bl. 436 vgg. — Iets dergelijks schijnt 
ook in het jaar 1568 voorgevallen te zijn. Zie WIÎTSEM, , 
1. 1., p. 106. 
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zoover zij die hadden leeren kennen. Zulken waren 

er althans velen. H e t blijkt met zekerheid, dat kort 

na het midden dezer eeuw op meer dan vijftig dor

pen in deze Provinc ie , zonder nog van de steden te 

spreken, zoodanig een Priester in dienst was (39). 

Van de meesten hunner is echter weinig of niets 

bekend dan alleen hunne namen en standplaatsen , 

en dat zij in het voorjaar van 1567 om hunne denk

wijze uit Friesland gebannen zijn (40). Eén is er 

evenwel over wien eenigzins uitvoeriger berigten 

voorhanden zijn , te weten STEP ANUS SYLVIUS ( 4 1 ) ; 

en uit hetgene aangaande hem wordt medegedeeld, 

kunnen wij min of meer afleiden hoedanig de gevoe

lens w a r e n , die ook de overigen in het algemeen 

aankleefden. 

SYLVIUS was , denkelijk in het jaar 1507 ( 4 2 ) , 

geboren te Wijnjeterp, in de grietenij Opsterland. 

Hij was van geringe afkomst, maar verhief zich door 

zijne voortreffelijke geestvermogens tot groot aanzien. 

(39) WINSEM. , 1. 1., p. 88. 

(40) Als boven. — In het Vriesch Charterboek, D. I I I , 
bl. 709 vg., worden ook 38 veroordeelde Priesters opge
noemd. 

(41) Hij werd ook genoemd STEFFANTIS SYBBANDI SIL-
TJITTS , blijkens eene Procuratie door de Gedeputeerde Staten 
op hem en BTJTRDT EOOBDA gepasseerd —• ,, omme te ver-
soecken ende solliciteren herstellinge van s Lands tractaaten, 
preuilegien, vryheden, oude usantien ende ordonnantien." 
Vriesch Charterboek, D. I I I , bl. 239. Men mag hieruit 
besluiten, dat hij de achting en het vertrouwen genoot van 
de aanzienlijken uit den lande. 

(42) Dit volgt uit de "woorden van STJPFR. PETRI , de 

Scriptoribus Frisiae, p. 158 : „ obiit anno 1567, aetatis 
fere 60." 
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Opgeleid tot den geestelijken stand, kwam hij eerst 
te Tjum in de bediening; en toen reeds koesterde 
men zulk eene liooge verwachting van zijne geleerd
heid, dat vele jongelingen zich daar heen begaven, 
om van hem onderwijs in de wetenschappen te ont
vangen. Zij vonden ook werkelijk in hem eenen 
voortreffelijken leermeester. Later werd hij tot Pas
toor bij de St. Vitus-kerk te Leeuwarden-beroepen; 
en ook dáár besteedde hij den tijd, die hem van 
zijne ambtsbezigheden overbleef, aan de beoefening 
der wetenschappen en gaf aan sommige jongelingen, 
in welke hij eenen voortreffelijken aanleg bespeurde, 
afzonderlijk onderrigt (43). 

Wat nu zijne godsdienstige denkwijze betreft — 
daaromtrent treffen wij het volgende berigt aan. Hij 
leerde, dat er na dit leven geen verblijfplaats was 
dan in den hemel of in de hel; dat de geloovige 
Christenen, in het geloof volhardende , terstond ten 
hemel, de ongeloovigen ter helle voeren; dat men 
geene kaarsen moest zetten voor de van bout ver
vaardigde beelden der Heiligen, die immers blind 
waren, maar beter deed als men daarbij zat te spin
nen , en dat het niet noodig was dezelve in de kerk 
te brengen; dat bedevaarten te doen naar ST. JACOB 

van Composteïïo of naar Rome bet spoor bijster was : 
vruchtbaarder was het de armen te bezoeken en tot 
zich zelven in te keeren, om te weten wat men be
hoorde te doen of te laten; dat het noodzakelijk was 
een opregt geloof in CHRISTUS te hebben en goede 
werken te doen, maar dat men daarmede niet voor 
de zonde voldoen kon, ten zij door de ver diensten 

(43) S U F F R . P E T S . , 1. 1., p . 158 sqq. 
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van CHRISTUS J E Z U S ; dat bet Sacrament des altaars 

niets anders was dan een verzegelde brief, om te 

bevest igen, dat men kwijtschelding van zonde ver

werven k a n , maar dat hij er niet van verzekerd was , 

dat hetzelve het ligchaam onzes Heeren en zijn waar

achtig' vleesch en bloed zonde wezen; dat er geen 

gebod bestond om de Heil igen aan te roepen , en 

dat men door dit na te laten niet misdeed, dewijl 

het geen bevel van God was en niet in de H . Schrift 

werd voorgeschreven , maar dat men den godzaligen 

handel en wandel der Heil igen en hun geloof naar

stig en gestadig moest navolgen (44). — Wanneer 

(44) Zóó verhaalt GABBEMA , Verh. van Leeuw., bl. 400 
vg., en als de bron, waaruit hij dit geput heeft, noemt hij 
de eigen aanteekeningen van IINDAKIJS. De Vertaler van 
de Oud.li. en Gest. van Vriesl. geeft echter te kennen, dat 
hij het niet gelooft. Hij zegt, D. I , bl. 355: „ Veele van 
deze leerpunten, gelijk blijkelijk is , zijn op eene dubbel
zinnige wijze voorgestelt: en verschelde van d ezel ven, be-
halven de stelling over het Sakrament des Outaars, zouden 
een Katholijken zin lijden; en konnen door een verkeerde 
uitdrukking, of door haat, tot een quaade leering verdraait 
zijn geweest. Maar wat daar van zij of niet: SUEFSIDUS 
PETE.I beschuldigt hem van geen quaade leeringe. Ten tegen
deel verzekert deze Schrijver, dat STEPHANTJS , na dat hij 
ettelijke jaaren aan het Hof te Leeuwaarden gesleeten had, 
naar Groningen is beroepen, en aldaar eenige jaaren lang de 
hoogste Pastoor van s. WALBTTRGTS kerk is geweest." 

De voorname reden derhalve, waarom hij GABBEMA te
genspreekt, is deze, dat STJEEBIDUS PETBUS hem van geene 
kwade leeringen beschuldigt, en dat STLVIUS van Leeuwar
den naar Groningen beroepen is. Evenwel, SUFFMDUS zegt 
van hem, als hij van zijn verblijf te Tjum spreekt: ,, ibi 
quum aliquamdiu versaretur, rem et Ecclesiae promovendae 
et profligaiidae barbariei strenuam egit." Zou hij onder die 
barbaarsohheid ook niet de ongerijmde leerstellingen der Kerk 

Oud.li
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m e n h i e r n o g b i j v o e g t , d a t hi j n i m m e r , t e n e i n d e 

zijn g e w e t e n n i e t t e b e z w a r e n , de M i s w i l d e b e d i e 

n e n ( 4 5 ) , zal m e n e r z i ch w e l n i e t ove r v e r w o n d e 

r e n , da t hij w e g e n s zi jne g e v o e l e n s v o o r d e n k e t t e r 

m e e s t e r L I N D A N U S g e d a g v a a r d w e r d . H i j s ch i jn t 

ech t e r d o o r zijn v e r t r e k n a a r Groningen, w a a r h i j 

t o t ee rs te P a s t o o r bij d e St. Maartenskerk w e r d a a n g e 

s t e l d , a a n d e v e r v o l g i n g e n v a n LINDANTJS o n t k o m e n 

t e zijn ( 4 6 ) . I n da t zelfde j a a r 1559 heef t hi j z ich 

kunnen begrepen hebben ? Die leeringen van S T L V I U S waren 

welligt in zijn oog zoo kwaad niet. Hij beschuldigt ook 

E E S S E K Ü S P R A E D I K I U S niet van kwade leeringen, en die 

was toch zeker ook ver van kerkelijk regtzinnig te zijn. 

Overigens wordt het berigt van Ö A E B E M A gestaafd door bet in 

de volgende aanteekening te melden getuigenis van A L T I N G , 

alsmede daardoor, dat SYLVIUS zich aan eene Hervormde 

Hoogeschool tot Doctor in de 'Godgeleerdheid bevorderen liet, 

(45) „ Men zou dit niet kunnen gelooven, indien het niet 

steunde op bet onwraakbare getuigenis van H . ALTING , aan-

geh. bij B R Ü C H E R U S , Gesch., bl. 133." P . H O F S T E D E D E 

G R O O T , Gesch. der Broederen Kerk, bl . 115 , aanteek. 26, 

(46) Het onderzoek van L Ï N D A N U S naar de leer van 

STEEANUS S T L V I U S had plaats op den 2 Mei 1559. Zie G A B -

BEMA , t. a. p . ; en S U E E R I D U S P E T R U S verzekert , dat S T L 

VIUS in zijne betrekking' van lioofdpastoor bij de St. Maartens

kerk te Groningen hem het aanbod gedaan had om de opvol

ger te worden van R E G N E S U S P R A E D I K I U S , die op den 10 

April 1559 overleden was. S U O T R I D . P E T R . , 1. 1., p . 166. 

Nu mag men zeker vast stellen, dat de betrekking van P R A E 

D I N I U S wel schielijk weder zal zijn vervuld geworden, en 

dan moet STLVIUS al spoedig na het overlijden van dezen 

te Groningen gekomen zijn. Stellig was hij er reeds in Junij 

of althans in Julij van het genoemde j a a r , dewijl toen in 

Friesland in zekere commissie een ander benoemd werd in de 

plaats van hem, — , , n n t e r t y t P as t o e r t o t S i n c t e 

M a e r t e n b i n n e n G r o n i n g e n " Vriesch Charterboek, 

D. I I I , bl. 468. 

3 
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ook tot Doctor in de Godgeleerdheid laten bevorderen 

aan de Hervormde Hoogeschool te Heideïberg (47). 

Hoewel nu in Friesland de Hervorming in de K e r k 

zelve tot stand begon te komen , zoo waren er nog-

tans ook , die al vroeg de K e r k verlieten. Reeds 

omstreeks het jaar 1530 hadden zich sommigen van 

het gevoelen der Doopsgezinden geheel van de K e r k 

afgescheiden en een afzonderlijk genootschap ge

vormd , waaraan kort daarna door MENNO SIMONS en 

D I E K P H I L I P S meer eenheid , vastheid en uitbreiding 

gegeven werd (48). Om deze reden trokken zij i n 

dien tijd het meest de aandacht der regering tot 

zich, en gedurende vele jaren waren bijna alle plak

katen , die tegen de afwijking van de Roomsche 

K e r k werden ui tgevaardigd, voornamelijk tegen hen 

gerigt. „ J a , " om de woorden te gebruiken van den 

heer BLAUPOT TEN CATE „behalve in ééne Ordonnan

tie , den 7 Julij 1537 , bijzonder aan de stad Frane-

Jcer gegeven, vindt men van 1534—1550 geen enkel 

plakkaat , in Friesland ui tgevaardigd, waarin over 

Lutheranen in het bijzonder gesproken w o r d t , ter

wijl ik van het jaar 1533 nog drie plakaten v i n d , 

tegen de Lutheranen alleen. Die van 1534—1550 

zijn of van algemeenen inhoud , of tegen de weder-

doopers , zoo als men ons noemde , alleen , of tegen 

de wederdoopers en andere ke t t e r s , zonder dat LU-

(47) BBTJCHBRTJS , Gedenkboek van Stad en Lande, bl. 38. 
(48) BLAUPOT TEN CATE , t. a. p . , bl. 57. Wij moeten 

den lezer, die zich nader met liet ontstaan der Doopsgezin
den in Friesland bekend wil maken, naar dat belangrijk 
werk verwijzen. 
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T H E E j CALViNUS, zwiXGLius of anderen , die met 

dezen gelijk d e n k e n , worden genoemd " (49), 

Men kan hieruit met regt beslui ten, dat het aan

tal van Doopsgezinden toen al vrij aanzienlijk moet 

geweest zijn; en het is zeker niet ongegrond wan

neer men vaststelt, dat in dien tijd be t meerendeel 

van h e n , die zich geheel van de Roomsche K e r k 

afscheidden , de gevoelens der Doopsgezinden waren 

toegedaan. Doch daarop moet men vooral ook let

t e n , dat zij het meerendeel zullen uitgemaakt heb

ben van h e n , d i e z i c h g e h e e l v a n d e R o o m s c h e 

K e r k a f s c h e i d d e n . Wi j meenen genoegzaam te 

l e b b e n aangetoond, dat zeer ve len , die begeerig 

waren naar eene hervorming der K e r k , toch in de 

K e r k bleven; en wanneer dus de heer BLAUPOT TEN 

CATB , na gemeld te h e b b e n , dat de plakkaten van 

1534—1S50 hoofdzakelijk tegen de Doopsgezinden 

gerigt waren , aldus voortgaat: „ wij willen hiermede 

het bestaan van Luthers- of Calvijnsgezinden , voor 

1550—1560, in deze p rov inc ie , niet geheel ont

kennen ; ofschoon hier zeker vóór dien tijd van de 

eerstgemelden niet zeer velen en van de anderen 

zeer weinigen of geenen zijn gewees t " (50) ; •— zoo 

zal men dit zeker moeten beperken tot Luthers- of 

Calvijnsgezinde genootschappen, of althans tot zulke 

enkele personen van die gezindheden, welke de 

Roomsche Kerkgemeenschap volstrekt verlaten had

den. Wij meenen echter nog wat verder te mogen 

gaan , daar het ons toeschijnt, dat zij , die in de 

plakkaten vóór 1534 Lutheranen genoemd w e r d e n , 

(49) B L A T I P O T TEN CA-TE, t . a. p . , b l . 4 8 . 

(5d) Als boven, bl. 50 vg. 
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werkelijk gevoelens als die van "LTTTHEB , en niet 

die der Doopsgezinden, koesterden (51). H e t is 

wel zoo, dat van het jaar 1584 tot aan 1550 niet de 

Lutheranen in de eerste plaats genoemd werden , zooals 

vroeger geschiedde, maar bijna altijd de wederdoopers; 

doch naar het ons voorkomt is de reden daarvan niet 

hierin gelegen, dat men toen eerst met hunne eigen

lijke gevoelens hekend w e r d , maar in iets anders. 

Te weten : die oproerige , dweepzieke wederdoopers, 

die op vele plaatsen in Nederland zulke ergerlijke 

tooneelen aanrigtten en de stad Munster voorname

lijk tot de schouwplaats van hunne uitzinnigheden 

maakten , vonden ook in Friesland eenigen aanhang. 

Eene bende van hen nam zelfs in den jare 1535 

met geweld het OldeMooster bij Bohward in (52). 

E n ofschoon n u de Eriesche Doopsgezinden wars 

van dergelijke aanslagen en van. de geheele Mun-

stersche sekte waren ( 5 8 ) , zoo blijkt het toch 

met zekerlieid, dat men hen daarmede verwarde 

en voor de zelfden hield als die alle palen te 

buiten gaande dweepers (54). W a t was derhalve 

(51) De heer BLATTPOT TEN CATE heeft hier anders over 
geoordeeld, zooals men ziet uit zijne boven in den tekst aan
gehaalde woorden, terwijl hij zijn gevoelen nog nader ver
klaart , als hij dus spreekt: „ of zij, die vroeger Lutheranen 
werden genoemd zijn grootendeels Doopsgezinden geweest; 
of zij zijn van partij veranderd en hebben zieh van LÏ Ï IHEE 
tot ons gewend." t. a. p , , bl. 50. En verder:" Men noemde 
de eerste Onroomschen meestal Lutheranen. Die Luthera
nen zijn niet uit schrik voor de plakkaten bezweken, neen! 
Maar zij toonden het naderhand, wie zij waren en hoe zij 
gevoelden, toen de "brandstapels rookten." bl. 51. 

(52) Als boven, bl. 13, 15. 
(53) Als boven, bl. '31—23. 
(54) Als boven, bl. 12, 56, 66. 
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natuurlijker dan dat de aandacht der regering voor

namelijk gevestigd werd op h e n , die zij niet slechts 

als volslagen vijanden van de K e r k , maar ook als 

openbare rustverstoorders , gevaarlijk voor den S taa t , 

beschouwde ? E n daardoor werd dan ook de aan

dacht meer van de andere Onroom.scn.en afgetrokken, 

even als na het jaar 1568 het omgekeerde plaats 

had. Toen begonnen de Hervormden meer openlijk 

te voorschijn te treden en zich tegen de regering te 

verzet ten, ten gevolge waarvan n u ook de aandacht 

meer op hen gevestigd en van de Doopsgezinden 

afgeleid werd (55). Voor het over ige, hoewel in 

gezegde plakkaten de wederdoopers soms alléén en 

dikwijls zij alleen met name genoemd w o r d e n , is het 

toch duidelijk, dat e r , volgens de overtuiging van 

h e n , die de plakkaten ui tvaardigden, behalve de 

Doopsgezinden ook anderen waren , die zich geheel 

aan de B-oomsche K e r k onttrokken. Zoo is er een 

plakkaat van 3 Februari] 1535 , waarin bevolen word t , 

dat ieder ter kerke moet g a a n , om de Mis en alle 

de godsdienstoefeningen volgens oud gebruik bij te 

wonen , — „alsoo t on&er kennisse com.pt, dat veele 

van onsen Ondersaten hen geheel affhouwen van 

der Heyliger kercken — g e l y c k a l s d o e n d i e 

g e e n e , d i e s y n v a n d e n s e c t e n v a n d e n W e 

d e r d o o p e r s " (56). I n een plakkaat van 9 Maart 

1535 wordt voorgeschreven, dat niemand iets aan 

Onroomschen verhuren mag en dat de voorwaarden, 

die men met dezulken gemaakt mogt hebben , als 

krachteloos beschouwd moesten worden , — „omme te 

(55) Als boven, bl. 120. 
(56) Vriesch Charterboeh , D. I I , bl. 662 vg. 

Onroom.scn.en
com.pt
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extirperen ende verdelgen dese vermaledide nyeuwe 
secte van de Wederdoopers, ende ande re qua lyck 
g e u o e l e n d e van onsen H e y l i g e n ge loue" (57). 
Op dergelijk eene wijze wordt in de meeste van die 
plakkaten gesproken. En duidelijker zijn nog de 
woorden van den President van het Friesche Hof, 
waarmede hij aan de Staten berigt geeft, dat het Hof 
dagelijks tijding ontvangt, — „ v a n vee le H e r e t y c -
k e n , K e t t e r s ende S e c t a r y s e n , verspreyende 
beur feiiyn soe in de Steden als op t platte Landt, 
daer in eensdeels frequenterende ende eensdeels la-
titerende , ende hen int heymelick onthoudende; o n-
der d e n w e l c k e n die v e r d o e m s t e ende v e r t w y -
fe l s t e w a e r e n die H e r d o o p er s e n d e H e r 
d o o p t e , als die geene, die niet alleen eene specie 
van heresie aengenaert, ende een Sacrament hadden 
versaeckt, maer alle oude gedamiieerde ketterijen, 
op desen tyt (God betert) grasserende, hadden be
stegen ende ontfangen; corrumperende ende verwer
pende alle die Sacramenten van onsen Heyligen Ge-
looue , ende sulcx vallende van het eene inconuenient 
in het andere, van t quaet in t argere." Vervol
gens gaat hij voort met hen van allerlei wanbedrij
ven, vooral van oproerigheid, te beschuldigen, en 
geeft dus reden, waarom hij hen die v e r d o e m s t e 
en v e r t w i j f e l s t e noemt (58), 

De regering zelve hield alzoo na 1534 geenszins 
allen, die zich van de Kerk afscheidden , voor Doops
gezinden ; en dat geeft voldoenden grond om vast te 
stellen , dat er inderdaad ook anderen zullen geweest 

(57) Als boven, bl. 666. 
(58) Acte van advei'tissement enz., Vriesch Oharterboek, 

D. I I I , bl. 307, 



KERKHERVORMING IN FRIESLAND. 3 9 

zijn , die de Kerk verlaten badden. Veel beeft daarin 
denkelijk afgehangen van de Geestelijken. Waar in 
den geest der Hervormden gepredikt werd, was voor 
ben, die van de dwalingen en misbruiken der Kerk 
overtuigd waren, minder reden om zich af te schei
den ; maar waar de Priester nog geheel aan de Room-
sche kerkleer en inzettingen verknocht bleef, dáár 
zullen zij , die betere inzigten hadden, er ligt toe 
gekomen zijn, om zich van de Kerk af te zonderen. 

Wij durven echter niet beweren, dat in Fries
land, vóór het jaar 1550, ergens eene afzonderlijke 
gemeente van Hervormden, buiten de Doopsgezin
den, bestaan heeft. Kort na dien tijd moet zulks 
echter hier en daar het geval zijn geweest. In het 
jaar 1559 werden althans door den hervormden Ker-
kenraad van Embden eenige Predikanten uit Oost-
Friesland naar Leeuwarden gezonden — „om de 
Broederen te vertroosten en te versterken," en — 
„ om de visitatie der Broederen in West-Frieslandt 
te doen " (59). Toen zullen er dus waarscHjnlijk te 
Leeuwarden en op eenige andere plaatsen in deze 
provincie Hervormde gemeenten bestaan hebben. Uit 
eenen brief door eenige Dockumers den 8 April 
1562 aan de Hervormde gemeente te Embden ge
schreven, blijkt ook, dat toen reeds sedert eenigen 
tijd te Dockum eene afzonderlijke gemeente van Her
vormden aanwezig was. Men klaagde over gebrek 
aan eenen Leeraar en verzocht, dat daarin door die 
van Embden mogt voorzien worden, inzonderheid 
dewijl de Doopsgezinden velen tot zich trokken. 

(59) Boekzael, Maij 1731, bl. 574. 
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„ Terwijle dan dat Gij ons verlaet , " dus schreef m e n , 

„ zoo worden wij bespottet van MENNOOS yolck , ende 

lasteren ons , omdat Gij ons alzo verlaet , ende ma

ken onzer etlicke flauw onder onze broeders , ende 

werpen ons voor , dat CHRISTUS spreekt : „ g a a t in 

alle de were ld t , ende predikt dat Evangelium allen 

volcken ;" — „ ende nu wij lieve broeders hij er geene 

leeraars hebben T zo gaet IMENKOOS volck met hare 

dingen dappcrlick voor t , ende winnen al sulcken 

volck, dattet bij den meesten is : wanttet alle wegen 

zoo i s , dat schaepen, die geenen herder en h e b b e n , 

dickmaels verstrooit ende vexdwaelt gaen " (60). 

Deze brief, even als het zenden van eenige Her 

vormde Predikanten door de gemeente van Embdert 

naar Friesland, toont a an , dat er eene naauwe be

trekking bestond tusschen de Hervormden in Oost-

Friesland en in dit gewest : eene be t rekking , die op 

de Kerkhervorming alhier eenen uitgebreiden invloed 

heeft gehad. Dáár was de Hervorming vroeger dan 

in eenigen anderen Staat geheel tot stand gekomen, 

vooral door toedoen van den Oost-Frieschen Vor s t , 

Graaf EDZARD I , die haar met bezadigden ijver be

vorderde (61). Toen daarom in Nederland de ver

volgingen wegens de godsdienst drukkend begonnen 

te w o r d e n , begaven zich velen van deszelfs ingeze

tenen naar Oost-Friesland, waar zij met liefde ont

vangen werden (62). Ook uit Friesland togen velen 

(60) EBÜABD MEINEKS , Oostvrleschlants Kerkelijke Ge-

schiedeiiisse , D. I I , bl. 38—39. 
(61) T P B Y en DERHOUT, t. a. p , , D. I , bl. 54 vg. 

(62) „ De sware vervolginghen in Nederlandt, deden de 
Gereformeerde nae Oost-Frieslandt vluchten." SCHOTANUS, 
t. a. p . , bl. 642. 
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dáár heen. Zoo was MENSO POPPITJS van Oosterzee 

in de grietenij Lemsterland al in het jaar 1542 van 

hier gevlugt , e n , na een tijdlang te hebben onige-

zworven, in Oost-Friesland gekomen , waar h i j , om

streeks 1550, te Manslagt Predikant werd (63). In 

het jaar 1554 begaf ANTONIUS HICOLAI, Priester te 

Hoogebeintum in de grietenij Ferwerderadeel , zich. 

insgelijks als ykigteling naar Emhden, en werd in 

het zelfde jaar te TJpleeuward tot Leeraar bij de Her 

vormden aangesteld (64). De Priester van Tjum , 

MARTiNTJs ELIACUS , zoclit in 1565 in Oost-Friesland 

eene schuilplaats en kwam te Hinta als Hervormd 

Leeraar in dienst (65). E n zoo waren er ve l en , die 

derwaarts gingen wanneer zij hier niet langer veilig 

w a r e n , inzonderheid in 1567 en volgende jaren. 

Maar in het land hunner vreemdelingschap vergaten 

zij het Vaderland niet. Zij onderhielden de betrek

king met hunne achtergeblevene vrienden , bezochten 

hen somtijds in 't geheim , en bewerkten , dat hunne 

godsdienstige gevoelens eene meer bepaalde rigting 

aannamen, zoodat men ook daardoor meer en meer 

geneigd werd om zich geheel bij de Hervormden aan 

te sluiten en de Eoomsche K e r k te verlaten. Strek

ten vroeger de voornemens van de meesten niet ver

der dan om de gebreken, die men in het verouderde 

gebouw opmerkte , te verbeteren ; — thans begon 

men er allengs meer toe over te hellen om daar ge

heel van te scheiden en het te verwisselen met het 

(63) Boehzael, May 1731, bL 575. E. MEINERS, t. a, 
p. , D. I , bl. 399. 

(64) Boehzael, November 1731, bl. 580. 
(65) Als boven, bl. 583. 
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nieuwe, dat reeds daar nevens was opgetrokken. 
Toen de gehechtheid aan het oude eens geknakt 
was, kon men er ligt toe besluiten om het te laten 
varen; en de middelen van geweld, die aangewend 
werden om de Roomsche Kerk in stand te hou
den, hadden bij de vrije Friezen geene andere 
uitwerking, dan dat zij te meer werden aangespoord 
om haar te verwerpen. 
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ven als de Inquisitie in Friesland veel tegenstand 

vond en een hevig misnoegen veroorzaakte, zoo had 

zij bijna overal in Nederland groote ontevredenheid 

doen ontstaan. Ex werden van vele zijden pogingen 

in het werk gesteld , om de strenge plakkaten tegen 

de Onroomschen in te trekken of althans te verzach

ten en de gehate Inquisitie af te schaffen, maar zij 

werden allen verijdeld door het onbuigzaam voorne

men van P H I L I P S i i om de onde godsdienstinrigting 

te handhaven en alles , wat door de K e r k voor ket

terij verklaard w e r d , te vernietigen. Te vergeefs 

hadden de Staten des Iands , op voorstel van Pr ins 

WILLEM VAN ORANJE^ den Graaf VAN EGMOND, in 

het voorjaar van 1565 , naar Spanje gezonden , ten 

einde den Koning te bewegen om aan de wenschen 

van het volk., dat meer en meer van den ongewonen 

dwang afkeerig w e r d , gehoor te geven. P H I L I P S 

gaf ten an twoord , dat hij liever duizend l evens , in

dien hij die h a d , verliezen wi lde , dan in de gods

dienst eenige verandering toelaten (1). Hij had vooraf 

(1) STBADA , de Bdh Belg. p. 106. 

E 
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aan eene vergadering van Godgeleerden de vraag-

voorgesteld, of het noodzakelijk was , dat hij op het 

stuk van godsdienst eenige vrijheid toestond. Men 

had geantwoord, dat zulks wel niet volstrekt nood

zakelijk , maar toch geoorloofd en heilzaam geacht 

moest worden. Doch P H I L I P S was onverdraagzamer 

dan de Roomscne Geestelijkheid zelve ; en verre van 

den door haar gegeven wenk op te volgen, wierp 

hij zich voor een Christusbeeld n e d e r , uitroepende : 

„ O God en Koning aller dingen ! ik bid en smeek 

uwe Goddelijke Majesteit, laat mij altijd deze ge

zindheid behouden , dat ik nooit gedooge ergens 

Heer te zijn of genoemd te worden van h e n , die U 

o Heer verworpen hebben " (2). —• Ziedaar wel den 

hoogsten trap van dien valsclien godsdienstijver, 

welke den mensch met blinde geestdrijverij aan eigene 

begrippen doet hangen , en hem alles , wat daarmede 

niet s t rookt , doet verwerpen, haten en vervolgen. 

Daar alzoo van den Koning geene toegevendheid 

te verwachten w a s , indien er geene krachtige mid

delen werden aangewend om hem binnen de grenzen 

van zijn gezag, die hij door zijne willekeurige ver

ordeningen omtrent de godsdienst verre te buiten 

g i n g , terug te b rengen ; en daar inmiddels het mis

noegen des volks zich gedurig luider begon te open

baren in klagten aan de Landvoogdes , in schimp

schriften , en hier en daar zelfs in openbaren op

stand , — zoo vereenigden zich eindelijk eene menigte 

Edellieden tot een v e r b o n d , om met vereenigde 

krachten 's Lands vrijheid te A'erdedigen en het j uk 

der Inquisitie af te werpen. Op den 5 April van 

(2) BRANDT , Historie der Reformatie, D. I , bl. 270. 
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het jaar 1566 deden zij daartoe den eersten openlij

ken s t ap , toen zij , met Heer HENTJRIK VAN BREDE-

RQDB en Graaf LODEWIJK VAN NASSATÏ, een broeder 

van den Prins VAN O R A N J E , aan liet hoofd, te 

Brussel een smeekschrift aan de Landvoogdes over

gaven , waarin men haar eerbiedig en ernstig ver

zocht om een geschikt afgevaardigde naar den Koning 

te zenden, ten einde hem tot zachtere maatregelen 

te bewegen, daar Inquisitie en plakkaten toch ner

gens anders toe dienden dan om onrust en oproer te 

verwekken, en j ammer en ellende over het Land uit 

te storten. Men verlangde tevens van hare Hoog

heid dadelijke schorsing, zoo van de Inquisitie als 

van het uitvoeren der plakkaten (3). 

De Hertogin antwoordde , aan dit verzoek in zoo 

verre te zullen voldoen, dat zij het verlangen der 

Edelen aan den Koning bekend zou m a k e n , maar 

dat het staken van de Inquisitie en plakkaten niet in 

hare magt stond (4). Als echter de Verbondenen 

met dat antwoord aich niet tevreden konden stellen 

en nader -op het inwilligen van hunne begeerte aan

drongen , werd hun eindelijk beloofd, dat er eene 

M o d e r a t i e of matiging der plakkaten ontworpen 

zou worden. Dat geschiedde ook. Maar welk eene 

matiging! E r w e r d , j a , aan velen genade beloofd, 

doch alleen indien zij berouw toonden , dat i s , in

dien zij tot de Roomsche K e r k te rugkeerden; en 

dan nog maar alleenlijk aan h e n , die geenerlei be

diening bij de H e i vormden bekleed hadden. „ L e e r -

(3) J . w. T E W A T E R , Historie van het Verbond der 

Edelen, T>. I V , bl. 3 vgg. 

(4) Als boven, D . I , bl. 307 vg. 
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aers , predikers , diakonen. en andre bewindsluiden 
van Onroomschen Godtsdienst; schrijvers van boeken, 
liederen, schempschrifteii en al wat strijdigh is te-
gens d' oude leere, in de kerke ontfangen, strek
kende om de nieuwe Religie of Secte in te brengen, 
ofte oproer aan te rechten; verschaffers van plaetse 
tot verbode vergaderingen, mitsgaders de geenen, 
die groove argernis in 't openbaer aenrechten, of 
bun werk maeken van hoofden der nieuwe leere te 
herbergen, souden met den bast gewurgt worden; 
hunne goederen verbeurt, daer 't de bandtvesten 
toelieten" (5). Die M o d e r a t i e verdiende waarlijk 
den naam van M o o r d e r a t i e , waarmede het volk 
dezelve bestempelde J 

Het V e r b o n d de r E d e l e n vond ook in Fries
land spoedig vele aanhangers. De Landvoogdes zocht 
dat wel te verhinderen, door in eenen brief, reeds 
in Maart 1566 verzonden, de Friezen te waarschu
wen tegen de Verbondenen, die , volgens haar voor
geven , geen andere bedoeling hadden dan overal 
oproer, verwarring en oorlog te verwekken, ten 
einde zich zelve rijk en magtig te maken (6) ; maar 
men was te wel onderrigt van het eigenlijk oogmerk 
der Edelen dan dat men zich door MARGARETA'S 

woorden zou hebben laten misleiden, en stemde er 
te zeer mede in dan dat men zich zou laten bewegen 
om het tegen te werken. Ook hier toch was de on
tevredenheid tegen de regering toegenomen met de 
steeds aangroeijende begeerte om in zaken van gods-

(5) BRANDT , t. a. p . , bl. 299. 

(6) W I N S E M . , 1. 1., p, 62« 
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dienst vrijheid te hebben. De menigvuldige k lag ten , 

bij Stadhouder en Landvoogdes ingebragt over de 

onregtmatige verdrukking der vri jheid, waren zonder 

uitwerking. H e t j uk bleef met de zelfde zwaarte 

drukken en werd te onverdragelijker naar mate de 

gevoelens der Hervormden meer veld wonnen. Vruch

teloos was daarom de waarschuwing der Landvoog

des. Men beschouwde hier het Verbond der Edelen 

geheel anders dan zij het afgemaaid h a d , inzonder

heid nadat het aan MASGARETA overhandigde smeek

schrift in de maand Junij algemeen door den druk 

verspreid was geworden ; en men begon reeds in het 

geheim elkander te vermanen , dat er gekozen moest 

worden tusschen het Verbond en eene schandelijke 

slavernij (7). 

Van die stemming der gemoederen maakten de 

Verbondenen gebruik. Zij zonden drie afgevaardig

den naar Friesland, te weten HEEJBERT VAN HAAP-

HOKST , FKEDEBIK VAN EGMOND en ALBEKT VAN HUCH-

TENBROEK ( 8 ) , van welke de beide laats ten, naar 

het schijnt, met Lxiesche vrouwen getrouwd en daar

door in dit gewest eenigermate bekend waren. Zij 

hadden in last , den inhoud van het verbond en de 

(7) WlNSEM , 1. 1. , p. 66. 
(8) TB WATER zegt in zijn Verbond der Edelen, D. I , 

bl. 95 : ,, Ook zonden die twee voornaame hoofden eenige 
Edelen met geloofsbrieven naar Friesland, zonder welker 
komste men dacht, dat dit Landschap buiten beroeringen ge
bleven zou zijn. Van die afgezondenen worden, met naamen, 
opge te ld JAKOB VAN I I T I B D A M , A L B B R T VAK H U C H T B N -

BROUCK , HBRBEBT VAK RAAPHORST , FRITS VAN ÏSMOKD , 

SJOERT BEIMA €n HARTMAN GALAMA." H i j verwi j s t op 

de Sententien van Aha, bl. 72, 73, 75, 8 1 , 129, 169. 
Dit is echter niet geheel naauwkeurig. 
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handelingen der Edelen aan de Friezen bekend te 

maken en hunne deelneming in te roepen. —• Heeds 

de intogt van deze gezanten in Leeuwarden was zeer 

geschikt om opzien te baren en deelneming te wek

ken , daar z i j , op witte paarden gezeten en in asch-

graauwe kleederen gehu ld , de stad b innenkwamen, 

voorzien van den zinnebeeldig en houten nap met 

zilveren beslag , die den scheldnaam van B e d e l a a r s , 

den Edelen door een van MAUGARETA'S voornaamste 

dienaren naar 't hoofd geworpen, in aandenken moest 

houden (9). H e t was dan ook te vergeefs, dat door 

hen , die het met de regering hielden , allerlei kwade 

geruchten omtrent de personen en bedoelingen der 

afgevaardigden verspreid werden. De geest des volks , 

en die van de aanzienlijken niet het mins t , was over 

het algemeen gunstig jegens hen gestemd, zoo als 

ten duidelijkste aan het licht kwam toen de afgezon

denen , de lasteringen , die men nopens hen uitstrooi

de , vernomen hebbende , gehoor verzochten bij de 

Gedeputeerde Sta ten, ten einde zich daarover te be

klagen en daartegen te verdedigen. Zij gaven te 

k e n n e n , dat hun gemeld was geworden hoc er som

migen waren , die een vermoeden tegen hen hadden 

geuit alsof zij gekomen waren om eenigen van den 

Exiesclien Adel heimelijk in hun verbond te trek

ken , maar dat zij hoopten , dat men hen niet voor 

zoodanigen zou aanzien, die in het geheim iets on

dernamen , wat zij in het openbaar niet zouden dur

ven verantwoorden; dat zij daarom openlijk voor 

de Staten verschenen, om op hun woord als Edel

lieden te ve rk la ren , dat zij anders niet bij zich 

(9) WIHSEM. , 1. 1., p. 66. GABBBMA, t. a. p . , bl. 446. 
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droegen dan het door zoo velen reeds onderteekend 

verbond, hetwelk zij aan de Staten ter lezing aan

boden , opdat het blijken m o g t , dat zij geene heime

lijke aanslagen in het schild voerden, maar alléén de 

Friezen met den inhoud van het verbond bekend wil

den maken , opdat deze later geen reden tot klagen 

zouden h e b b e n , dat men de zaak voor hen geheim 

had gehouden. 

Ui t het gunstig antwoord door de Gedeputeerde 

Staten hierop gegeven , ziet men hoe zeer die in hun 

voordeel gestemd waren. H e t was nagenoeg van 

dezen inhoud: „ De Edele Heeren ALBBUT VAN 

HUCHTENBÏtOEK e i l E E E D E E I K VAN EGMOND Zi jn YOOr 

ons verschenen en hebben eene verklaring overhan

digd , door hen beiden onder teekend, dat zij niets 

beoogden dan het verbond bekend te maken en dus 

geenszins eene heimelijke zamenzwering te bewerken. 

Zij zijn hier ook genoeg bekend , daar zij van wege 

hunne vrouwen eigendommen in Friesland bezi t ten; 

en wij voeden daarom volstrekt geen argwaan , dat zij 

geheime aanslagen smeden , maar betuigen hun veeleer 

onzen dank voor hunne goede gezindheid jegens ons 

gewest." (10). 

Vele Eriesche Edelen traden nu weldra tot het ver

bond toe , van welke sommigen voor de woning van 

eenen GABE SELSMA , bij wien de afgevaardigden ge

huisvest w a r e n , hunne wapenborden ophingen met 

het bijschrift: L a n g l e v e n d e G e u z e n ! (11). Onder 

(10) WINSBM. , 1, 1. , p. 66, 67; GABBEMA , t. a. p. , 

bl. 447—449. Vergel. TB WATER, t. a, p . , D. I , bl, 
96 , 97. 

(11J MABOÜS , Sententien enindagingen van den Hertog 
van Alba, bl. 169. 

4 
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de eers ten, die het verhond bijvielen, Varen SJOERD 

BEYMA en HARTMAN GALAMA , die vervolgens ijverig 

voor hetzelve gewerkt en vele anderen daarvoor ge

wonnen hebben. (12) 

H e t misnoegen des volks begon zich nu ook luide 

in Friesland te openbaren. Tot aan dien tijd was het 

hier vrij rustig geweest; maar thans lieten zich vele 

stemmen openlijk tegen de regering hooren. E r wer

den schimpschriften in omloop gebragt tegen den Ko

ning en de Inquis i t ie , en men zong zelfs liedjes langs 

de s t raa t , waarin BREDERODE en de verbondene Edelen 

werden toegejuichd, terwijl op den Stadhouder en 

het Hof gesmaald werd (13). — Nie t geheel ten on-

regte beschouwde de regering die bewegingen als een 

gevolg van de komst der genoemde gezanten; maar 

men dwaalde ongetwijfeld als men meende , dat daarin 

alléén de oorzaak gelegen was van de beroer ingen, 

die van toen af in Friesland, plaats grepen , en dat 

deze provincie, zonder hunne komst , in rust zou ge

bleven zijn (14). E r bestond reeds sinds geruimen 

(12) Als boven, bl. 75 vg. 80 vgg. 
(13) WiNSBM., 1. 1., p. 68, 89; ÖABBBMA , t. a. p . , 

bl. 449. 
(14) HÏÏCETENBSOIK werd later beschuldigd van vele 

Priesche en andere Edelen te hebben — „ affgetrocken en 
verleyt, om het gesegde Verbondt te teekenen, en selfs tot 
dat eynde, van wegens Graeff IOBSWIIK VAN NASSATJ en 
de gesegde Heer VAN BBEDEBODE , sig naer Vriesland be
geven , en aldaer overal het gesegde Verbond gebragt en 
bekend gemaekt, sonder welkers komst het gesegde Land 
buyten Oproeren soude gebleven syn, en niemand soucle 
hebben weeten te spreeken van het gemelde Verbond, maer 
soude vreedsaemlyk gebleven zijn, gelyk als goede Vassa-
len en Onderdaenen betaemde." Sentent. en indag. van 
Alba, bl. 129. 
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tijd verregaande ontevredenheid, die slechts eene 

aanleiding behoefde om los te barsten. D e komst der 

afgevaardigden gaf dezelve, en het smeulend vuur 

begon nu eensklaps te ontvlammen. 

De maatregelen , door den Stadhouder en het Hof 

in het werk gesteld om dien brand te blusschen, 

moesten wel eene tegenovergestelde uitkomst ople

veren en het vuur nog meer aanblazen. Zij lieten 

namelijk sommigen van h e n , die de schimpschriften 

in omloop bragten en liedjes tegen de regering zon

gen , gevangen nemen , en veroordeelden hen tot gee-

seling en verbanning. De verbittering des volks steeg 

daardoor natuurlijk nog veel hooger en bereikte dien 

trap, dat men aan dadelijken tegenstand begon te denken 

en geweld met geweld poogde te keeren: j a , welhaast 

kwam men er toe om cle onwaardige b a n d e n , in welke 

de Koning de vrijheid van geweten en godsdienst ge

kluisterd wilde houden , te verscheuren, en de ver

boden eeredienst der Hervormden openlijk in te voe

ren. —• Dat men daartoe overg ing , werd vooral ook 

mede uitgewerkt door GABB SELSMA. Bij onderschei

dene gelegenheden waarschuwde hij de aanhangers der 

Verbondenen tegen cle Boomschgezinden , die ui

terlijk wel vriendelijk waren , maar intusschen, naar 

zijne verzeker ing, dood en verderf broeiden tegen 

de vrienden der vrijheid. Vandaar , gelijk hij deed 

opmerken, die straffen, aan vr i j e , onschuldige bur

gers voltrokken. Vandaar , dat h e t , naar de voorva

derlijke vrijheid begeerige bloed door de hand des 

beuls vergoten werd. E n nog erger dingen had men 

te vreezen, wanneer de hertog VAN ASEMBBKG , 

's Konings Stadhouder , zijne magt zou versterkt heb

ben , waarop hij het ongetwijfeld toelegde , dewijl hij 

4 * 
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gedurig boden ontving en wegzond, die des nachts 

in het geheim, zonder dat de burgers het wis ten, in 

en uit de stad werden gelaten. He t was daarom vóór 

alle dingen noodig , dat de burgerij zelve naauwkeu-

rig de wacht hield bij de stadspoorten. 

H e t bestuur van Leeinvarden, hiervan verwit

t igd , ontbood GABE SELSMA op het Raadhuis en 

hoorde d á ' r van hem eene dergelijke taal als hij onder 

het volk gevoerd had. Door zijne redenen overtuigd 

van het dreigend gevaar , achtte men het noodzakelijk , 

om zoo veel mogelijk op zijne hoede te wezen en op 

de handelingen van den Her tog VAN ABEMBEBG een 

waakzaam oog te houden. Om die heimelijke onder

handelingen des Hertogs te bemoeijelijken, nam men 

het bes lu i t , dat de burgerij des nachts de poorten 

bewaken zou; en kort daarop werd bovendien door 

het bestuur bevel gegeven , dat de poorten ook des 

daags door gewapende burgers bezet moesten worden , 

om te voorkomen, dat ABEMBEBG zijne magt binnen 

de stad versterkte : want er ging een g e r u c h t , dat 

hij reeds krijgsvolk tot versterking van het blokhuis 

ontboden had. E r kwamen ook inderdaad, niet lang 

daarna , eenige vreemde krijgslieden bij de St. Jacobs-

poort aan , aan welke de wacht den toegang weigerde. 

îSTaauwelijks was dit aan ABEMBEBG bekend gewor

den , of hij begaf zich terstond zelf naar de poort en 

vroeg op hoogen toon , wie zoo stout durfde zijn , om 

soldaten, die in 's Konings dienst waren , uit de 

stad te weren ? De bevelhebber der wacht liet zich. 

echter niet door hem van zijnen pligt afbrengen, maar 

bleef getrouw aan het stedelijk bestuur , op welks uit-

drukkelijken last hij zich beriep. Toen wendde ABEM

BEBG zich tot het bestuur en eischte onder strenge 
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bedreigingen, dat de poort voor het krijgsvolk zou 

geopend worden. Maar ook dit baatte hem niet het 

minste. Zijne woorden werkten niets anders uit dan 

dat het bestuur zich meer zocht te verzekeren van 

de medewerking der burger i j , aan wier Rotmeesters 

op nieuw de eed werd afgevraagd ter verdediging 

van de regten en vrijheden, der s tad , terwijl men 

h u n tevens opdroeg orn bij de burgers te onderzoeken 

of zij bereid waren tot bescherming van de Hervormde 

Leeraars , die zich in de stad ophielden (15). 

Intusschen was de beruchte B e e l d s t o r m î n g los

gebroken. Op den 14 Augustus 1566 in West- Vlaan

deren begonnen, vespreidde zij zich als een loopend 

TUUT in korten tijd door geheel Nederland. Overal 

werden kerken en kloosters door het gemeen geplun

derd en vernield. Beelden , schilderijen, altaren en 

allerlei kerkversierselen werden in dolle woede aan 

stukken geslagen en verbrand. (16) — De verbondene 

Edelen werden door de Roomschgezinden beschuldigd 

als de aanstokers van die verwoesting; maar ten on-

regte. E r waren velen onder h e n , die zelve de 

Roomsche Godsdienst nog aankleefden; en ook zij , 

die de Hervorming waren toegedaan, gaven openlijk 

hunne afkeuring te kennen. H e t was eene wraak

oefening van het g raauw, dat altijd op eene onbe-

(15) WlNSEM. , 1. 1. , p . 6 9 ; SiBBEMA , t. a. p . , bl. 

449 vgg. ; SCHOTANUS, t. a. p . , bl. 735. 

(16) BRANDT, Historie der Reformatie, D. I , bl. 

341 vgg. 
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suisde wijze te werk gaat en toomeloos voortholt als 

het aan zijn misnoegen lucht wil geven. 

T e Leeuwarden zou het bij de bestaande gisting-

waarschijnlijk eveneens zijn toegegaan als elders , wan

neer het bestuur daartegen niet gewaakt had. Even

zeer als het de vrijheid zocht t e handhaven , wilde he t 

de losbandigheid geweerd hebben. E r werd op den 

6 September eene vergadering op het Raadhuis belegd , 

waartoe de Gezworene Gemeente , benevens de Hoplie-

den en Kotmeesters der gewapende burgermagt werden 

uitgenoodigd; en de voorzittende Burgemeester TJEKK 

wALLES deed in die bijeenkomst eene dusdanige aan

spraak : 

„ D a t wij u hier hebben ontboden, daar perste ons 

de nood toe ! De tijd is r i j p , om te denken aan de 

veiligheid van het geweten, aan het beschermen der 

wetten , aan het behoud van hals en h a v e , die anders 

eene prooi staan te worden van de Spaansche dwin

gelandij. Vele woorden te gebruiken is onnoodigj 

want ik w e e t , hoe gij denk t ; maar aUernoodigst zijn 

spoedig in het werk gestelde daden. Heimelijk is tot 

nog toe het Evangelie gepred ik t ; maar wat hindert 

ons , om het nu openlijk te laten geschieden ? Geen 

angst behoeft ons meer te doen omzien , of er ook 

gevaar zij. Maar waar zal men ter preke gaan 1 I n 

onze openbare stadskerken! Derhalve al de afgodeneer 

moet er uit weggevaagd worden! Schoon moeten zij 

worden gemaakt van de vuiligheid der mispaperij ! 

Dat wij dan niet sammelen ! de tijd dient ons ! wei

nige leden der gemeente mogen het wraken ; de mees

ten zullen onze kloekheid prijzen. Den volgenden 

nacht moeten wij het bewerkstell igen, gedek t , door 
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onze schutterij , voor den moedwil van het g r a a u w , 

dat anders hinder konde geven! W a t uw hart ant-

woorde , verlang ik te hooren." (17) 

De groote toejuiching , die op deze woorden volgde , 

gaf het bestuur moed om dadelijk met de uitvoe

ring van het voorgestelde eenen aanvang te maken. 

Terstond liet men aan de Pastoors der drie hoofd

kerken en aan de Oyerlieden der gilden w e t e n , dat 

zij hunne eigendommen vóór den avond van dien 

dag uit de kerken moesten wegnemen , dewijl zij die 

anders verliezen zouden; en om alle baldadigheden, 

die elders bij de zoogenoemde kerkzuivering of beel

denstorm hadden plaats gehad , tegen te gaan , werd 

er omgeroepen , dat n i emand , dan die er toe gelast 

was , gedurende dien nacht op straat mogt verschij

nen. De overgeblevene bee lden , schilderijen en an

dere dergelijke kerkgoederen werden nu des nachts 

door opzettelijk daartoe aangestelde werkl ieden, onder 

bescherming en met behulp van een gedeelte dei-

gewapende burgermagt ; weggenomen en verniet igd: 

gedurende den volgenden dag werd alles opgeruimd , 

schoon gemaakt en in orde gebrag t ; en op den 8 

September vierden de Hervormden voor het eerst 

openlijk hunne godsdienst onder voorgang van AK-

TONITJS NicoLAi en MASTINTJS ELiACTJS , die vroeger j 

(17) Zoo wordt de aanspraak van TJERK WAXLES inede^ 
gedeeld door XPEIJ en DBRKOUT, D. I , bl. 198 vg., die 
voornamelijk gevolgd zijn GABBEMA , bl. 451 vgg. Een 
weinig anders, maar toch in den zelfden geest, komt zij voor 
bij wiNSBM., 1. 1., p. 70 ; SCHOTANUS , t. a. p . , bl. 735 
vg.; FOESB SJOBBDS , Algem. Besehr, van Friesl., D. I I , 
St. I I , bl. 691 vg.; TE WATER , Yerb. der Ed,, D, I I I , 
bl. 369. 
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gelijk gezegd is (18) , Priesters waren geweest te 

Hoocfebeinturn en te Tjum, maar toen als hervormde 

Predikanten in Oost-Friesland stonden , en herwaarts 

gekomen waren — „ om de visitatie der Broederen 

te doen." Zij predikten in die week verder alle 

dagen over he t derde hoofdstuk van den brief aam 

de Pomeinen. 

Eere zij het kloekmoedig en bezadigd gedrag vaa 

de hoofden van het bestuur der stad Leeuwarden ï 

Veel heeft de Hervorming in Friesland aan hen te 

d a n k e n , zoowel wegens hetgene zij gedaan hebben 

om haar in te voeren , als wegens hunne wijze maat

regelen ter verhindering van de schandelijke onge

regeldheden , waaraan het losbandig gepeupel zich 

in die tijden . tot ergernis van alle weidenkenden , 

zoo dikwerf schuldig maakte. E n al is h e t , dat 

die uitspattingen in het oog van sommigen eeniger-

mate verschooning v i n d e n , doordat Koning P H I L I P S 

het volk niet slechts in deszelfs billijke wenschen 

dwarsboomde , maar het ook door schreeuwend on-

regt tartte en tergde en tot wederwraak ophitste , — 

toch zal men het moeten misprijzen, dat het volk 

op vele plaatsen tot zulk een uiterste oversloeg. 

Tegen den s t room. die n u was doorgebroken , 

zocht de regering te vergeefs eenen dam op te wer

pen. Bevreesd dat alles thans medegesleept zou 

w o r d e n , deed het Hof op den 11 September de 

Priesters der drie hoofdkerken voor zich komen , 

namelijk ivo JOHANNES , SIXTUS ABBES en DOUWE 

(18) Zie boven, bl. 41. 
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Tan Oldehove, ADSIAÏOTS WABNEBS van Nijehove, 

en DOTJWB JOTJKES van de St. Catharina-kerk met 

zijnen Vicaris P I E T B E JACOBS , en vorderde van. h e n , 

dat zij onbewimpeld hunne gezindheid zouden bloot 

leggen. De Voorzitter ze ide , dat men wel niet 

twijfelde aan hunne goede gevoelens, maar dat men 

toch wegens bet gevaar , waardoor de K e r k bedreigd 

w e r d , volgaarne volkomene zekerheid verlangde te 

hebben van hunne denkwijze, die zij daarom ook 

vrijuit openbaren moesten. Hierop zou door six-

TTJS ABBES , uit aller n a a m , geantwoord zijn , dat 

zij tot nog toe met een onbezwaard geweten de 

katholijke godsdienst aankleefden en van hare waar

achtigheid overtuigd waren ; na welke verklaring 

h u n , — zonderling genoeg , daar het op dat tijd

stip ondoenlijk was — het bevel werd gegeven om de 

kerkdienst als gewoonlijk te blijven waarnemen (19). — 

E r werd den zelfden dag eene publicatie in naam 

van den Hertog VAST ARBMBERG uitgevaardigd, waarin 

beloofd w e r d , dat de Inquisitie gestaakt zou worden 

en dat in de plakkaten verandering zou gemaakt 

worden , — „ mits dat zyne Maiesteyt wilt ende 

vers taet , onderhouden te woorden die oude Catholicx-

sche Re l ig ie , ende dat beledt soude werden die be-

roeuinge ende vernielingen van de K e r k e n , Cloos-

teren ende Godshuysen, mits oick de predicat ien, 

daer die niet geschien en zyn" (20). 

De Hervormden bleven desniettegenstaande hunne 

godsdienstoefeningen te Leeuwarden openlijk in de 

(19) WINSBM. , 1. 1., p. 70 sq.; GABBEMA , t, a. p . , 

bi. 453 vgg. 

(20) Vriesch Charterboek, D. I I I , bl. 681. 
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hoofdkerken v i e r e n , en namen dagelijks in aantal 

toe. Reeds op den 13 der loopende maand voegden 

zicb de zoo even genoemde Priesters bij b e n , de 

Pastoors van Oldeliove ivo en DOUWE uitgezonderd. 

N a het einde van eene door ANTONIUS NICOLAI uit

gesproken leerrede beklom, SIXTUS ABBES den pre

dikstoel , sprak uitvoerig over de dwalingen en mis

bruiken van het Pausdom en legde eene geloofsbe

lijdenis af in den geest der Hervarmden. Ook 

verzocht hij de gemeente vergiffenis, dat hij baar 

tot nog toe verkeerd onderligt h a d , en betuigde 

zijne blijdschap, dat hem en zijne vrienden de oogen 

geopend w a r e n , b i d d e n d e , dat God zicb verder 

over de verblinden ontfermen en bun den geest der 

•wijsheid verleenen wilde. De overigen volgden zijn 

voorbeeld , en ten laatste weiden van ben allen de 

huwelijks-geboden afgelezen (21). 

Wi j kunnen niet ontveinzen, dat bet gedrag van 

deze Geestelijken eene zeer ongunstige zijde schijnt 

te hebben , wanneer men de voor het Hof twee 

dagen te voren afgelegde verklaring met deze hunne 

handelwijze vergelijkt. Hoe zal men hen vrijplei

ten of van verregaande onopregtheid of van de grootste 

onstandvastigheid ? Aan eene plotselinge bekeering 

zal men wel niet kunnen denken : want het is ge

noegzaam zeker, dat zij reeds vroeger het besluit 

hadden genomen om tot de Hervormden over te 

g a a n , daar men toch niet vermoeden k a n , dat die 

huwelijken zoo maar eensklaps beraamd en geklon

ken zullen geweest zijn. Zij moeten derhalve voor 

(21) WlNSElt. , 1. 1. , p . 73 ; GABBEMA. , t . a. p . , bl. 

455 vg. 
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het Hof geveinsd h e b b e n , of op dat oogenblik uit 

vrees bezweken zijn; maar ook dan hebben zij on

waarheid geproken . indien althans dit waarheid is , 

dat zij dáár de verzekering hebben afgelegd van 

•> hunne opregte verkleefdheid aan de Roomsche Kerk . 

Daaraan zou men evenwel mogen twijfelen, omdat 

het alleen steunt op het berigt van den zeer partij -

digen THEUNIS JOOSTEX, uit wiens aanteekeningen 

latere geschiedschrijvers he t overgenomen hebben (22), 

en die hun wellis-t geheel andere woorden in den 

mond legt dan zij gesproken hebben, om de van zijne 

K e r k afvallige Priesters in een hatelijk daglicht te 

stellen. Men heeft te meer reden om daartoe te 

besluiten, dewijl door hem ook een van de afge

vaardigden der Verbondenen , ECERBERT VAN RAAP

HORST , van eene schandelijk ongebondene levenswijze 

beschuldigd w o r d t , enkel , naar het schijnt, om op de 

zaak , die zij voorstonden , eene blaam te werpen (23). 

H o e het hiermede echter ook zij , men ziet er

uit , dat de zoo even gemelde publicatie al zeer wei

nig invloed h a d , hetwelk nog nader daardoor be

vestigd wordtj dat de Hervormden niet schroom

den op den 15 September in de Oldehoofster K e r k 

het Avondmaal te vieren. De eerste , door wien het 

genoten w e r d , was de Burgemeester TJERK WALLES , 

en eene groote menigte van burgers volgde hem 

daarin (24). Den daarop volgenden dag vorderde 

(22) WINSEM. , 1. 1., p. 7 1 ; SCHOTANUS, t. a. p . , 

bl. 736. 

(23) WIHSEM. , 1. 1., p. 66; GABBEMA, t. a. p . , bl. 

446 vg. 

(24) WINSEM. , I. 1., p. 75 en SCHOTANUS t. a. p . , bl. 
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AEEMBEB.Q nogmaals van liet be s tuu r , dat het de 

Hervormde Predikanten op liet spoedigst wegzenden 

en de kerken weder op den ouden voet inrigten 

zou ; doch die eischen werden afgeslagen , en het 

ontbrak AREMBERG aan raagt om door geweld tot ge

hoorzaamheid aan zijne bevelen te noodzaken (25), 

Ongestoord namen de Hervormden nu te Leeu

warden hunne godsdienst waar tot in de laatste helft 

van de maand N o v e m b e r , toen er een bevelschrift 

voor den Stadhouder kwam van de Landvoogdes , 

aan welke van al het voorgevallene berigt was ge

zonden. De Gedeputeerde Staten werden den 18den 

voor het Hof ontboden om mededeeling van dat 

bevelschrift te ontvangen , ' t welk inhield , — „ Dat 

zynder Edelheydt soude scryuen an die van den 

Raede in Vr ies landt , dat zy niet toelaeten ofte ge-

doegen souden, datter eenighe verandermghe der 

Religie haluen en soude gescliien, noch oock eenighe 

surcheantien, vpt versouek van eenighe Edelluyden 

van Vrieslandt ghedaen , ' t accoi deren ; gelyck mede 

zynder Edelheydt soude toesien, datter gheen ver-

gaederinghe ofte andere ohbehoiilycke confederatien 

en souden gepleecht w o r d e n , t selue myt alle we

gen ende myddelen te be le t t en , soe t een saecke 

is jegens d auctoriteyt van zyne Conincklyke Ma-

yes tey t" (26). 

D e Gedeputeerde Staten waren echter niet gene

gen om tot de uitvoering van dit bevel de hand te 

738 noemen den 16 December, anderen den 7 van die maand. 
Men zie echter GABBEMA , t. a. p . , bl. 457. 

(25) GABBEMA , t. a. p . , bl. 458 vg. 

(26) Vriesch Charterboek, D. III , bl. 684 vg. 
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bieden. Integendeel, zij deden alle moeite om te 
beletten, dat liet ten uitvoer gebragt werd, en be
werkten, dat er eenige leden van de Staten naar 
den Stadhouder (die intussclien naar Overijssel ver
trokken was) gezonden werden , ten einde te ver
zoeken , — „ dat zyne Genaede zal gelieuen te con
senteren ende ordonneren, dat die publicatie, ende 
executie van den placaeten ende missiuen zal moegen 
worden opgheholden , ende alle dinghen, aengaende 
die Religie, zullen moegen rustelycken ende vrede-
lijcken blyuen staen in den tiegenwoirdighe staet, ter 
tyde by de Mayesteyt, met communicatie van den 
gemeenen Staeten van zyne Mayesteyts Nederlanden, 
aengaende die Religie , eyntlycken eene guede ordon
nantie zal gemaeckt zijn, ende dat ten eynde geen 
twisten, twiedracht, oneenicheyt ofte oproer in de 
Landen zal geraecken op te rysen, waer deur d On-
dersaeten in ongenaede van Conincklyke Mayesteyt 
onsen Alderghenaedichsten Heere solden moegen 
koemen." Bijaldien de Hertog op dit verzoek mogt 
antwoorden , dat bij geene vrijheid bad om daaraan 
gehoor te geven , zoo moesten zich de afgevaardigden 
met hetzelve tot de Landvoogdes wenden (27). 

Dit had plaats op den 20 November. Het Hof vaar
digde echter zes dagen later eene ordonnantie uit tegen 
alle nieuwigheden en veranderingen in de godsdienst 
(28); en hoewel de Gedeputeerde Staten terstond 
daarop een dergelijk verzoekschrift aan hetzelve over
handigden als naar den Stadhouder gezonden was (29), 

(27) Yriesch Charterboek, D. I I I , bl. 685. 
(28) Als boven, bl. 687. 
(29) Als boven, bl. 688 vg. 



62 GESCHIEDENIS VAN DE 

werd die ordonnantie op den 3 December herhaald (30). 

Ook ontving het bestuur van Leeuivarden den 9 

December een scherpen brief van den Hertog VAN 

AREMBEKG , waarin hij wederom zijne afkeuring be

tuigde over het gebeurde , als strekkende tot ver

nietiging van het Koninklijk gezag , terwijl hij verder 

ernstig aanraadde , dat men met dat hervormen van de 

godsdienst zou ophouden en liet eenig en algemeen 

Roomsch. geloof herstellen (31). 

Aan dit alles stoorde men zich nogtans weinig. 

Maar daags na het ontvangen van AREMBERG'S brief, 

kwam er een plakkaat van den Koning zelven , waarin 

uitdrukkelijk geboden w e r d , dat alle oefening van de 

Hervormde godsdienst moest ophouden. He t bestuur van 

Leeuwarden achtte nu den staat der zaken veel nete

liger , en handelde zeer verstandig , dat het geen be

sluit wilde nemen zonder eerst zich verzekerd te heb

ben van de gevoelens der burgerij . Men liet de 

burgers dus weder tot eene bijeenkomst uitnoodigen, 

op den 11 December , in de Oldelioofster kerk. Daar 

waren enkelden , die er van spraken om den K o 

ning te gehoorzamen; maar hunne taal vond weinig 

ingang. Veel meer invloed had de rede van den 

Secretaris der stad , DOOITZE W I J N G I E , die zijne aan

sporing om op den ingeslagen weg te volharden 

aldus ui tsprak; 

„ H e t is niet over weinig beteekenende zaken , dat 

ik het woord tot u voer , Medeburgers! want de ver

bittering van Koning P H I L I P S brengt ons , niettegen

staande onze onschuld, in groot gevaar. Hadden wij 

(30) Als boven, bl. 689. 
(31) GABBEMA, t. a. p . , bl. 462 vg. 
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gehoopt evenzoo te mogen leven als onze gelukkige 

voorvaderen, die zelfs onder Keizer KAREL veiligheid 

h a d d e n , — de wreedheid van zijnen zoon P H I L I P S , 

die zoo zwaar op het nakroost van die gezegenden 

drukt , stelt ons bitter te leur. Niets moet er z i jn , 

dat zijne heerschappij beperkt. Niets mogen wij heb

b e n , dat vrij is van slavernij. Daarom heeft hij ge

tracht ons geweten te onderwerpen aan den dwang 

van eenige weinige menschen. Hebben wij niet reeds 

lang den Inquisiteur WILHELMUS LINDANTJS , dien 

vreemdeling en onverlaat, onder ons zien rondwaren om 

e e n e , voor dappere en vrije mannen onver dragelijke , 

heerschappij uit te oefenen ? E n w i j , wier voorva

deren het j uk der Noormannen en Hollanders heb

ben afgeschud , vrij alléén hebben als ontaarde afstam

melingen tot nog toe den rug gekromd voor die nieuw 

opgeworpene , nietswaardige kettermeesters!" 

„ Onze naburen en lotgenooten hebben een verbond 

aangegaan om de schande en smaad niet langer te 

du lden , overtuigd van de waarheid: E e n d r a g t 

m a a k t m a g t . Door hunne goedwilligheid hebben 

ook wij een afschrift van dat verbond ontvangen, opdat 

onze verstorven dapperheid uit haar graf zou opstaan 

en wij alle traagheid en versaagdheid uit onze har

ten zouden bannen , bedenkende , dat he t Vader

land zich op den rand des verderfs bevindt. Wi j heb

ben m e d e , voor zoo ver het in ons vermogen w a s , 

dat verbond bekrachtigd en het smeekschrift , door 

BREDERODE aan MAPGARETHA overhandigd, goedge

keurd. Daarop ver t rouwende, hebben wij het volk 

tot eene wettige bijeenkomst zamengeroepen , e n , 

om niet langer slaven te zijn des bijgeloofs , de ker

ken gezuiverd van al wat haar bezoedelde en eene 
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voor ons gepaste godsdienst gevestigd. K o r t o m , vrij 

hebben ons V r ij h e i d , of althans eene gedaante 

daarvan, verworven, in weerwil van h e n , die ons in de 

diepste slavernij willen houden. "Vandaar , dat wij 

dreigende brieven van AEEMBEEG en op den dag van 

gisteren een plakkaat van P H I L I P S ontvangen hebben , 

waarin ons geboden word t , datgene prijs te geven , 

wat zoo duur gekocht is. Wanneer wij dat plakkaat 

afkondigen , zullen wij noodzakelijk de ke rken , raad

kamers , gilden , amb ten , waardigheden en bezittin

gen , in één woord , alles wat wij met regt bezi t ten , 

aan onze vijanden moeten overgeven, en niets behou

den dan veracht ing, schande, gebrek , balling

schap , dood , of, wat nog erger is , altoosdurende 

slavernij ! " 

„ I k ben daarom van gevoelen , behoudens het oor

deel der vergader ing , dat wij dit plakkaat ter zijde 

moeten leggen. J a , Medeburgers ! ik raad u veeleer , 

'dat wij , gedachtig aan he t ve rbond , aan dien heiligen 

b a n d , waardoor wij ons vereenigd hebben , bij het 

voorgenomene volharden, en liever goed en bloed voor 

de vrijheid opofferen, dan terug te keeren tot 

dien voor mannen van moed en eer ondragelijken 

toestand!" (32). 

Met geestdrift werden deze woorden beaamd, en 

de aanwezigen verklaarden er mede in te s temmen, 

dat de gewigtige s t ap , om het plakkaat des Konings 

ter zijde te l eggen , gedaan werd. De voorzigtigheid 

van het bestuur deed nogtans het vast besluit daartoe 

uitstellen tot den volgenden d a g , op welken de bur-

(32) WINSBM. , 1. 1., p. 74 sq.; GABBBMA , t. a. p. , 

bl. 464 vgg.; TE WATEE, D. I I , bl. 54. 



KERKHERVORMING IN FRIESLAND. 6 5 

gers nogmaals tot eene vergadering werden opgeroe

p e n , bij straffe van een gulden boe te , zoomen afwe

zig bleef. Dit geschiedde om zich wél te verzekeren 

van de gezindheid der burger i j , alvorens men haar aan 

den toorn van P H I L I P S blootstelde. De gevoelens 

waren verdeeld. Yelen bestreden het voorstel van 

DooiTZE W Y N G I E , als naar hun denkbeeld strijdig met 

de aan den Koning verschuldigde gehoorzaamheid, 

van welke met name genoemd wordt de Edelman 

HECTOE ÆBINGA van Hállum. De groote meerderheid 

begreep het echter anders , zoodat het voorloopig be

sluit van den vorigen dag bekrachtigd werd ; en men 

voegde ÆBING-A toe , dat hij maar naar Haïlum moest 

vertrekken om zich met zijne eigene zaken bezig te 

houden , want dat men hem h i e r , waar verdedigers 

van de vrijheid vereischt werden , niet noodig had (83). 

Gelijk n u te Leeuwarden, zoo was ook op vele 

andere plaatsen de Hervorming openlijk ingevoerd. 

De berigten daaromtrent zijn echter zeer schaars en 

weinig bevattend. H e t blijkt nogtans , dat te Sneeh , 

hoewel de eigenlijke beeldstorming dáár insgelijks 

verhinderd w e r d , in de maand September de beelden 

(33) WIWSBM. , 1. 1. , p. 75. GABBKMA, t. a. p . , W. 

466 vg. —• In de Chronique van WINSBMIUS , hl. 545—547 , 
worden deze gebeurtenissen, in plaats van op het jaar 1566, 
op 1568 vermeld. Zeer verward is hij hier dikwijls, vooral 
waar hij handelt over het voorgevallene in 1572, zoodat 
men hem met voorzigtigheid gebruiken moet. •—• Het is 
over het algemeen moeijelijk, uit de verhalen van onze oude 
geschiedschrijvers, vergeleken met de ordonnantiën enz., 
die in het Vrieseh Charterboek voorkomen, den draad der 
gebeurtenissen te vatten, daar het een en ander niet overal 
met elkaar strookt. 

5 
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uit de kerken zijn weggenomen, en dat men er de 

Mis en andere Roomsche kerkgebruiken heeft afge

schaft. De Hervorming werd er echter spoedig weder 

onderdrukt , doordat een zeker Pr ies te r , GELLIUS (die 

niet verward moet worden met den bekenden GELLIUS 

SNECANUS) , ofschoon hij vxoeger zelf haar bevorderd 

had , ui t vrees voor Spanje, zich onttrok aan de zaak , 

die hij had voorgestaan en het volk daartegen opruide. 

Ook te Franeker traden de Hervormden te voorschijn 

en vierden hunne eeredienst in de k e r k , zonder dat 

er eene onstuimige kerkplundering plaats had (34). 

E ene ordonnantie van den Stadhouder van den & Oc-

tober , waarin gezegd word t : „ Ouermits wy verstaen , 

dat ten platten Lande die Godsdiensten tot diuersche 

Plaetsen niet gedaen en worden nae older gewoon

t e " (35,) , doet ons z ien , dat het voorbeeld der steden 

ook elders navolging had gevonden. 

De Hervorming scheen derhalve in dit gewest 

reeds te zijn gevest igd, toen de terugkomst van den 

Her tog VAN AKEMBEBG uit Overijssel den staat der 

zaken geheel veranderde. H e t jaar 1567 was naauwe-

lijks aangebroken, of men zag den Stadhouder in Fries

land wederkeeren aan het hoofd van eene vrij aan

zienlijke kri jgsmagt, waardoor hij alles voor zich deed 

bukken. Hij handelde hierdoor tegen de r e g t e n , in 

meer dan één verdrag aan de Friezen toegestaan, 

(34) Bon , t. a. p . , D. I , BI. 91; BRANDT, t. a. p . , 

D. I , bl. 365; wiNSBM.j Chron. , bl. 533; SCHOTANUS, 
t. a. p . , bl. 741. 

(35) Vriesch Charterboeh,, D. III , Bl. 684. 
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inzonderheid tegen een artikel, 't welk inhield, dat — 
„ingevalle twist ontvonkte tussen denLandesheereende 
de Landen van Friesland, in 't algemeen, of anders 
ye t , 't zelfde by twee goede mannen van des Landes-
Heeren, en twee andere van den Friezen weegen naa 
den eysch van des Lands vrydoomen, ontseheyden 
zoude worden: zonder daar teegen te moogenin 't werk 
leggen eenige daadelykheden , 't zy van doortogten , 
oovervallen, krysveirdingen, of andersins" (36). De 
Gedeputeerde Staten beriepen zich daar ook op ; maar 
bet regt van den sterkste , waardoor zoo menig ver
drag krachteloos wordt gemaakt, werd thans door 
AREMBERG uitgeoefend, en bij beschikte alles naar 
zijnen wil. 

Het bestuur van Leeuwarden, van 's Hertogs komst 
berigt onvangen hebbende , trad dadelijk met hem in 
onderhandeling om zijne toestemming te verwerven 
tot het voortdurend bestaan der Hervormde Kerk. 
Maar even weinig als men voor eenigen tijd,, toen 
hem de sterke arm nog ontbrak, naar hem geluisterd 
had, hoorde hij thans naar de vertoogen te dien 
einde bij hem ingediend. De afgevaardigden van het 
bestuur, die zich den 8 Januarij naar Bergwn bega
ven , waar de Hertog zich gelegerd had , konden niet 
het geringste van hem verwerven. Op hun verzoek, 
dat de zaken der Hervormden in den zelfden toestand 
mogten blijven, totdat daaromtrent een nader verdrag 
zou gemaakt zijn, werd geantwoord, dat de Her
vormde Predikanten binnen drie dagen uit de stad 
vertrekken moesten en dat ieder van hen^ die na 
dezen tijd nog in de stad of binnen haar regtsgebied 

(36) GABBEMA , t. a. p . , bl. 473. 

5* 
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gevonden werd, zijn leven zou verbeurd hebben. 
Verder werd er uitdrukkelijk bevel gegeven, dat in 
de kerken alles weder op den ouden voet moest 
ingerigt worden. Op den 11 Jamiarij gaf de Hertog 
nader te kennen aan welke voorwaarden hij wilde, 
dat de stad zich onderwerpen zou. Zij kwamen voor
namelijk hierop neder: er moest gehoorzaamd worden 
aan het bevel om de Hervormde Predikanten te doen 
vertrekken 3 in de godsdienst mogt geene verandering 
worden gemaakt, en die reeds geschied waren , moest 
men intrekken 3 er mogt geenerlei verbond worden 
aangegaan, en het reeds bestaande moest verbroken 
worden 3 's Konings plakkaten zou men als gewoonlijk 
moeten afkondigen3 alle wapentuig moest uitgeleverd 
worden 3 eenige der aanzienlijkste stedelingen zouden 
zich borg moeten stellen voor het nakomen van alle 
deze eischen. Wanneer men aan die voorwaarden 
voldeed , zouden de Inquisitie en de strenge plakkaten 
op de Godsdienst geschorst worden, totdat de Ko
ning daaromtrent nadere beschikkingen zou gemaakt 
hebben. 

Uiterst moeijelijk was de toestand, waarin het be
stuur van Leeuwarden zich thans geplaatst zag. Hoe 
moest het zich nu gedragen 1 Zou men zich die harde 
voorwaarden laten welgevallen, de Leeraars, aan welke 
men gehecht was , verjagen, en de eeredienst, die 
men verfoeide , herstellen ? Zou men het j u k , dat 
zoo moedig was afgeworpen , zich wederom met slaaf-
sche gedweeheid laten opleggen, om er welligt nog 
meer door gedrukt te worden dan te voreii? Of zou 
men de pas verworven voorregten handhaven, de 
vrijheid verdedigen en, als dappere mannen, des 
Hertogs krijgsbenden met de wapenen in de vuist 
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het hoofd bieden? Had het bestuur zich op de ge-
heele burgerij vast kunnen verlaten, — er is geen 
twijfel aan of het laatste zou geschied zijn. Maai
er was nog eene sterke partij in de stad, die men 
niet vertrouwen kon: want er was eene bezending, 
uit veler naam, tot den Hertog afgevaardigd, om 
hem de verzekering te geven , dat zij aan al bet 
voorgevallene onschuldig waren en aan de Roomsche 
godsdienst zoo getrouw als aan den Koning gehoorzaam 
waren gebleven: alles vervat in een geschrift , het
welk door meer dan honderd en tachtig personen, 
waaronder zeer vele schutters, onderteekend was. 
Beproefde het bestuur derhalve zich tegen de vor
deringen van den Stadhouder te verzetten, en werd 
dien ten gevolge, gelijk te verwachten was, de stad 
door hem belegerd, zoo zou men den vijand niet 
alleen buiten, maar ook binnen de muren hebben en 
zich daardoor aan eene gewisse nederlaag bloot stel
len , na welke men zeker den vruchteloozen tegen
stand , die den Hertog nog meer zoude verbitteren, 
duur zou moeten betalen. Wij meenen daarom, dat 
het bestuur de verstandigste keuze deed en het best 
voor het belang der stad zorgde, door gewillig toe te 
staan, wat men toch geen kans zag te verhinderen. 
De voorwaarden, door den Hertog gesteld, moesten 
aangenomen worden , opdat niet, door alles roeke
loos op het spel te zetten, alles verloren werd. Doch 
te gelijk betoonde men zich verheven boven lafhartige 
vrees. De Hervormde Predikanten moesten de stad 
verlaten; maar men deed hen, op den 12 Januarij, 
op eene plegtstatige wijze en met teekenen van de 
innigste deelneming uitgeleide. Ook bij deze gele
genheid bevond zich de Burgemeester TJERK WALLES 



70 GESCHIEDENIS VAN DE 

aan het hoofd en sprak bij het roerend afscheid den 
vertrekkenden troost en moed in. 

Overeenkomstig den wil van den Stadhouder wer
den vervolgens de kerken zoo veel mogelijk in den 
Toomialigen toestand gebragt en weder voor de Room-
Eche eeredienst ingerigt, zoodat deze reeds op den 
21 Jarruarij te Leeuwarden als van crucis gevierd 
werd. — Het gedrag van AKEXBERG was voor het 
overige boven verwachting gematigd. Hij gaf eene 
scliriftelijke verzekering, dat hij de stedelingen met 
geen krijgsvolk bezwaren, en niemand wegens de 
verandering van godsdienst straffen zou. Ook gaf 
hij het lofwaardig bevel, dat de burgers elkander, 
noch door daden , noch door woorden, wegens gods
dienst-zaken mogten beleedigen (37). 

Zoodra de Stadhouder te Leeuwarden de Room-
sche godsdienst hersteld had, begon hij maatregelen 
te nemen om zulks door gelieel Friesland te bewerk
stelligen. De Staten, die tegen het laatst van Ja-
nuarij tot eenen landsdag waren bijeengekomen , zoch
ten vruchteloos dat te verhinderen. Herhaaldelijk 
en krachtig' drongen zij aan op eenige vrijheid voor 
de Hervormden; maar onveranderlijk stond het be
sluit van den Hertog vast , dat —• „ alle die Predi
kanten , die d olde Religie hebben verandert met pre
diken , ende andere nieuwe manieren van exercitie 
int administreren van den Sacramenten ende ander-
sins, ende oick publieke reuocatie gedaen, oft open-
baerlick geheylickt ende vrouwen getrout hebben," 

(37) W I N S E M . , 1. 1. , p . 78—81, S O H O T A H U S , t. a. p . j 

b l . 738 vg. G A B B E M A , t . a. p . , bl. 474—486. 
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het land moesten verlaten; dat niemand de zoodanigen 
mogt huisvesten — „ bij arbitrale correctie;" — dat de 
beschadigde kerken en kloosters dadelijk hersteld moes
ten worden; dat men alle nieuwigheden in de gods
dienst staken en de oude godsdienstplegtigheden als 
voorheen waarnemen moest, zonder in bet openbaar of 
heimelijk andere godsdienstoefeningen te vieren (38). 
Daarenboven drong de Hertog er ook ten sterkste op 
aan, dat men zich aan het verbond der Edelen geheel 
onttrekken zou. De Staten gaven echter te kennen, 
dat deze zaak buiten den kring van hunne bemoeijin-
gen lag, daar de Bondgenooten als zoodanig bijzon
dere personen waren, die door tot het verbond toe te 
treden alleen voor zich zelve gehandeld hadden, en 
derhalve ook zelve daaromtrent moesten beslissen. 
Zoodra die eisch van den Stadhouder bekend was 
geworden, zonden de Friesche Edelen, die leden van 
het verbond waren, eene verklaring aan de Staten, 
waarin zij zich tegen de besehuldiging van den Stad
houder , dat zij de aanstokers van de gerezene onlus
ten waren, verdedigden, en plegtig betuigden, niets 
tegen den Koning misdreven, maar zich altijd als 
getrouwe onderdanen gedragen te hebben; terwijl 
zij verzekerden, dat zij met het onderteekenen van 
het verbond niets beoogd badden dan de eer van 
God, den Koning en het Vaderland(39). 

De weigering der Staten om mede te werken tot 
vernietiging van het verbond zoowel als de verkla
ring der Bondgenooten , dat zij onschuldig waren, 

(38) Vriesch Charterboek, D. I I I , bl. 694 vgg. WIN-
SEM., 1. 1., p. 81 sqq. 

(39) Âh boven. SCHOTANUS , t. a ,^ . . bl. 739 vg. 
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wekte in hoogen graad liet misnoegen van den Stad

houder. In scherpe bewoordingen haalde hij hun 

gedrag door, en d re igde , dat hij het krijgsvolk niet 

eerder zou wegzenden, voordat de Staten en de Bond-

genooten tot eene betere gezindheid waren gekomen 

en van den Koning vergiffenis gevraagd en verkregen 

hadden. Zóó ver was het echter niet gekomen, dat 

zijne bedreigingen den moed geheel konden ter neder 

slaan. I n plaats van demoedig- voor hem te b u k k e n , 

lieten de Staten hem deze krachtige betuiging we 

ten : dat z i j , zoo voor zich als voor de Bondgenooten , 

alles , wat te voren gedaan en gezegd w a s , goedkeur

den , en dat zij , noch uit gunstbejag , noch uit vrees , 

van hunne regten afstand zouden doen , maar liever 

een opmerkelijk voorbeeld van standvastigheid in 

het handhaven van 's Lands vrijheden wilden geven , 

al moesten zij het met den dood bekoopen. 

Als de Staten hiermede uiteengegaan waren , begon

nen er te Leeuwarden oproerigheden ui t te breken. D e 

dreigende taal van den Stadhouder en het manmoedig 

gedrag van de Staten vei oorzaakten, dat het volk 

bitter ontevreden werd op he t bes tuu r , wegens het 

aannemen van de door ABEMBEKG- gemaakte voor

waarden. Men was vooral op diegene gebe ten , welke 

men als de voornaamste bewerkers daarvan beschouw

de , namelijk MATTHIJS EOÜMAKTS , den Syndicus der 

s t ad , en zekeren F I E R J E L G E R H U I S , die beide op 

de openbare straat werden aangevallen en er naau-

welijks het leven afbragten. Dit noopte den Stad

houder o m , niettegenstaande zijne belofte van de ste

delingen met geen krijgsvolk te zullen bezwaren, 

een deel van zijne benden in de stad te laten rukken. 

î f u had hij de handen geheel vrij , en kon hij han-
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delen naar welgevallen. — H e t overige van zijne 

krijgsmagt werd in de steden Sneek en Franeker 

gelegd (40). 

Zeer vele Geestelijken moesten thans hunne stand

plaatsen verlaten en het land ruimen. D e vol

gende worden met name genoemd: ANDREAS van 

Huizum, AGGAEUS van Hompens, GELEEDS van Fin-

hum , JOHANNES van Cornjum , MICHAEL van Lekhum, 

ECO en HENRicTTS van Stiens, PETRUS en ROEMER van 

Ferwerd, TJEBBE van Marrum , FOKKE van Blija, 

BERNAKDUS en JOHANNES van Wanswerd, VALERIUS 

van Hallum, GIJSBERTUS van Deinum, JACOBUS van 

Marssum, FREDERICUS van Menaldum, BDO van 

Schingen, FBCCO van Wier, JACOBUS van Arum, 

SIBRANDUS van Kimswerd, SIXTUS van Burgtoerd, 

JOHANNES van Pingjum, ARNOLDUS van Dedgum, 

FEIJTE van Oosihem, GEEEIUS van Smaïlëbrugge, 

SIBO van Sandjirde, AKDREAS van Sneek, SUFERIITUS 

van Heeg, JOHANKES van de Lemmer, EGBEETUS 

en HENRICUS van Tjum, CYPRIANUS van Boer , W I 

GERUS van Schalsum, GERARDUS van Wijns, SIXTUS 

van Oenherk, GELLIUS van Tietjerk, NICOLAAS van 

Eestrum, TJALLING van Huins , ABBO van TVeidum, 

JOHATOES van Bozum, WIBO en WIARDUS van Ku-

baard, JOHANNES van O. L. Vrouwe-Parochie, 

JOHANNES van St. Anna-Parochie, WILCO van Ja-

num, REGNERiTs van Pdnsumageest, JOHANMES van 

Bornwerd, FOECARDUS van Morra, JOHANNES van 

Koudum, SCHEETÛ AiTZEMA van Lutkeposi, JACOBUS 

van Beetsterzipaag, JACOBUS van Ureterp , JOHANNES 

(40) WINSEM. , 1. 1,, p. 87 sq. SCHOTANUS, t. a. p . , 

bl. 740 vg. 
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van Dragten. Ook werden nog gebannen twee Pries
ters Yan Buitenpost, één van Kollum en één van 
Oudwoude (41). 

Daar men alzoo van den Stadhouder niets ver
werven kon en ook van de Landvoogdes niets goeds 
verwachtte, gingen de Gedeputeerde Staten er toe 
over om eene laatste poging te doen en aan den 
Koning zelven een smeekschrift te zenden, ten einde 
vrijheid van geweten en godsdienst te mogen erlan
gen. Zij beriepen zich van ter zijde op hun regt 
van collatie van de geestelijke beneficiën, doch 
verklaarden tevens afstand te willen doen van de 
kloosters en openbare kerken, en in alles getrouw 
en gehoorzaam aan den Koning te zullen zijn, daar 
zij niets anders begeerden, dan dat het hun mogt 
vrijstaan, God naar hun geweten te dienen (42). Dit 
smeekschrift kwam ecbter niet tot deszelfs bestem
ming ; hetwelk trouwens ook weinig zou gebaat heb
ben , dewijl de Koning toch zeker alles van de hand 
zou hebben gewezen; maar het geraakte in handen 
van de Landvoogdes, die daarop terugschreef, 
dat zij wel eene zeer goede gezindheid jegens de 
Friezen koesterde, maar niet kon dulden, dat eenige 
weinige oproerige menschen , tegen de plakkaten van 
den Keizer en den Koning, de oude Roomsch-Ca-
tholijke godsdienst verwierpen. Tevens maakte zij 
bekend , dat zij , ten einde zulks te doen ophouden , 
zwaardere straffen tegen de ongehoorzamen had vast-

(41) WINSEM.S I. 1., p. 88. 

(42) Ut supra, p. 89. 
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gesteld. Die nieuwe godsdienst, welke, volgens haar 
begrip, in razende hersenen gesmeed was en oorzaak 
gaf tot wederspannigheid en verachting jegens Kei
zer , Koning en Paus , kon, meende zij , behoudens 
regt en eer , niet verdragen worden. Weldra zou 
de Koning in het land komen om in eene vergadering 
van de Algemeene Staten te overwegen, welke de 
geschiktste middelen mogten zijn tot bevordering van 
het welzijn der provinciën. Tot zoo lang moest men 
derhalve aan eed en pligt getrouw blijven , en in-
tusschen de verdoolden weder te regt zoeken te bren
gen. Wat het regt van collatie van de geestelijke 
beneficiën betrof, — dit verklaarde zij was door de-
misdrijven , waaraan men zich schuldig gemaakt had , 
verbeurd (43). 

Na het ontvangen van dit antwoord verloor men 
alle hoop om van de regering de verlangde vrijheid 
van godsdienst te bekomen. Men begreep uit de 
woorden van de Landvoogdes, dat men veeleer straf 
had te vreezen, dan toegevendheid te hopen; en ve
len achtten het daarom verkieslijker in vreemde ge
westen eene veilige schuilplaats te zoeken, dan 
langer door een willekeurig gezag zich te laten 
onderdrukken. 

De Leeuwarder Burgemeester TJERK WALLES was 
reeds den 31 Januarij op de vlugt gegaan. Eerst had 
hij zich naar Amsterdam begeven, doch een besluit 
van het bestuur noodzaakte hem die stad te verlaten. 
Toen vertrok hij naar JSmbden, waar h i j , op den 19 
April, behouden aankwam, gelukkiger dan anderen. 

(43) SCHOTANUS , t. a. p . , bl. 741. 
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die omstreeks den zelfden tijd yan Amsterdam naar 

een veiliger heenkomen zochten te geraken. Ramp

spoedig was vooral het lot van de beide E d e l e n , die 

in Friesland het eerst tot het verbond , tegen de ver

trapping van regt en yrijheid door de Spaansche 

reger ing , waren toegetreden, SJOERD BETMA en H A R T 

MAN GALAMA. Zij werden door verraad van den 

schipper , die hen in veiligheid moest b rengen , op de 

Zuiderzee achterhaald en gevangen genomen, en 

moesten vervolgens met hun bloed beta len , wat zij 

voor het welzijn van hun Vaderland ondernomen 

hadden (44) . 

Toen TJERK WALLES te Muiden aankwam , vond hij 

daar reeds eene groote menigte van de aanzienlijkste 

Friezen. E n dat waren de voornaamste steunpilaren 

der Hervorming hier te lande , na wier vertrek zij 

een tijdlang het hoofd niet kon opbeuren (45). D e 

achtergeblevene Hervormden waren genoodzaakt zich 

schuil te houden en bunne godsdienstoefeningen 

na te laten. Alleen kwamen zij somtijds des nachts 

bi jeen; doch ook daarentegen werd weldra , als het 

bekend geworden w a s , scherp gewaakt ( 4 6 ) , zoodat 

zij niet vergaderen konden , zonder zich aan het groot

ste gevaar bloot te stellen. 

Zoo werd derhalve de Hervorming in Friesland 

weder onderdrukt , spoedig nadat zij er gevestigd 

scheen te zijn. Zoo werd men uit de veilige ha-

(44) GABBBMA , t. a. p. , bl. 487, 493. 

(45) WINSEM. , 1. 1., p. 90—92. 

(46) Ordonnantie van 3 Julij 1567, in het Vriesch Char-
terboek, D. I I I , bl. 714. 
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ven , die men reeds meende bereikt te hebben , in 
de onstuimige zee teruggeslagen, om met yeel hevi
ger stormen en grooter gevaren te kampen, dan men 
tot nog toe had doorgestaan. Maar met het klim
men van den nood zou ook de moed rijzen, en alle 
krachten zouden worden ingespannen om er zich 
door te worstelen. 
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et steeds klimmende verbittering werd door K o 

ning P H I L I P S de loop der gebeurtenissen in zijne 

Nederlandsche Provinciën gadegeslagen. Onwrik

baar bleef zijn besluit om de wederspannigen voor 

zich te doen b u k k e n , liet mogt kosten wat het wilde ; 

en dewijl de reeds beproefde middelen nog ontoe

reikend bleken te zijn om de ketterij uit te roeijen 

en alles tot slaafsche onderwerping aan zijne bevelen 

te b r engen , zoo meende hij eindelijk door kracht van 

wapenen zijnen wil te moeten doordrijyen. 

In. Augustus van bet jaar 1567 zag Nederland eene 

geduchte legermagt op deszelfs bodem verschijnen, 

met eenen man aan het hoofd, wiens naam in de 

geschiedboeken van ons Vaderland met bloedige let

ters geschreven staat. W i e kent niet den beruchten 

Her tog VAN ALVA , FERBINAND ALVAREZ VAN TOLEDO ? 

Schrik en vrees trokken voor zijne vanen uit. Eeeds 

de enkele tijding van zijnen aantogt dreef eene groote 

menigte op de vlugt. Ook de Prins VAN ORANJE 

verliet be t land en ontkwam daardoor het doodelijk 

l o t , dat waarschijnlijk reeds over h e m , even als over 

EGMOND en HOORNE , besloten was. 

De uitkomst bewees al zeer spoedig, dat men zich 

M 
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niet zonder reden beangstigd had. Naauwelîjks was 
ALVA in Nederland aangekomen, of er werden velen, 
meest van de aanzienlijkste ingezetenen, gevangen 
genomen. Dat was voor menigeen op nieuw eene 
krachtige waarschuwing om een veiliger toevlugtsoord 
op te zoeken; en zóó velen gaven daaraan gehoor , 
dat de Landvoogdes den 8 September aan den Ko
ning berigt zond , dat er al over de honderdduizend 
menschen waren uitgeweken (1). — Helaas! nog te 
vele slagtoffers bleven voor den moordbijl over , dien, 
onder ALVA'S oppertoezigt, de B l o e d r a a d naar 
willekeur kon zwaaijen: want ALVA bad in de maand 
September eene soort van regtbank ingesteld (waaraan 
hij den naam gaf van Raad der beroerten, doch die 
meer bekend is onder dien van B l o e d raad) , welke 
uitspraak moest doen over alle zaken, die eenigzins 
in betrekking stonden tot de plaats gehad hebbende 
onlusten. De Voorzitter was DE VARGAS , die in 
wreedheid en bloeddorst niets voor ALVA onderdeed. 
In zijn oog waren allen des doods schuldig, zoo als 
blijkt uit zijn gezegde: de k e t t e r s h e b b e n de 
k e r k e n g e s c h o n d e n , de g o e d e n h e b b e n er 
zich n i e t t e g e n v e r z e t , — d e r h a l v e m o e t e n 
ze a l l en aan de g a l g ! (2). 

Aan de willekeur van zoodanige mannen werden 
nu de Nederlanden prijsgegeven. De Landvoogdes 
toch, verontwaardigd over de uitgebreide magt, door 
den Koning aan ALVA verleend, verzocht haar ont
slag en verkreeg het. Te gelijk werd de Hertog van 
ALVA tot haren opvolger benoemd, zoodat hier thans 

(1) SOHOTANTJS, t. a. p. , 746. 

(2) „ Haeretici fraxerunt templa, boni nihil faxerunt con
tra, ergo debent omnes patibulare.-" 
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niemand boven hem stond, die zijne razernij en die 
van DE VARGAS eenigermate zou kunnen betengelen. 
Wat den Koning betreft, — van hem hadden zij 
geene beperking hoegenaamd te duchten , vooral niet 
nadat PHILIPS in Eebruarij 1568 de uitspraak van 
de Spaansche Inquisitie bekrachtigd had, dat alle 
Nederlanders, eenigen met name uitgezonderd, 
ketters of kettergunstig waren, door doen of laten 
schuldig aan Majesteitsschennis , en de Edelen, die 
het verzoekschrift tegen de Inquisitie hadden over
gegeven , in den hoogsten graad (3). 

Zoo was er dan eene regterlijke volmagt gegeven 
om Nederland uit te moorden, en daarvan werd met 
tmmenschelijke wreedheid gebruik gemaakt. Stroo
men bloeds zijn e r , onder de verschrikkelijkste fol
teringen , door beulshanden vergoten. „ Zoo hoog
gaande waren de martelingen, welke men den on-
noozelen aandeed, dat men er van ijzen en gillen 
moet. Het vuur stond voor de Onroomschen, die 
in hun geloof volhardden, altijd te branden. Men 
heette hun eene groote weldaad te bewijzen, indien 
men hen eerst worgde en dan tot asch verbrandde. 
Die het volstandigst waren, werden levend door de 
vlammen verteerd; sommigen zelfs door een lang
zaam vuur gebraden; anderen, wier belijdenis met 
verzwarende omstandigheden verzeld was , wanneer 
zij half dood gezengd waren, eenigen tijd door de 
lucht heen en weder geslingerd met eene trillende 
beweging om hunne smarten te vermeerderen. De 
tong werd hun uit den mond gesneden, of er eene 
bal ingestopt, of een muilband omgeknoopt, ten 

(3) Bon, t. a. p . , D. I , bl. 226. 
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einde zij hunne onschuld voor het volk niet belijden 

m o g t e n , dat gewoon was gretig naar zulke schouw-

plaatsen te loopen. Ook vrouwen werden of levend 

verbrand , of onder de aarde gedolven, of in het 

water geworpen. Geeseling, ballingschap , verbeurd

verklaring van goederen en andere schande-wekkende 

straffen waren louter nietebeduiden.de vermakelijk-

îieden der wreede regters." (4). 

Nog vóór ALT A'S komst in de Nederlanden waren 

•door MARGARETA twee Inquisiteurs naar Friesland 

gezonden, namelijk LIEVEN EVERAERDS en J A N CHAE-

LES (JOANMES CAROLUS , de lofredenaar van CASJPER 

ROBLES) , die onderzoek moesten doen omtrent liet-

gene in het voorgaande jaar hier was voorgevallen , 

en in last hadden om liet Hof te vermanen, dat er 

met de ballingen en vlugtelingen overeenkomstig de 

koninklijke plakkaten gehandeld moest worden (5), Zij 

werden door den Her tog van ALVA in die betrekking 

bevestigd (6) ; doch de vervolging woedde nogtans in 

dit gewest op verre na niet zoo hevig en bloedig als 

elders. Friesland genoot , boven de meeste andere 

provinciën, het geluk van meer verwijderd te zijn 

van het middelpunt van ALVA'S mag t , en had waar

schijnlijk daaraan alleen eene zachtere behandeling 

te danken. Maar zelfs de zachtste behandeling onder 

het schrikbewind van ALVA was wreed genoeg om 

(4) Volgens pAiTi/trs MBRULA, aangehaald bij YP EIJ en 
BEEMOüT, t. a. p. , D. I , bl. 234 vg. 

(5) SCHOTANUS, t. a. p. , bl. 746. GABBBKA, t. a. 

p . , bl. 407. 
(6) Vriesch Charterboeh f D. I I I , bl. 723. 
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reikhalzend uit te zien naar verlossing en deel te 

nemen aan den stri jd, die daarvoor onder het opper

bevel van Prins WILLEM VAN ORANJE ondernomen 

werd. Zoodra de Prins oordeelde, dat de tijd geko

men was om aan het dringend verzoek van eene 

menigte uitgewekenen te voldoen en zich aan het hoofd 

der misnoegden, die de wapenen tegen de Spaansche 

dwingelandij wilden opvatten, te plaatsen, vond de 

aangeheven oorlogskreet ook in het hart van vele 

Friezen weerklank; en toen 's Prinsen broeder, Graaf 

LODEWiJK, in Meimaand van 1568 , met een ge

deelte van het bevrijdingsleger in Groningerland ge

vallen w a s , sloten zich vele Friezen bij hem aan , 

ten einde onder zijne vanen de vrijheid des Vader

lands te helpen bevechten (7). 

De strijd werd aanvankelijk met grooten voorspoed 

door LODEWiJK gevoerd. De Stadhouder VAN AREM-

BERG rukte in haast tegen hem o p , en zag zich, of

schoon hij het ongeraden oordeelde , door zijne man-

(7) In het jaar 1569 werd door ALVA eene Sententie van 
Bannissement en Confiscatie van goederen uitgesproken tegen 
zesenveertig personen uit Kollum en andere dorpen, twee-en-
dertig uit onderscheidene doi^en, nog zeven-en-veertig uit 
verschillende dorpen en plaatsen, twee-en-twintig uit Dochum, 
zes-en-twintig uit Franeker, Worhum, Harlingen en Sloten, 
allen beschuldigd — „ van te hebben bygestaen, gedient, 
begunstigt en gevolgt de party en wederspannigheden van 
den Pi'ins VAN OBANJE , Hooft der wederspannige tegens 
syn Majesteyt, onder het bestier van Graeff LODKWIJCK 
VAN NASSAU syn Broeder, hebbende vyandelyk, de laeste 
Somer, overweldigt het Land van Groningen en andere 
van syn Majesteyt, als Luytenant van de Prins VAN 
OKANJE." Sententien van ALVA , bl. 188, 189, 190, 191, 

193, 194. 
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schappen genoodzaakt om slag te leveren. Zij Helden 
zich verzekerd van de overwinning, omdat zij in 
kleine schermutselingen eenig voordeel behaald had
den , maar werden deerlijk in hunne verwachting te 
leur gesteld. Bij den eersten aanval kozen die van 
LODEWiJK de vlugt, doch met opzet, om den vijand 
in het net te lokken. Dat gelukte volkomen. Driftig 
stormde deze de vlugtelingen achterna, in de meening 
van reeds gewonnen sj>el te hebhen, totdat hij zich 
eensklaps omsingeld en van alle zijden aangevallen 
zag. Tegenstand was er bijna niet te bieden , dewijl 
door het haastig vervolgen de gelederen gebroken 
waren. Daar was geen heil dan in de vlugt, doch 
ook daarbij kwamen velen om het leven door de groote 
verwarring , in welke dezelve plaats had. Schitterend 
was de overwinning door Graaf LODEWIJK weggedra
gen. Hij had maar zestig man verloren, terwijl het 
getal der gesneuvelden aan 's vijands zijde achttien-
lionderd beliep, waaronder de Hertog VÁN AREM-
BEEfi zelf. Voor LODEWIJK werd echter de vreugde 
over de zegepraal verbitterd, dewijl ook zijn jongere 
broeder, Graaf ADOEF, in den strijd gevallen was. 
Dit gevecht viel voor bij Heittgerhe op den 23 Mei 
1568. 

Gering waren echter voor de zaak der vrijheid de 
vruchten van de behaalde overwinning. ALVA had 
zoodra niet de tijding van AKEMBERG'S nederlaag ont
vangen , of hij maakte terstond toerustingen om daar
over wraak te nemen; en in het begin van Julij trok 
hij in eigen persoon tegen LODEWIJK op, aan het hoofd 
van een welgeoefend leger. Het kwam op den 219R 

Julij bij Jemgum tot een treffen, nadat men reeds 
op den 16en slaags geweest was. In beide gevechten 

6 < 
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werd de Graaf VAN NASSAU overwonnen; maar de 

slag van Jemgum was inzonderheid noodlottig voor 

h e m , dewijl hier zijn geheele leger uiteen ge

jaagd werd. Met de vernietiging van dat leger was 

de hoop op eene spoedige verlossing , welke men door 

het aanvankelijk geluk van LODEWIJK'S wapenen had 

opgevat _, weder vervlogen ; en ALVA , door den tegen

stand en door het verlies van AREMBEKG verbi t terd, 

woedde nog heviger tegen zijne ongelukkige slagtof-

fers dan te voren (8). 

Deze gebeurtenissen hadden echter op de Kerk

hervorming in Friesland niet zulk eenen nadeeligen 

invloed als men had moeten duchten. Kor t na dit 

alles begon zelfs de Hervorming hier wederom wat 

vrijer adem te halen. E i kwamen althans in het 

zelfde jaar sommige der gebannen Predikanten in 

Friesland terug en. hielden er godsdienstoefeningen, 

zelfs binnen Leeuwarden; en hoe weinig verhinde

ring zij daarbij ondervonden, kan men hieruit aflei

den , dat de Hervormden te Leeuioarden in het be

gin van het jaar 1589 eenen brief schreven aan de 

gemeente van Embden, waarin zij JELLB HOTZES of 

GELLITJS HOTZEMTJS (meest bekend onder den naam 

van GELLius SNECANTIS) tot vasten Leeraar begeer

den , hoedanig een verzoek omstreeks den zelfden tijd 

ook door die van Franelter gedaan werd (9). Daar 

werden nog wel door den Stadhouder , tot welke 

(8) SCHOTANUS , t. a. p. , 750 vgg. 

(9) F. SJOBBDS , Algem. Bescfirijv. van Oud en Nieuw 
Friesland, D. I I , st. I I , bl. 711. 
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betrekking , na den dood van AREMBERG , de Graaf 

VAN MEQHEN was geroepen, gedurig bevelen uitge

vaardigd tegen alle afwijking van de Roomsche eere-

dienst ( 1 0 ) ; maar liet schijnt toch , dat op de na

leving daarvan weinig werd toegezien. Dat de 

regering geheel onbekend zou gebleven zijn niet de 

godsdienstoefeningen der Hervormden te Leeuwarden 

is immers niet denkbaar. E n evenwel zullen de plak

katen daartegen zeker niet ten uitvoer zijn gebrag t , 

daar toch , wanneer dat geschied w a s , de aan

vrage om een vasten Leeraar roekeloos zou geweest 

zijn. Ook zouden de Predikanten , die zich hier op

hie lden, ongetwijfeld gevangen zijn genomen, bijal

dien er zoo streng een toezigt gehouden was als in 

de plakkaten werd voorgeschreven (11). 

De zoo even genoemde GELLIUS SNECANUS , aldus 

genoemd naar zijne geboorteplaats Sneek, is een van 

de ijverigste en meest geschikte fiervormers in 

(10) ,, Tot verscheiden tijden quaamen in den jaare nee-
genenzestig plakkaaten te voorschijn van het buittenkeeren 
der uitheemsche leeraaren ; het gaan ter kerken ; het vieren 
der heylige daagen; den ketteren land noch huizen te ver-
la niren enz." GABBEMA, t. a. p . , bl. 515. Vergel. Vriesch 
Charterhoek D. I I , hl. 766 vg., 769 vg., 773. 

(11) Bij TPBU en DEMIOUT, t. a, pi. , Aanteeheningen, 
D. I I , bl. 18, leest men, dat WISSBMIDS verhaalt, dat 
de Hervormden te Zeeuwarden zich in 1568 andermaal van 
de Oldéhoofster-herh meester gemaakt en er den 7 Decem
ber het Avondmaal gevierd zouden hebben. Te regt wordt 
zulks door hen tegenspraken. Uit het geheele verhaal bij 
wiNSEMiTJS blijkt duidelijk, dat hij de gebeurtenissen van 
1566 in 1568 plaatst, zoo ais wij boven, bl. 65, reeds opge
merkt hebben. 
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Friesland geweest. Toen hij nog- Priester te GiekerK' 

was , deed hij zich reeds als een voorstander van de 

Hervorming' kennen en werd daarom ook in het voor

jaar van 1567 gebannen. ~N& ruim een jaar keerde 

hij echter uit Oost-Friesland, waarheen hij zich be

geven had , herwaarts terug* , ten einde op den grond 

zijner geboorte het zaad der gezuiverde Evangelieleer 

uit te strooijen • en hij was tot in lioogen ouderdom 

op verschillende plaatsen daarmede bezig. Ongetwijfeld 

was hij een der geleerdste mannen van zijnen t i j d , 

zoo als uit zijne godgeleerde verhandelingen (12) en 

(12) Zoo ver mij bekend is zijn door hem de volgende 
godgeleerde verhandelingen uitgegeven: 

3'Iethodica descriptie et fundamentum trium locorma com-

munium Sacrae Scripturae , de gratuito Dei Foedere, Sacra-

mentaUbus signis et Baptîsmo, ad Analogiam fidei, absgue 

ulla amarulentia et ediosis in adversarios conviciis, solide et 

perspicue contractum, cajits swimnam, et ordinem habes ante 

praefationem. Lugd. Batav. , 1584. — Dit werkje moet ook 
in het Nederduitsch uitgegeven zijn y Franek. en Amsterd . , 
1588, 

Meihodica descriptlo, sive doctrina de Christiana Correp-

îione et Ercommunicatione, quam Ecclesiasticam vocamus 

Disciplinam. Lugd. Ba t av . , 1584 

Commentarius brevis et necessarius, in quo Methodice so

udis et perspicuis Sacrae Scripturae †estimoniis et exemplis 

demonstratur: non minus in Ecclesia Christi nunc sub Novo 

Testamento esse posse ac debere 2/LagUtratum, quam olim sub 

Vetert; et licere Christiano eicnâem gerere. Lugd. Batav. 1584, 

Legitima ratio interpretandi et ad Ecclesiae aedificatio-

nem proponendi Sacram Seripturam, Franek. 1588. 
Commentarius de ariifieio Dial. et Rhetor. ad seripturam 

recte accommodandam etc. Franek. 1588, 

Isagoge in IX caput Epistolae Pauli ad Romanos. — 
Deze drie laatste stukken heb ik echter nimmer onder de 
oogen gehad. 
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uit de latijnsche gedichten , die er nog van hem over 

zijn ( 1 3 ) , kan blijken. Bij zijne tijdgenooten stond 

hij ook in hooge achting , hetwelk men onder ande

ren ook daaruit kan opmaken, da t , toen hij in het 

jaar 1583 aan de Synode een verzoek om ontslag in

diende , hem dat eenstemmig werd toegestaan — „ om 

soe veel thoe beeter ro.oegh.en vaceeren sijn studiis 

ten besten van der ganscher Gemeijnte." Tevens 

"werden er gevolmagtigden benoemd om bij de Staten 

te bewerken , dat hem een toereikend onderhoud ver

leend mog† worden (14) , hetwelk zeker niet zal ge

weigerd zijn , daar ook de eerste van de zoo even 

in de aanteekening vermelde verhandelingen op kos

ten van de Staten gedrukt is geworden , en anderen 

aan dezelve door hem zijn opgedragen. Bovendien 

had hij reeds lang met vele aanzienlijke personen in 

vriendschappelijke betrekking gestaan en de gunst 

der edelste geslachten genoten; en ook dit maakt het 

waarschijnlijk, dat de Staten voor zijn onderhoud zul

len gezorgd hebben (15). 

(13) Men vindt ze in de verzameling van gedichten, onder 
den titel: Frisia Nohilis. 

(14) Handelingen van de Synode te Franeher van 1583 , 
art. 13. 

(15) Het komt ons voor, dat GKELLTTJS SNECASJUS ook op 
het toestaan van eenig pensioen doelt, als hij in de opdragt 
van de Methodica descriptie* et fimdamentum trium locorum 
communium Sacrae Scripturae , onder de redenen, waarom 
hij dat geschrift aan de Staten van Friesland heeft opgedra
gen , ook deze opgeeft: Altera vero dedicationis causa est, 
Christiana et paterna iïla vestra benevolentia, qua nostrae 
senectutis infirmitatem et studia in aediflcationem Ecclesiae 
CHRISTI suscepta, Jionorastis." Praefatio ad Ordines Frisi-
ae, p. 30. — De vriendschappelijke betrekking , waarin hij 

ro.oegh.en
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Deze GBLLITJS SNECANTTS dan was in de jaren 1568 

en 1569 met eenige anderen , als ANDEBAS DIKKSZ 

r a n Kastrikum, KQRNELIS V an Rotsterhaule en JOCHBM 

VERMEEB, , te Leeuwarden en elders in Friesland ijve

rig bezig om het gebouw der Hervorming verder 

op te trekken (16) , en wel zonder veel tegenstand te 

ondervinden, zelfs n i e t , nadat er een Bisschop in 

Leeuwarden gezonden was om op de handhaving' der 

Eoomsche godsdienst toe te zien en de ketterij uit 

te roeijen. — Wij hebben tot nog toe met opzet over 

de aanstelling van eenen Bisschop in Friesland en 

t e tgene daaromtrent voorgevallen is gezwegen, om

dat wij er later toch op moesten terugkomen. Hier 

tot vele aanzienlijke geslachten stond, blijkt, behalve uit zijne 

gedicJiten, ook uit zijne Spistola dedicatoria voor de verhan

deling de Magistratu, waaruit wij wegens de zeldzaamheid 

van. het werkje nog het volgende mededeelen : „ Vobis autem,. 

Nobilissimi et Clarissimi Viri et Doinini , hunc Commenta-

rium generatim dedicavimiis; P r i m u m , ut qualemeumque 

illam noti t iam, quae mihi cnm quibusdam vestrum olim in 

scholis et superioribus annis in exilio propter zeluni purae J E S D 

OHBisTi doetrinae et Patr iae libeitatis intereessit,; quamque 

reditus in Patr iam et publica Euangelii professio per Dei 

gratiam longe auctioreni reddidit , iiteunque renovarem et ali-

quam animi grati tudinem, testificationemque erga vos studio-

sissime exhiberem. E t profecto inter eaetera non possum hie 

silentio praeterire benevolentiam Nobilissimarum familiarum 

et stemniatum a CAMMINGA , B O T N I J A , — MABTENA , J O N -

GA3IA, HEEBMA , MEOKAMA , EIJSINGA, HOiDINGA, FEIJTS-

K i , DOENIJA, JUCKAMA , AIJLtIA , SOHBLTMA , DOCMA, 

GROTJESTEIN." 

(16) F . S J O B B D S J t. a. p i . , bl. 711. Y P E I J en D E R -

M O D I , t . a. p . , D . I I , bl, 51. 
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schijnt het de geschikte plaats om er eenige bijzon

derheden van mede te deelen. 

In de Nederlanden waren sinds de oudste tijden 

niet meer dan vier Bisschoppelijke zetels geweest, te 

Kamerijk, Utrecht, Atreclit en Doornik. Di t getal 

scheen reeds aan P H I L I P S den goede, die in het 

midden der vijftiende eeuw aan het hoofd van som

mige Nederlandsche provinciën s tond, te Hein , en 

hij maakte daarom het p l a n , o m , bij de bestaan

de , eenige nieuwe Bisschoppen te voegen. Zijn 

voornemen werd ecliter niet ten uitvoer geb rag t , en 

even weinig dat van Keizer KAKEL v , die later 

het zelfde plan koesterde (17). Eerst onder de 

regering van P H I L I P S I I , toen de toenemende afval 

van de Roomsche K e r k dringend eene giootere 

menigte van Opzieners scheen te vorderen, werd 

over het aanstellen daarvan ernstig met den Paus 

gehandeld , en bij eene Pauselijke bulle van 12 Mei 

1559 werden veertien nieuwe Bisdommen in Neder

land opger ig t , waarvan de zetels waren te Meche-

len, Antwerpen, Haarlem, Deventer, Leeuwarden, 

Groningen, Middelburg, 's Hertogenbosch , Hoermon-

de , Namen , St Onier , IJperen , Gent en Brugge ; 

terwijl Kamerijk, Mechelen en Utrecht tot Aartsbis

dommen werden verheven (18). 

Groot was het misnoegen , dat over dezen maat

regel bijna door het gehcele land ontstond, bij 

(17) F . VAH DEK HAEB, de initüs tumultuum Belgico-

rum, L. I , e. x , p . 130. 

(18) Ut supra, p . 148 gqq. 
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Koomschen zoowel als bij Onroomschen. In Fries

land was men er vooral ook zeer ontevreden over, 

en wilde men geen Bisschop ontvangen, zoolang 

men eenige mogelijkheid zag om deszelfs komst tegen 

te houden. De Landvoogdes gaf in het jaar 1563 

aan den Stadhouder AEEMBERG bevel om aan het 

Hof van Friesland inlichting te v r agen , op welk 

eene wijze de Bisschop hier het best zou kunnen 

ingevoerd worden. Als de Stadhouder aan dien last 

voldaan had , ontving hij van het Hof ten antwoord, 

dat hij zich l iever , ten einde daaromtrent inlich

ting te bekomen, bij de Staten moest vervoegen. 

Maar AREMBERG zag wel voorui t , dat deze zouden 

trachten de zaak geheel in duigen te w e r p e n , en 

hij gaf daarom nogmaals aan die van den Hove zijn 

verlangen te k e n n e n , dat zij middelen beraamden 

tot invoering van den Bisschop , zonder dat daarover 

met de Staten geraadpleegd werd. N u gaven zij dan 

den r a a d , dat er , wegens den bekenden tegenzin 

der Friezen tegen deze nieuwe inrigting , vooreerst 

tot de Bisschoppelijke waardigheid behoorde aange

steld te worden iemand van goeden naam en levens

wandel en die bij de ingezetenen bekend en geacht was, 

waarom zij den Commissaris generaal in Friesland, 

Heer HAIJO van Wommels , wilden aanbevolen heb

ben. Verder moest deze in het geheim tot Bisschop 

worden gewijd, en zonder veel toestel en opschudding 

zijnen intogt in Leeuwarden doen. Mogt men echter 

reeds eene andere keuze gedaan hebben , dan vooral 

zou het geraden zijn de inhuldiging nog eenigen 

tijd uit te s te l len, totdat de denkwijze der menigte 

een weinig zou veranderd zijn (19). 

(19) Bon , t. a. pi. , D. I , bl. 261 vgg. 
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De denkwijze veranderde echter niet. W e l schreef 

de Landvoogdes den 27 Julij 1564 aan de Staten 

en de Geestelijkheid dezer provincie , dat de K o 

ning , — ,, om de gemeyne weluaert ende gemack 

des landes van "V' r ieslandt ," eeneii Bissclioppelijken 

stoel te Leeuwarden had opger igt , — „ t wellick 

oick streckende is tot sruiderlinge verchieringe ende 

vermeerderinge des Gheestelyeken staets in de voersz. 

Stadt." W e l verzekerde zij t evens , dat de oude reg-

t e n , gewoonten en voorregten ongeschonden zouden 

blijven en zelfs vermeerderd zouden worden met nieuwe 

gunsten (20) ; doch men bleef doof voor hare schoon-

schijnende drangredenen , en liet w e t e n , dat men er 

die voordeelen, waarvan zij gewaagde, volstrekt niet 

in zien k o n , maar dat men er in tegendeel niets dan 

nadeel van verwachtte , en daarom den Bisschop ge ene 

toestemming kon geven tot het aanvaarden zijner be

diening (21). Niet gunstiger dan dit antwoord der 

Staten was dat der Geestelijkheid, welke verklaarde, 

dat het haar niet vrij stond een besluit te n e m e n , 

't welk tegen den wil der S ta ten , waarmede zij ten 

naauwste verbonden waren , streed (22). H e t meest 

verzetten zich de Abten van het Klooster Marien-

gaard en die van Bergwni, omdat de Paus hunne 

inkomsten aan den Bisschopsstoel had toegewe

zen (23. — Die algemeene tegenstand der Friezen 

had ten gevolge , dat de reeds benoemde Bisschop, 

(20) Vriesch Charterboek, D. I I I , bl. 630 vg. 

(21) Vriesch Charterboek, B. I I I , bl. 635 vg. 

(22) Oudh, en Gest. van Vriesl. ,~D. I , bl. 280. 

(23) Vriesch Charterboek, D. I I I , bl. 557. 
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KEMiGius DiRUTius, zijne waardigheid niet kon aan

vaarden. 

Onder het bewind van ALVA werd nogtans de in

huldiging van den Bisschop te Leeuwarden doorge

dreven. I n het jaar 1569 ontving men eenen brief 

van ALVA , waarin hij de Friezen vermaande en over

eenkomstig het bevel des Konings gelast te , den op

gedrongen Kerkvoogd , zonder eenig ui ts te l , aan te 

nemen en te gehoorzamen. Zijn bevel werkte krach

tiger dan de vertoogen van MARGARETA , — „ omdat 

hij gereed w a s , hetgeen hij voorgenomen h a d , door 

geweld en door de wapenen uit te voeren , dreigende 

alles 't onderste boven te zullen keer en en een strenge 

wraak te zullen p legen , indien zijne bevelen ver

waarloosd werden" (24). Men had hem al genoeg 

leeren kennen om overtuigd te z i jn , dat hij , bij 

tegenstand , die bedreigingen zeker volbrengen zou ; 

en men kon voor het tegenwoordige niet beter doen 

dan zich naar de omstandigheden te schikken en den 

Bisschop te dulden. De eerst benoemde Bisschop 

echter was intusschen te Brugge aangesteld , en in 

zijne plaats kwam nu CTTNESUS PETRI , die den eersten 

Februarij 1570 zijn plegtigen intogt in Leeuwarden 

deed (25). 

Thans scheen de Hervorming in Friesland geheel 

vernietigd te zullen worden. Het moest toch volgens 

de aanstelling en den eed des Bisschops eene van zijne 

voornaamste bemoeijingen zi jn , om zijne onderhoo-

rigen bij het Roomsch-Katliolijk geloof te bewaren en 

alle afwijking van hetzelve tegen te gaan. Hij moest 

(24) Oudh. en Gest. van Vriesland., D. I , bl. 293. 
(25) SCHOTANUS , t. a. pi . , bl. 756. 
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de besluiten van de Trentsche Kerkvergadering af

kondigen , voor de voltrekking van die besluiten zorg

dragen , onderzoek doen naar a l len , die van ketterij 

beschuldigd vyerden of ook maar daarvan verdacht 

waren , en overeenkomstig de plakkaten met hen han

delen (£6). Dat dreigend onweder rigtte echter wei

nig schade aan : want hoewel de afkondiging van de 

Txentsche Kerkvergadering plaats had en iedere over

treding van hare beslui ten, op strenge straffen, verbo

den werd , hadden toch de Hervormden bijna in het 

geheel geene vervolging te lijden , en konden zelfs in 

Leeuwarden kunne godsdienstoefeningen blijven waar

nemen (27), — Om dit te verk la ren , zal het noodig 

zijn de gesteldheid van Friesland in dien tijd wat 

nader toe te lichten. 

Nadat Graaf LODEVVÏ.JK VAN NASSATJ bij Jemgum 

door ALVA verslagen w a s , en daardoor vooreerst de 

kans , om te land de onderdrukkers van het "V ader-

land met goeden uitslag te bestr i jden, was afgesne-

(26) Oudh, en Gest. van Vriesl., T). I, bl. 296 , 298, 
299 ; BOK , t. a. pi. , D. I , bh 264 vg. 

(27) F. SJOBBBS , t. a. pi . , bl. 712, spreekt over den 
toestand der Hervormden in dien tijd minder gunstig. Hij 
laat zich dus uit: „ Dog wanneer , in 't begin van 1570 , 
de Bisschop ctrireiitTs PSTBI , te Leeuwarden aankwam, moes
ten de Leeraren, voor enigen tijd, zwijgen ; het opzigt was 
toen naauwer, en niemant durfde zig toen voor de waar
heid bloot geven. Ook werd de Bisschop kragtig door het 
Hof ondersteunt, zo in de uitvoering van de Trentische 
Kerkbesluiten, die, kort na zijne aankomst, alomme afge-
kondigt werden, als door het streng agterhalen van de zoo
genaamde ketteren. Men vergelijke echter YPBIJ en DEB-
MOTJT , t. a. pi. , Ti. I I , bl. 52. 
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den , beproefden vele uitgewekenen ter zee den vijand 

afbreuk te doen. N o g in het zelfde jaar , waarin de 

nederlaag van LODEWI.JE: plaats h a d , 1568 , werden 

de Eriesche kusten al door de zul ten bestookt, zoo 

zelfs, dat de Stadhouder TAN MEGHEN op den 30 

September de plaatselijke besturen aanschreef, dat 

zij Yolmagten zouden zenden tot het beramen van 

middelen tegen de zeexoovers, zoo als men hen 

noemde (28). Een van de voornaamste aanvoerders 

was JAN BONGA , vroeger Grietman van West-Don-

geradeel, met wien zich anderen vereenigden , als 

JAN ABELS van Dockam, die een zeer bekwaam 

zeeman moet geweest z i jn , de Groninger Edelman 

BARTHOLD ENTES, benevens JELTE EELSMA en HOMME 

HETTINGA , twee aanzienlijke Friezen. Zij moeten 

gerekend worden onder d e , in de geschiedenis van 

het voorgeslacht zoo bekende , W a t e r g e u z e n , aan 

welke de vrijheid van ons Vaderland zoo groote 

verpligting heeft. H u n n e gedurige invallen in Fries

land noodzaakten den Stadhouder en het Hof , om 

de m a g t , waarover zij beschikken konden , voor een 

groot gedeelte tegen hen aau te wenden. E n nog 

waren deze niet de eenige vijanden, die de regering 

te bestrijden had. E r had zich ook in het binnen

ste van dit gewest eene vrij talrijke bende vereenigd 5 

onder aanvoering van HARTMAN GAÏÏMA van AJckrum, 

door welke het platte land vooral werd afgeloopen , 

zoodat de regering ook daartegen moest waken. H e t 

meerendeel der ingezetenen was daarenboven misnoegd 

over de aanstelling van den Bisschop , dewijl men 

zulks voor eene schending hield van de oude regten 

(28) Vriesch Charterhoeh , D. I I I , bl. 755. 
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en vrijheden. Zeer velen waren bovendien ontevreden 

wegens het verbannen van hunne bloedverwanten en 

vr ienden; j a , volgens het getuigenis van eenen schrij

ver , welke in dien tijd leefde , waren zelfs de meeste 

Friezen heimelijk der Hervorming toegedaan (29). 

Voegen wij bij dit alles nog den vreeselijken water

vloed van 18 November 1570, die onnoemelijke schade 

aanrigtte en aan duizende menschen het leven kostte , 

en de daarop gevolgde hevige twisten over het her

stellen van de zeedijken (30) , •—• zoo zal het genoeg

zaam verklaard zijn , waarom er geene meer krachtda

dige maatregelen werden genomen om de uitoefening 

van de Hervormde godsdienst te doen ophouden. Men 

zal ligt begrijpen , dat de regering de handen bui

tendien reeds veel te vol had , om met genoegzamen 

nadruk te kunnen handelen , en niet bij magte 

was om de plakkaten tegen de Hervormden te 

handhaven. 

De toestand der Hervormden was derhalve vrij 

dragelijk. Konden zij al n i e t , even als in liet na

jaar van 1566 , hunne godsdienstige bijeenkom

sten in de openbare kerken houden , — het mogt 

hun toch gebeuren zonder veel stoornis in bij

zondere huizen te vergaderen. Di t schijnt zoo 

geduurd te hebben tot het jaar 1572 , toen de 

krijg tegen Spanje ook op den Frieschen bodem werd 

overgebragt. Yan dat tijdstip af hangt de Hervor-

(29) J O A N N B S CA.ROLUS, de rebus Casparis a Sobles 

Bülaei in Frisia gestis, pag. 20. Van hem is ook bovenstaande 

schets van de gesteldheid des Iands grootendeels ontleend, 

Zie p . 7 sqq. 

(30) SCHOTANUS , t. a. p . , bl 757 vgg. 
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ming geheel met de oorlog? gebeurtenissen zamen , 

en steekt nu eens het hoofd zegevierend omhoog, 

moet dan weder bukken en het onderspit de lven , al 

naardat de krijgskans den vijand tegenliep of gun

stig was. Wij zullen daarom van den loop der oor

logszaken in Friesland een beknopt overzigt g e v e n , 

hetwelk echter geene gemakkelijke taak i s , dewijl 

de ber ig ten , die wij daaromtrent hebben aangetrof

fen , verward zijn en in menig punt tegen elkander 

strijden. 

Toen op den 1 April 1572 de Briel door de W a 

tergeuzen was ingenomen , en Holland en Zeeland 

vervolgens openlijk het juk der Spaansche dwinge

landij afgeworpen en zich vrij verklaard h a d d e n ; 

toen de eene stad na de andere den Prins VAN 

OKANXE in handen viel en in het geheele land de 

hoop herleefde , dat de vurig verlangde dag dei-

verlossing nabij was ; toen werden ook in Friesland 

krachtige pogingen gedaan om de ke tenen , waarin men 

gekluisterd l a g , te verbrijzelen. H e t beleid der zaken 

berustte voornamelijk bij DTJCO VAX MAE,TENA, een der 

aanzienlijkste Edelen van Friesland, die het verbond 

wel mede onderteekend, doch daarom het Vader

land niet had behoeven te verlaten (31). Met wijze 

Toorzigtigheid nam hij zijne maatregelen zoo bedek-

tel i jk , dat zij voor het bestuur geheel verborgen ble

ven , niettegenstaande hetzelve een wakend oog op 

hem hield en hem wantrouwde, omdat hij zich nu en 

dan naar Emhden naar zijne geviugte en gebannene 

(31) SOHOTAN. bl. 763 en WINS. fol. 139, zeggen echter, 

dat hij tot het Verbond niet behoorde. 
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landgenooten begaf, en ook zijne fraaije en aangename 
woning in Leeuwarden verlaten had, om te Cornjum 
zijn verblijf te vestigen (32). Het hoofddoel van 
MAKTEN A. was, Leeuwarden voor den Prins VAN OBANJE 

te bemagtigen 3 dat echter door de waakzaamheid van 
CASPER. ROBLES verijdeld werd. Deze wakkere man^ 
aan wien Friesland zoo groote verpligting heeft ten 
opzigte Van de zeedijken, — gelijk het ook dank
baar erkend heeft, door bij Barlingen een gedenk-
teeken voor hem op te rigten ; een eerbewijs, waar
mede men hier nimmer verkwistend is geweest! — deze 
had thans het bewind in handen : want de Stadhou
der VAN MEG-HEW was den 7 Januarij te Ztvolle over
leden , en zijn opvolger GILLES VAN BAELAIMOINT was 
afwezig; waarom het Hof Kolonel CASPEK. EOBLES 

uit Groningen had ontboden , om het bevel te voeren. 
Het was door zijne kloekheid, dat de Spaansche 
heerschappij hier nog in stand bleef , en dat plaateen , 
die daarvan reeds afgevallen waren, herwonnen 
werden. 

De zaak der vrijheid maakte anders in het eerst 
snelle vorderingen. In het begin van Junij stak eene 
krijgsbende uit Lonkhuizen naar Friesland over, om 
den strijd tegen de Spaansche onderdrukkers aan te 
vangen. Zij landde in Gaasterland en trok langs 
Balk naar Slooten, waar men zich dacht te verschansen. 
Dit mislukte wel is waar, doordat CASPEK, ROBLES , 
zoodra hij het berigt van die landing ontvangen 
had , ijlings een gedeelte der Spaansche bezetting uit 
de Kuinder ontbood, waardoor de onzen _, niettegen
staande het moedig gedrag van hunne aanvoerders , 

(32) JOANHES CABOLUS, 1 . 1 , , p . 76 sq. 

7 
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H A R I N G e n H A R T M A N HARiNXMA v a n Heeg (83) , u i t 

Slooten v e r d r e v e n w e r d e n ; m a a r tocli was h e t se in t o t 

d e n o p s t a n d n u g e g e v e n , en w e l d r a k o z e n o n d e r -

(33) J O A N N . OAROLUS , 1. 1. , p . 53 sqq. Men verhaalt 

van een dezer broeders , dat hem de a r m , waarmede hij het 

vaandel d roeg , doorschoten werd , maar dat hij hetzelve da

delijk met de andere hand aangreep en , alsof er niets 

gebeurd was , zijn volk tot den strijd bleef aanvoeren. Ibi

dem, p . 56. — Van deze landing onder aanvoering der ge

broeders HAESSMA (of HABixiMA, volgens den Frieschen 

Volks-Almanak voor 1811 , bl.137 vg.) spreken de meesten van 

onze gesehiedsehrijvers niet. Volgens hen verzocht K A U T B H A 

aan s o w o u om vier of vijf Vaandelen herwaarts te zenden. 

Zoo veel volk kon SOHOIJ echter niet missen, en hij zond 

slechts één vaandel , waarover HOTZE BÜMA bevel voerde. 

B e Graaf VAN D E S B B R G H B zond echter daarenboven D I E -

DEBIK TAN BEOSKHOEST EN BàTEHBTJBS , H e e r Van Ne-

dermormter, dien hij tevens tot Stadhouder over Friesland 

benoemde, en deze bragt nog vierhonderd man bijeen ? 

waarmede hij de Kuinder hemagtigde en voorts in Friesland 

viel. Zoo verhalen B O S , HOOET , SCHOTANUS en anderen. 

J O A N N E S CAROLUS nogtans , die toen zelf in Friesland was , 

zwijgt van die verovering van de Kuinder en verzeker t , 

dat BBOHKBOBST, na tot Stadhouder benoemd te zijn , hier-

kwam zonder eenig krijgsvolk : „ sua tantum familia comita-

t u s , in Frisiae provinciam appellit." 1. 1. , p . 78. Ik durf 

niet beslissen hoe het daarmede gelegen zij , maar meen ech

ter voor alsnog J O A N N E S CAROLUS te moeten volgen, die 

wel partijdig was in zijn oordeel over de gebeurtenissen, 

maar toch in het vermelden der daadzaken geloofwaardig 

schijnt. De geleerde P E T B U S W S S S E L I N S , door wien het 

werk van J O A N N E S CAROLUS het eerst in het licht is ge

geven , was van gevoelen, dat h e t , voor de geschiedenis 

van dien tijd , de beste bron was. Hij zegt in zijne voor

rede ad Lectorem , p . 7 : „ Quae T H E O D O R I C I B E O K K H O E -

STii JUSTIQUE sCHOUBNBTTBG-ii ductu Frisü olim pro sua 

patriaeque salute gerenda putaver int , annales loquuntur s 
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scheidene plaatsen openlijk de zijde van den Prins 

VAN OIIANJE. H e t eerst verklaarde zich SneeJc, toen 

ROBLES zich derwaarts begaf om in persoon te onder

zoeken of zijn ve rmoeden , dat men het daar met 

den Prins h ie ld , gegrond w a s , en om tevens , zoo het 

mogelijk w a s , bezetting in de stad te leggen. Hij 

zond een der leden van het Hof , P IETEU FBTTTEMA, 

een Sneeker van geboorte , voorui t , om de gezindheid 

der burgerij te beproeven. Maar deze vond er alles 

reeds in opschudding: want i emand , die op het veld 

arbeidde , had van verre het krijgsvolk zien aankomen 

en was toen dadelijk naar de stad gesneld om daarvan 

kennis te geven. Dien ten gevolge vond ERITTEMA de 

burgerij reeds onder de wapenen , gereed om de stad 

tegen eiken aanval te verdedigen, en zoo zeer op hem, 

dien men een verrader n o e m d e , verbi t te rd , dat hij 

moeite had om weder veilig naar buiten te komen en den 

Kolonel te kunnen boodschappen hoe het daarbinnen 

geschapen stond. EOBLES ging desniettemin voor

waarts , totdat hij nabij genoeg gekomen was om met 

de burgers te kunnen spreken , aan welke hij ver

zekerde , niets anders te bedoelen dan de stad door 

te t r ekken , ten einde zich naar Stavoren te begeven, 

Men vertrouwde hem echter niet en weigerde hem 

den gevraagden doortogt , zoodat hij genoodzaakt 

w a s , onverrigter zake terug te keeren. N a zijn ver

trek sloeg het volk openlijk aan het muiten tegen 

het bes tuu r , dat verdacht stond van Spaanschgezind 

te z i jn , eischte van hetzelve de sleutels der poor-

verum ita, ut facile perspicias multa aut neglecta aut igno-
rata fuisse. Ea omnia cum curatius recenseant Commentarii 
rerum a OAROLO BOBLABO gestarum visum est viris prin-
eipibus e re communi futurum, si cum publieo illi eommu» 
öiearentur," 7 * 
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t e n , omsingelde liet s tadshuis, drong in de raadzaal 

door en zou welligt de leden van het bestuur ter 

dood gebragt h e b b e n , bijaldien zij niet door de 

tusschenkomst van meer bezadigden gered waren (34). 

Dien zelfden dag stootte KOBLES het hoofd ook 

nog voor Bolsward. Yan Sneek was hij naar Olde-

klooster gegaan , vanwaar hij een brief naar Bols

ward zond om vrijen doortogt te vragen. H e t ste

delijk bes tuu r , hoezeer genegen om zulks toe te 

s taan, werd door de burgers genoodzaakt zijn verzoek 

te weigeren. E r was juist iemand van Bolsward te 

Sneek geweest op het oogenblik, dat de Kolonel er 

voor de poorten k w a m ; en zoodra hij gezien had 

hoe men hem daar bejegende, was hij in allerijl 

ver t rokken, zeggende , dat hij zijn hoofd er àan 

wagen z o u , om hem ook den intogt in Bolsward te 

beletten. —• KOBLES trok nu terug naar Leeuwarden 

en begon zoo veel mogelijk zijne magt te versterken 

en zich tot den krijg toe te rusten (35). 

V a n deze gebeurtenissen werd spoedig tijding ge

bragt aan J A N BONGA , die thans met eenige troepen 

te Enkliuizen gelegerd was. Door de Sneeker bur

gerij uitgenoodigd om over te komen en de stad 

voor den Prins VAN ORANJE in bezit te nemen, 

toonde bij zich bereidwillig om daaraan te voldoen, 

en op den 19 Augustus , trok h i j , onder de uitbun

digste teekenen van vreugde over zijne komst , als i n 

zegepraal , binnen Sneek (36). Van daar ging hij den 

(34) J O A K N . OABOLus , I. î . , p . 63 sqq. 

(35) Ibidem, p. 67. 
(36) Ibidem, p. 69 sq. Volgens SCHOTANUS , t. a. p. , 

bl. 764, zou zijn intogt in Sneek op den 17 Augustus plaats 
gehad hebben. WINSEMIÜS , Chron., bl, 577, zegt, dat 
hij den 17 van Enkliuizen gekomen is. 
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volgenden dag naar Bolsward om ook deze stad op 

te eischen. Als liem dat afgeslagen w e r d , ging hij 

m OldeMooster l iggen; maar nogmaals voor de 

stad komende , werd hij door de b u r g e r s , zonder 

voorkennis van het bestuur , binnen de wallen ge

la ten , en zag zich terstond van talrijke aanhangers 

omringd. Zoodra het bestuur daarvan verwittigd 

w a s , gaf het hem bevel de stad dadelijk weder te 

verlaten. Zijn antwoord was , dat hij zich door nie

mand daartoe zal laten bewegen en dat hij geene 

bedreigingen vrees t , dewijl Mj weet , dat het mee-

rendeel der burgers voor ORANJE i s ; waarom hij ook 

aanraadde , dat m e n , om grootere opschudding te 

voorkomen, zijne troepen terstond in de stad moest 

toelaten. H e t volk wachtte evenwel de vergunning 

daartoe niet eens van het bestuur af, maar zette op 

«igen gezag de poorten voor de manschappen van 

BONGA open (37). 

(37) JOAHN. CAROL, 1.1. p. 73 sq. Volgens anderen zou. 
het bezetten van Bolsward door de Prinsgezinden zieh aldus 
hebben toegedragen. Den 20 Augustus kwam JAN BOHGA voor 
Bolsward om het op te eischen, maar moest met een honend 
antwoord van den Burgemeester aftrekken. Hij keerde toen 
naar Sneek terug, onder weg Oege-Mooster in brand stekende. 
Op den volgenden dag werd de stad opgeëiseht door HOTZB 
BONGA en GOSSB AiBBRTS , die tot het krijgsvolk van BRONK-
HORST behoorden, welke toen met zijne troepen te Balk lag. 
Van hetgene daags te voren gebeurd was, wisten zij niets. 
Hun werd geantwoord, dat de stad het twee dagen in beraad 
wilde nemen. Den daarop volgenden dag kwam JAK BONGA 
weder voor Bohivard, evenmin iets wetende van die andere 
opeisching; en nu werd ook aan hem gezegd, dat men op 
den dag van morgen beslissend antwoord zou geven, Aan 
den trompetter, dien hij toen zond om het antwoord te ver-
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Intusschen had de graaf VAN ÎKEN B E R G I I E , i a 

naam van den Prins VAN ORANJE , eenen Stadhouder 

over Friesland aangesteld, te weten DTEDERIK VAN 

BRONKHÖRST EN BATENBURG , H e e r van Nedermorm-

ter, die den 26 Augustus te Sneeh kwam. Kor t na 

zijne aankomst ging ook Franèker tot hem over. 

Di t had ROBLES wel verwacht , daar hij al lang aan 

de trouw dezer stad getwijfeld had. Hij had o o k , 

om daaromtrent zekerheid te er langen, «TULIUS VAN 

DEKEMA , een geboren Franèker en gemeenzaam 

bekend met de aanzienlijken aldaar , derwaarts ge

zonden ; en deze was teruggekeerd met het ber igt y 

dat er groot gevaar was van de stad te zullen ver

liezen , zoo als hij uit de gesprekken, die hij daar 

met velen gevoerd h a d , gemakkelijk had kunne'n 

opmaken. Toen echter de troepen van BRONKHÖRST 

nemen, verklaarde men tot de overgave bereid te zijn* 
Daarop werd van wege de stad aan BBOSKHOBST een aam 
wijn ten. gesehenke gezonden , en. de Stadhouder deed den 26 
Augustus zijn intogt in Bolsward. SOHOTAN. , t. a. p. f 
bl. 764. WINSEM. , Chron., bl. 578. •— Volgens WINSBM, , 
Her. Fris. , p. 142, zouden de Bolswarders zelve , na de 
opeisching van JAN EONGA , genoemde HOTZE BONGA (hier 
HQRATIUS BüMA genoemd) en GOSSE ALBERTS ontboden 
hebben, om met hen omtrent de overgave te onderhan
delen. Overigens had WIWSEMXCS in zijne Chronique het 
zelfde , wat hij bl. 577 vgg. verhaalt, ook al , met eenige 
veranderingen 3 op bl. 564 vgg. vermeld.—Wij houden ons 
Weder aan JQANHBS CAROLUS. Volgens hem was BRONK

HORST , zonder eenige troepeu, in Gaasterland gekomen en 
had berigt van zijne komst naar Sneeh. gezonden, waarop 
hij j den 26 Augustus, door BIARTBK"A en andere aanzienlijken 
werd afgehaald en met algemeens toejuiehing te Sneeh ont
vangen. Ibidem, p. 80 sq. 
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Voor de poorten kwamen, heerschte er onder de 
burgerij nog groote verdeeldheid, of men ze 
•wel in de stad zou toelaten. Er werd heftig over 
getwist, en het rumoer was zoo groot, dat het niet 
mogelijk Was het gevoelen van ieder te vernemen. 
Maar eindelijk gelukte het aan SIBBAJSDTJS RICHAETTS , 
oud Secretaris der stad, de zaak tot eene uitkomst 
te brengen. Hij stelde voor, dat men zich in twee 
hoopen verdeden zou. Die begeerden, dat de troe
pen werden binnengelaten, moesten zich naar den 
regter-vleugel begeven: die er tegen waren, naar 
den linker. Toen hierop bijna allen den regter-vleu
gel gekozen hadden. vroeg men van het bestuur 
de sleutels der poorten. Dit weigerde dezelve af te 
geven, en nu brak men met geweld de poorten open 
en haalde het krijgsvolk met gejuich binnen (38). 

Bijna op den zelfden tijd werd , onder aanvoering 
van siPKE SCHELTEMA , een aanslag op Dockam ge
daan. Hij vond bij de burgers zelve bijstand. De 
Spaansche bez-etting werd gedeeltelijk op de vlugt 
geslagen, gedeeltelijk week zij op den toren der 
Abtdij van BONIFACIUS. Dapper verdedigden zich de
genen , die daarheen de wijk hadden genomen en 
hielden zich er staande, niettegenstaande de toren 
in brand werd gestoken. Zij hadden wel veel van 
het vuur te lijden , maar werden eindelijk den brand 
meester , en bedienden zich vervolgens zoo goed van 
hunne vuurwapenen, dat niemand den toren meer 
•durfde naken. Spoedig werden zij uit den nog 
altijd hagchelijken toestand , waarin zij verkeerden , 
Verlost. ROBLES stelde op het bezit van Dochum 

{38) JOAHN. CARQLUS , 1. 1. , p . 97 sqq . 
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grooten prijs en liet dadelijk eene legerafdeeling der

waarts oprukken , door welke SCHELTEMA weder ver

dreven werd. Zwaar moest nu de stad voor baren 

afval boeten. E r w e r d , op den 20 September . een 

vreeselijk bloedbad aangeiigt. Kinderen werden zelfs 

niet gespaard , en zieken, j a kraamvrouwen werden 

uit bet bed gel igt , op straat gesleept en onbarmhar

tig vermoord. Daarna ging bet op een p lunde ren , 

en ten laatste stak men de buizen in brand. Menig

een , die zicb op zolder of dak of tusschen de wan

den verborgen had en reeds veilig waande te zi jn, 

werd n u door de vlammen genoodzaakt zijne schuil

plaats te ver la ten, doch ontkwam den vuurdood slechts , 

om door het zwaard der vijanden te sterven (39). 

Te Stavoren ging het bijna op gelijke wijze. De 

stad was reeds den 34 Augustus door die van BRONK-

HOîtST ingenomen , doch het blokhuis was in de magt 

der vijanden gebleven. H e t werd vruchteloos bele

gerd en op den 12 September geheel ontzet. Toen 

had men ook dáár p lunder ing , moord en brandstich

ting te verduren (40). 

I n de plaatsen n u , die door de Prinsgezinden 

waren ingenomen, trad op nieuw de Hervorming 

openlijk te voorschijn. Te Bolsward had men den 

Predikant JAN JASTSZ , die den 31 Augustus de eerste 

leerrede deed in de Minderbroeders kerk. Te Sneek 

was ANDREAS cOKNELiTjs HAGius Leeraar der Her 

vormden ; te Franeker UTJARDUS ACRONITJS met PETRUS 

(39) JoAïffl. CAKOI/ÜS, 1. 1., p. 85 sqq. SOHOTAN. , t, 

a, pi . , bl. 766. 

(áO) JOANM. OAROLUS , 11. p. 94 sqq., 10-3 sqq. 
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HARDENBEKG (41) ; te Stavoren misschien , gedurende 

den korten t i jd , dat het van de Spaansche over-

heersching vrij was , JO HANNES VAN DEVEREN (42). — 

E r hadden thans veel meer ongeregeldheden plaats 

dan in het jaar 1566. De geschiedschrijver SCHOTA

NUS heeft er reeds dit oordeel over ui tgesproken: 

„ dese JBondt-genoten voerden de Gereformeerde Reli

gie wel i n , daerse quamen, doch 't wexck was rou 

ende onbeschaeft" (43). Dat oordeel is zeker niet te 

hard. Kerken en kloosters werden van alle kost

baarheden beroofd en soms geheel vernield. Zoo 

werd het Nonnen-klooster Groendijk bij SneeJc uitge-

plunderd en in de asch gelegd. Ook be t klooster 

der Duitsche Orde daar ter stede werd beroofd en 

afgebroken (44). H e t klooster Lidlum, niet ver Yan 

Franeker, had mede veel te lijden van de plunder

en vernielzucht der onbezonnen en kwalijk ijverende 

menigte (45). Doch wij willen daarvan liever niet 

ophalen , dewijl zoodanige handelingen bij e l k , die 

orde en billijkheid lief heef t , onaangename ge

waarwordingen verwekken , hoewel omwentelingen 

altijd met onregtvaardigheden gepaard gaan. Wi j 

mogten er echter ook niet geheel van zwijgen: want 

de waarheid behoort gehuldigd te worden, al is zij 

ons onaangenaam. Men moet nogtans niet uit het 

oog verl iezen, dat de wreede verdrukking de gemoe-

(41) YPEIJ en DEÎMOUT , t. a. pi . , D. I I , bl. 63 vg. 

(42) YPBIJ en DERJIOTIT, t. a, pi . : Aanteekeningen , D. 

I I , bl. 20. 

(43) SCHOTAN. , bl. 764. (44) JOANN. CAROLUS , p. 71 sq. 

(45) SIBRANDI LEOKis Vitae et res gestae Abbat. in Lid
lum, apud MATTHABUM, Vet. aev. Anal. T. III , p. 588, 
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deren yerbitterd h a d , hetwelk de zaak wel niet ont» 

schuldigt , maar toch eenigermate yerschoont. 

Gunstig scheen het thans met de zaak der vrijheid 

in Friesland gesteld te zijn. Immers had men reeds 

eenige van de voornaamste steden aan de Spaansche 

heerschappij ontrukt en kon over e ene vrij aanzien

lijke krijgsmagt beschikken om verdere veroveringen 

te m a k e n , terwijl de vijand daarentegen slechts wei

nige troepen had om zich te verdedigen. Maai* 

die troepen waren in den krijg bedreven en stonden 

onder het bevel van i emand , die de strengste krijgs

tucht onder hen wist te bewaren en zoo vele uitste

kende bekwaamheden in zich ve reen igde , dat hij de 

geringe middelen , die hem te dienste s tonden, met 

het meeste voordeel kon aanwenden. Geheel anders 

was het met de tegenpartij . Deze was weinig geoe

fend , bijna geheel zonder orde en t u c h t , en van een 

geschikt aanvoerder verstoken. Aan het hoofd van 

dezelve stond Graaf JOOST VAN SCHOUWENBURG. Hi j 

was de man niet om zich tegen CASPEE ROBLES 

staande te h o u d e n } en de korte t i j d , dien hij in 

Friesland doorbragt , was lang genoeg om zijnen 

naam met eene onuitwischbare schandvlek te bezoe

delen ! 

Wi j hebben straks gemeld , dat D I R K VAN BRONK-

HORST als Stadhouder van wege den Prins VAN 

ORANJE in Friesland was gekomen. Spoedig werd 

hem echter de Graaf VAN SCHOUWENBURG nagezon

den , om hier in die betrekking op te t r eden ; en 

ofschoon BRONKHORST eerst weigerde van zijnen post 

afstand te doen , liet hij zich daartoe toch door den 
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aandrang van eene menigte aanzienlijken bewegen 
en stelde zich met het bevel over één vaandel te
vreden. SCHOUWENBURG vestigde zijn verblijf te 
Franeker, waar hij een nieuw Geregtshof aan
stelde (46). 

Te Franeker was echter geen genoegzame voor
raad van levensmiddelen om de menigte volks, 
die nu derwaarts kwam , te voeden, en men was 
daarom genoodzaakt het platte land af te loopen 
om leeftogt op te doen. Dit werd zoodra niet 
door CASPER ROBLES bemerkt, of hij zorgde ter
stond, dat er in Berlikum en in de kloosters Lid-
lum en Aanjum bezetting werd gelegd, waardoor de 
proviandering grootendeels werd afgesneden. Daar
tegen liet SCHOUWENBURG wel bij Dronrijp eene 
schans stichten, doch die werd al schielijk bij 
nacht overrompeld en de bezetting op de vlugt ge
slagen. Een aanval van zijne troepen op Berlihum 
liep even ongelukkig af: zij moesten voor den 
vijand onderdoen en met aanmerkelijk verlies terug
trekken (47). Die tegenspoed ontmoedigde SCHOU

WENBURG zoo zeer , dat hij , zonder versterking van 
zijne krijgsmagt, niets meende te kunnen uitrigten , 
en boden naar den Prins zond , ten einde daarom 
te verzoeken; maar hij wachtte niet eens het ant
woord af: want toen hij de tijding bekwam van de 
overgave van Zutphen en yan de vlugt des Graven 
VAN DEN BERGHE, ontzonk hem de moed geheel. 
Zonder dat iemand wist wat hij voornemens was3 

trok hij den 18 November van Franeker , waar hij 

(46) JoANN, CABOLUS , 1. 1. , P> 101 Sq. Cf. p . 185 Sq. 

(47) J O A N W . CAROLITS , 1. 1., p . 112 sqq. 
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Dtrco MAETENA met één vaandel achterliet, naar 
Makkum; en toen hij vernam, dat CASPEE EOBLES-

hem nazette , waande hij zich ook daar niet veilig 
en koos lafhartig de vlugt , alles aan zijn lot over
latende (48). 

De staat der zaken werd nu eensklaps veran
derd. SCHOUWENBTJBG'S vlngt bragt alles in ont
steltenis. De bezetting van Solsward maakte zicli 
ten spoedigste weg, en werd door zeer vele bur
gers gevolgd: die achter bleven, zonden een ge
zantschap aan CASPEB EOBLES , ten einde vergiffe
nis te smeeken. Te Sneeh en te^ Franeker ging 
bet op gelijke wijze ; en zóó spoedig was alles 
weder onder de Spaansche heerschappij terugge-
bragt, dat reeds op den 30 November door den 
Bisschop van Leeuwarden een dankdag voor het verja
gen van den vijand kon worden uitgeschreven (49). 

Treurig werd nu weder de toestand der Hervorm
den. Hunne openbare Godsdienstoefeningen moes
ten niet alleen gestaakt worden, maar zij werden, 
ook gestrenger dan te voren vervolgd, daar de rege
ring thans met meer nadruk hare bevelen kon hand
haven. Velen bergden zich door de vlugt; maar 
er werden ook velen in de gevangenis geworpen (50). 
Overal werd de Roomsche eeredienst bersteld. 
Het Hof gaf bevel, dat alle kerken en kloos
ters , die beroofd, beschadigd of verwoest waren, 

(48) JOANN. CAROLUS, 1. 1., p. 146 sqq. SCHOTANUS, 
t. a. p . , bl. 769 vg. 

(49) GABBEMA, t. a. p. , bl. 562. 

(50) YPEIJ en DEBMOUT , t. a. p. , J). I I , bl. 54 vg. 
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în den vorigen staat hersteld moesten worden. De 
Bisschop trok den 25 Maart 1573 uit Leeuwarden 
-om alle kerken, die ontheiligd waren , op nieuw te 
wijden, en zóó zorgvuldig was hij in het -zuiveren 
der heilige plaatsen, dat hij te Bolsward nog eenige 
lijken van Kerkschenners liet opgraven, om ze in 
ongewijde aaxde te doen bijzetten (51). 

(51) J O A N N . CAROLüS, 1. 1. f. 225 sq. 



V Î E K I Î S H O O F D S T U K . 

aïlem tegcnstan&m 

"-«î5^?<H>g|ös#3§^*H>?^s=— „ 

v V as het aan CASPBB, EOBLES ge luk t , zijnen vijand 

ui t Friesland te ve rdr i jven , en er liet gezag van den 

Koning te herstellen , hij wist ook te bewaren , wat 

hij gewonnen h a d , niettegenstande Mj onophoude-* 

lijk te strijden had mei het misnoegen der ingeze

tenen. Door het hernieuwen van de plakkaten op 

de Godsdienst, door het gedurig aanranden van oude 

gewoonten en r e g t e n , en vooral door het opleggen 

van zware belastingen bleven velen haken naar ver

lossing uit de Spaansene heerschappij en gaven meer

malen hunne ontevredenheid luide te kennen ( 1 ) ; 

(1) Reeds in 1573, den 17 December, zond V A T S E V A Ï 
CAMMISGHA , als lid van de Gedeputeerde Staten , aan den 

Koning een verzoekschrift ter bescherming van de oude 
regten en vrijheden , waarin hij vraagt, dat — „ belast ende 
geordineert mach worden die Stadthouders ende allen an
deren , tegenwoirdich ende toecomende, als dat zy d Inge-
setenen heure priuilegien , die zy hebben ende noch sullen 
mogen vercrygen, mede sullen onderbonden ende doen on-
derhouden, ende henluyden daer te bouen nyet meer te 
beswaeren." Vriesch Charterboek, D, I I I , bl. 957 vgg. 
Zie ook de Resolutie van de Staten van 24 Maart 1574, 
aldaar bl, 964 vg,; verg, WINSEM, , t, a. p . , bl. 690 vgg. 
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maar zoolang CASPEB, ROBLES , die in het jaar 1574 

tot de waardigheid van Stadhouder verheven w e r d , 

de tengels van het bewind in handen h a d , werden 

de misnoegden te zeer in bedwang g e h o u d e n , dan 

dat zij zich met geweld zonden kunnen verzet hebben. 

Toen hij echter in den jare 1576 door zijne soldaten 

te Groningen gevangen was genomen, had Spanje 

haren voornaamsten steunpilaar in deze oorden ver

loren , en van toen af maakte de vrijheid de grootste 

vorderingen. 

Dat jaar 1576 is in de Vaderlandsche Geschiedenis 

allermerkwaardigst door onverwachte redding uit den 

hoogsten nood : want zoo wanhopig was in den aan

vang van hetzelve de toestand der zaken, dat de Prins 

VAN ORANJE aan de Staten van Holland en Zeeland 

het voorstel deed , om overal de dijken door te s teken, 

het land liever aan de golven willende prijs geven , 

dan aan de Spanjaarden, en met alles, wat men kon 

medevoeren, ter scheep te gaan , ten einde een ander 

land ter inwoning op te zoeken (3). De plotselinge 

dood van Don LOTJIS DE KEQTTESEISIS , die in 1573 

ALVA'S opvolger in de Landvoogdij was geworden , 

bragt eensklaps de gelukkigste verandering te weeg. 

H e t Spaansche kri jgsvolk, omdat b e t , geene soldij 

ontvangende, aan het muiten sloeg, werd door den 

Raad van S t a t e , bij wien thans ' de regering 

berus t te , voor 's Lands vijand verklaard; en n u 

vereenigden zich onderscheidene Nederlandsche Pro

vinciën tot een v e r d r a g , om gezamenlijk de staat

kundige vrijheid te verdedigen en alle vervolgingen 

uit hoofde van de Godsdienst te doen ophouden. 

(2 SCHOTANUS, t, .a. p. , bl. 785. 
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Door dit v e r d r a g , den 8 November 1576 te Gent 

geteekend en bekend onder den naam van d e G e n t-

-sche P a c i f i c a t i e , werd onder anderen bepaa ld , 

dat men de Spaansche en andere vreemde krijgs

lieden zou trachten te verdri jven; dat alle tegen de 

Hervorming uitgevaardigde plakkaten zouden geschorst 

worden ; dat alle uitgewekenen vrij mogten terug 

kee r e n , en dat alle vonnissen, sedert het jaar 1566 

geslagen ter zake van de Godsdienst of het voeren 

van wapenen , vernietigd werden (3), 

E r verliep echter een geruime tijd voordat in 

Friesland de Gentsche Pacificatie werd aangeno

men , ofschoon ook de Staten van dit gewest waren 

uitgenoodigd om aan de beraadslagingen daarover 

deel te nemen. Eeeds in de maand September en 

nogmaals in October en op nieuw in November 

waren tot dat einde brieven naar Friesland gezon

d e n , die echter allen door CASPEK ROBLES onder

schept en terug gehouden werden (4). Zoodra hij 

n u gevangen genomen w a s , vervoegden velen zich 

bij het Hof met het verzoek, dat er een landsdag 

zou worden uitgeschreven, ten einde gevolmagtigden 

te benoemen, die bewerken zouden, dat Friesland 

mede in de Pacificatie van Gent begrepen werd. 

E n ofschoon dat verzoek door het Hof werd afge

slagen , benoemde de stad Leeuwarden desniette

genstaande op den 6 December , den dag na die 

weige r ing , den Burgemeester AESGE HARMENS en 

den Schepen J A N HUBERTS om zich tot dat einde 

naar Brussel te begeven , en dien zelfden dag 

(3) SCHOTANUS, t. a. p . , bl. 793 vgg. 

(4) Vriesch Charterboeh, D. I I I , bl. 1084. 
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werden door de Gedeputeerde Staten daartoe afge

vaardigd ERASMTJS VAN DOUMA, medegedeputeerde , 

en TJÜCAS JAEGES , Secretaris der Staten (5). Spoedig 

hierop werd van Brussel bet bevel gezonden, dat 

de Pacificatie alom in Friesland moest worden afge

kondigd : maar nog bleef bet Hof zicb verzet ten , 

en niet voordat de nieuwe , door den Raad van State 

aangestelde Stadhouder , GEOEG VAN LALAING , toen 

Baron VAN VILLE , later graaf VAN RENNENBEEG , was 

aangekomen . had de afkondiging van de Gentsche 

Pacificatie plaats , op den 12 Maart 15T7 (6). 

Op den 4 Maai t had LALAING zijn intogt in Leeu

warden gedaan. Men beschouwde zijne komst als 

het teeken van verlossing uit de boeijen der dwinge

landij, ' t W a s daarom alles vreugde. De gebeele stad 

was in beweging. Men hoorde overal gejuich en 

•zag overal feestelijke toestellen. De gewapende bur-

germagt was in 't geweer om den Stadhouder op te 

wachten en ontving hem met de ondubbelzinnigste 

bewijzen van blijdschap. De schoonste maagden , op 

het zwierigst ui tgedost , gingen hem in feestelijken 

optogt te gemoet om hem te verwelkomen. E n niet 

weinig werd de vreugde over zijne komst verhoogd, 

doordat hij CASPEE EOBLES en andere Spanjaarden 

gevankelijk medevoer de (7) . 

H e t aannemen van de Gentsche Pacificatie was 

voor de Kerkhervorming van groot gewigt , dewijl 

(5) Vriesch Ckarterboek , D. I I I , bl. 1078 vgg. 
(6) Vriesch Charterioeh, D. I I I , bl. 1081 vg. 
(7) SCHOTANUS, t. a. p . , bl. 809. 

8 
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nu a l len , die om hunne godsdienstige gezindheid 

gevlugt of gebannen w a r e n , konden terugkeeren en 

door geene plakkaten meer bloot stonden aan ver

volgingen ter zake van hun geloof. De Spaansch-

gezinde pa r t i j , door welke de Hervorming werd 

tegengewerkt , was ook verreweg de zwakste ge

worden , inzonderheid nada t , op aandrang van de 

Gedeputeerde Sta ten , de plaatselijke besturen, welke 

die partij aankleefden, afgezet en door anderen ver

vangen w a r e n , die de zaak der vrijheid waren toe

gedaan (8 ) ; en toen eindelijk op den 21 Maart 1578 

het Hof was afgezet, omdat liet weigerde het plak

kaat te doen afkondigen , waarbij door de Algemeene 

Staten, Don JAN VAN OOSTENRIJK, die na den dood 

van KEQTJESENS door den Koning tot Landvoogd 

over de Nederlanden was aangesteld, voor 's lands 

vijand verklaard w e r d ; toen ook de Bisschop om

streeks den zelfden tijd door den Stadhouder in 

hechtenis was genomen ( 9 ) , was de magt van de 

Spaansch- en Roomschgezinde partij bijna geheel 

ver lamd, zoodat zij de Hervorming weinig of geene 

hinderpalen meer in den weg kon leggen. 

Daar evenwel door het vredeverdrag van Gent 

aan de Hervormden nog geene openlijke oefening 

Tan hunne eeredienst was toegestaan, moesten zij zich 

voor alsnog daarvan onthouden. Op raad van den 

Prins TAN ORANJE werd echter op de Synode , in 

Junij 1578 te Dordrecht gehouden, besloten om 

daartoe verzoekschriften in te dienen bij de Alge

meene Staten en den Aartshertog MATTHIAS VAN 

(8) Vriesch Charterboei, D. I I I , bl. 1156. 
(9) SCHOTANUS , t. a. p . , bl. 816. 



KEKKHEHVOHMING IN FEIESLAKD. 1 1 5 

OOSTENRIJK , aan vfien de Algemeene Staten de 

Landvoogdij hadden opgedragen; en de voorzitter 

der Synode , DATHENUS , zond , ter bevordering daar

van , SIBKATOTJS voMELius naar Friesland. Te Fra-

neher werd door den Secretaris SIBRANDUS R I C H Æ U S , 

en te Leeuwarden door LAURENTTUS DE VENO , ins

gelijks Secretaris, beschikt , dat zoodanige verzoek

schriften werden opgezonden ( 1 0 ) , gelijk ook ge

daan werd door de Hervormden te Harlingen en te 

Bolsward (11). 

Aan de wenscbien, in die verzoekschriften uitge

drukt , werd eerlang grootendeels voldaan door den 

K e l i g i o n s - v r e d e , welke door den Aartshertog 

MATTHiAS en den Raad van State ontworpen w e r d , 

om een einde te maken aan de oneenigheden, die 

uit het verschil van godsdienstige gezindheid voort

sproten. Dezelve kwam op den 22 Julij 1578 tot stand. 

Volgens de bepalingen van dezen godsdienst-vrede, 

zou de Roomsche godsdienst in Holland en Zeeland 

(waar zij reeds door een besluit der Staten was af

geschaft) (12) hersteld worden in de steden of groote 

dorpen , waar zulks door honderd huisgezinnen be

geerd w e r d , en in de kleinere plaatsen, wanneer 

de grootste helft der ingezetenen dit verlang

de : aan de Onroomschen zou op gelijke voorwaar

den door geheel Nederland vrijheid van godsdienst-

(10) Dit wordt door siBKAïiDtis VOMELIUS gemeld in 
eene korte beschrijving van Franeker, geplaatst voor eene 
door hem uitgegevene vertaling van SALTJSTIUS , zoo als mij 
vriendelijk is medegedeeld door den Heer Mr. A. TEI/HNG. 

(11) WiNSEMius, Chron,, bl. 624 vgg. 
(12) WAGBNAAK , Vad. Hist., D. VII , bl. 17. 

8* 
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oefening worden toegestaan. Ook werd bepaa ld , 

dat er geen onderzoek meer zou plaats hebben naar 

iemands geloof, en dat men in liet begeven van 

ambten niet op godsdienstige gevoelens zou z i en , 

maar alleen op bekwaamheid ( IS) . 

Overeenkomstig die bepalingen ontvingen in on

derscheidene plaatsen, in Friesland de Hervormden 

een eigen kerkgebouw. Te Leeuioarden onder an

deren werd hun door het be s tuu r , met bewilliging 

der Monniken (14 ) , de Jacobijner-kerk toegewezen , 

waarin op den 13 Augus tus , waarschijnlijk door 

GEixiTjs SNECANUs, de eerste leerrede gehouden 

werd ( 1 5 ) ; en de Franeker s , die thans SIXTTTS B I P -

P E R T I tot vasten leer aar ber iepen , zagen zich in het 

bezit gesteld van de Monniken-Kerk (16). 

De zaken tusschen de Hervormden en Roomschen 

schenen alzoo naar wederzij dsch belang geschikt en op 

een vasten voet gebragt te zijn. H e t bleek echter 

spoedig, dat de Religions-vrede onvoldoende was en 

niet aan het oogmerk kon beantwoorden. Op ver

scheidene plaatsen werden de bepalingen daarvan in het 

geheel niet ten uitvoer gebragt , en op vele anderen 

al dadelijk geschonden, hier door de Roomschen , 

dáár door de Onroomschen, al naardat de eene of 

de andere gezindheid den sterksten aanhang had. 

(13) HOOFT, Wed. Rist., D. 1, H. 581 vgg. 
(lá) FRESINGA, Memorien vanden Gedenchwerdigen din

gen, bij DTJMBAR, Analecta, D. I I I , bl. 73 vg. 

(15) YPBY EN DBRMOTJT, t. a. p. D. I I , bl. 56; SCHO

TANUS , t. a. p . , bl. 819. 

(16) Korte beschrijving van Franeker door SIBRANDTJS 
VOMELIUS, 
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D e zoozeer verschillende kerkgenootschappen kon

den in dien tijd onmogelijk vreedzaam naast elkan

der bestaan, wegens den feilen haa t , dien men el

kander toedroeg. Wederkeer ig beschouwde men el

kaar als dwalenden en als vijanden van de ware 

godsdienst. Die het meest bezadigd en gematigd 

w a r e n , beklaagden de blindheid der andersdenken

den , zoo als bij voorbeeld de beroemde VIGL-ITJS VAN 

ATTTA, die in zijne brieven aan zijnen vriend H O P 

P E R S , welke zich destijds in Spanje ophie ld , meer

malen zijne droefheid betuigt over de dwaling, waar

in , naar zijne overtuiging, de Hervormden ver

keerden (17). A n d e r e n , meer vurig en onverdraag-

(17) „ Non possum autem non sine magno animi dolore 
referre, quod Leovardiam nostram hoc malo tantopere quo-
que eontaminatam video," ete. — „ DEUS illis meliorem det 
mentem, et, ne longius id malum serpat, prohibeat." Apud 
HOTNOK VAN PAÏBÏÏDRECHT, Anol. Belg., T. I . , P . I I . , 
p. 384. Echter is dit wat vroeger, in 1566, geschreven. 
Welligt had hij zich later ook wat sterker uitgedrukt. — 
VISLIUS , hoezeer ook de geweldige dwangmiddelen door 
Spanje gebezigd afkeurende, was overigens sterk tegen de 
vrijheid van godsdienst, ja , van geweten. Hij schrijft daar
over aan HOPPESS , 1. 1., p. 421 sq: „ Si enim unicuique 
domi credere licet, quod lubet, iterum lares, lemuresque 
habebimus , ac mille erroribus sectisque haec Provincia im-
plebitur, paucissimosque fore arbitror, qui in OHBISTI Ovili 
se concludi patientur. Et merito euni Propheta (BZECH, c. 
34, v. 8, 6.) lamentari poterimus: „ Facti sunt greges mei 
in rapinam, et oves meae in devorationem omnium bestiarum 
agri, et super omnem faciem terrae dispersi sunt greges mei, 
et non erat, qui requîreret." Atque hanc opinionem ego 
semper pernitiosissimam censui, quam qui sequuntur, omnem 
mihi Religionem pro ludibrio habere, nee ab atheismo alieni 
esse videntur." 
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zaam, voeren bitter en hevig op hunne tegenpartij 

u i t , en de bekende DATHENUS ging zelfs zoo ve r , 

dat hij de bepaling van den Religions-vrede, vol

gens welke de Roomsche godsdienst gehandhaafd 

w e r d , goddeloos noemde , terwijl hij verklaarde, dat 

de Prins VAN O R A N J E , door wien die bepaling ver

dedigd w e r d , God noch godsdienst bezat (18). 

H e t bleef echter niet bij woorden. De vijandschap 

openbaarde zich hier en daar in ergerlijke tooneelen 

van plundering en mishandeling, Ook te Leeuwar

den had men die te betreuren. E r had op den 9 

October een geweldige oploop plaats , waarbij de ei

gendommen van sommige Roomschgezinden veel had

den te lijden (19) ; en men stormde eindelijk op de 

kerken los om de beelden en andere kerksieraden te 

vernielen. — Daarover was de Stadhouder RENNEN

BERG , die destijds voor Deventer l a g , hevig ver

stoord. Zoodra hij het vernomen h a d , gaf hij open

lijk zijn misnoegen te kennen over die schending 

van den Religions-vrede, en zond , onder zwa

re bedreigingen , aan het bestuur van Leeuwar

den beve l , om de beroofde kerken in vorigen 

staat te herstellen (20). Waarschijnlijk is daaraan 

gehoorzaamd geworden: althans in de kerk van het 

klooster Nyëhove, waarin de Hervormden op den 15 

October waren begonnen te prediken (21) , w e r d , 

tegen het laatst van November , weder de Roomsche 

(18) HOOFT, t. a. p . , D. I , bl. 582 vg. 

(19) SCHOTANUS, t. a, p . , bl. 821. 

(20) FBESINGA , t. a. p . , bl. 98 vg. 

(21) F. SJOEBDS, Algem. Beschr. van O. en N. Friesl., 
D. I I , St. I I , bl. 720. 
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©eredienst zonder eenige stoornis waargenomen (22), 

Die vijandschap tusschen de Roomschen en Her 

vormden , welke zich eerst eendragtig tot het zelfde 

doel , de verlossing uit de Spaansche dwingelandij , 

verbonden h a d d e n , werd nog meer aangeblazen door 

de U n i e v a n U t r e c h t . I n de zuidelijke Neder

landen hadden namelijk de Roomschgezinden zich 

vereenigd om hunne K e r k en het gezag van den 

Koning in stand te houden en den Godsdienst-vrede 

te weren , waarom de Prins VAN ORANJE ook eene 

nadere vereeniging tusschen de noordelijke provin

ciën had zoeken te bewerken , ten einde gemeen

schappelijk de verworven voorregten te beschermen. 

Dezelve werd op den 23 Januarij 1579 te Utrecht 

gesloten (23). Omtrent de godsdienst werd bepaald, 

dat die van Holland en Zeeland zich naar eigen goed

vinden zouden mogen gedragen , en dat men in de 

andere provinciën zich aan den Religions-vrede zou 

kunnen h o u d e n , nogtans met vrijheid om daarin zoo

danige veranderingen te maken , als men dienstig 

zou oordeelen, mits dat aan een ieder de vrij e be-

lijdenis van zijne godsdienst vergund bleef en er 

geenerlei vervolgingen wegens het geloof in het werk 

gesteld werden (24). H e t was echter wel te voor-

(22j WINSBMIUS, 1. 1., p. 352. 

(23) SOHOTAHUS , t. a. p . , bl. 821. 

(24) „ En, zo veel het poinet van de Religie aangaat, 
zullen hen die van Holland en Zeeland dragen naar hunlie
den goeddunken ; en de andere provinciën van de Unie zul
len hen mogen reguleren naar inhoud van de Religiona- vre
de , bij den Aartshertog MATTHIAS , Gouverneur en Capitein 
Generaal van deze landen, met die van zijnen Rade, bij ad-
vijs van de Generale Staten, airede geconeipieert: of daarin, 
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z ien , dat van de toegestane vr i jheid , om van den 

Godsdienst-vrede , zoo men he t verkoos , af te wij

ken , in de noordelijke pro\ inciën, bij den toenma-

ligen staat der zaken , ten nadeele van de Roomschen 

gebruik zou worden gemaakt ; en geen wonder der

halve , dat deze met al m m vermogen het aannemen 

van die nadere Unie zochten te verhinderen. 

Ook in Friesland werd een hevige strijd gevoerd 

over het aannemen van de Utrechtsche Unie. De 

afgevaardigen, BAEBTHE IDZAEBDA en DOTJWE SIXMA , 

beide leden van de Gedeputeerde S t a t e n , ofschoon 

met volkomene volmagt naar Utrecht gezonden om 

aan de beraadslagingen over de Unie deel te n e m e n , 

hadden haar ech te r , uit vrees voor de E.oom-

schen , niet durven onderschrijven , — „ dan op 't wel-

behaghen van hare Meesters" (25) ; zoodat er nu na

der over het al of niet aannemen door de Staten 

geraadpleegd moest worden. Bij afwezigheid van 

den Stadhouder , werd daartoe door het Hof een 

generalijk of partîculierlijk, alzulke order stellen, als zij , tot 
rust en welvaart van de provinciën, steden en particuliere 
leden van dien, en conservatie van een ij der, geestelijk en 
waereldlyk, zijn goed en geregtigheid, dienstig vinden zul
len , zonder dat hen hierbij eenig hinder of belet gedaan zal 
mogen worden : mits dat een ijder particulier in zijne Re
ligie zal mogen blijven, en dat men niemand, ter cause van 
de Religie, zal mogen agterhalen of onderzoeken, volgens 
de voorsz. Pacificatie tot Gerat gemaakt." Unie van Utrecht, 
art. 13, bij BOB,, D. I I , bl. 13. f. S6 a. Dit artikel werd 
later nog aanmerkelijk veranderd, in dier voege, dat de 
openbare oefening van iedere andere godsdienstige gezindheid 
buiten de Hervormde verboden werd. BOK , D. I I , b„ 
18. f. 35a. 

(25) SCHOTANUS, t. a, p . , bl. 826. 
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Landsdag ui tgeschreven, welke in het begin van 

Maart 1579 een aanvang nam. H e t ging er vrij on

stuimig toe. De Roomschgezînden hadden alle moei

te aangewend om zoodanigen tot leden van den Lands

dag te doen verk iezen , die tegen de Unie w a r e n , 

en zij werden in ' t geheim door den Stadhouder ge

stijfd. De afgevaardigden van Utrecht, ATJSOHITJS 

GALEMA en FLOBIS THiN, herwaarts gezonden om op 

het spoedig aannemen van de Unie aan te dringen , 

vonden dan ook grooten tegenstand en konden niet 

bewerken , dat er een eenparig besluit werd geno

men, ledere partij bleef bij haar eigen gevoelen 

en zocht dat te doen zegevieren. Die tegen de Unie 

w a r e n , stelden een verzoekschrift o p , buiten weten 

van de anderen , om bij den Stadhouder te bewerken, 

dat hij zich openlijk tegen de Unie verklaarde. Zij 

toonden het heimelijk aan h e n , die zij tot de onder-

teekening hoopten te b e w e g e n , en haalden ook me

nigeen daartoe over (26). Die handelwijze werd door 

de andere partij zeer euvel opgenomen. Men liet 

zich daarover zoo u i t , dat — „deese manyre van doen 

strijt tegen die goede manyre van Lansdagen te hou

den , mer smaect meer na conventiculen oft rot ter ie ." 

J a ! men oordeelde dat gedrag zoo schandelijk, dat 

men hen , die er schuldig aan w a r e n , — „ exemplaer-

lick gestraft" wilde hebben (27). Ook deze partij 

(26) Dit verzoekschrift komt voor bij WINSEM. , t. a. p . , 
bl. 630 vg. en SCHOTAN. , t. a. p . , bl. 827 vg. 

(27) Brief van Doco Martna, Senicus a Camminga 
en Carel Hoorda aan HBSSEL ATSMA , destijds als afgevaar
digde tot de Staten Generaal te Antwerpen, over het voor
gevallene op dien Landsdag'. Vriesch Charterboek, D. IV, 
bl. 9 vg. 
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zond een verzoekschrift aan den Stadhouder , waarin 

hem zijne vroeger afgelegde verklaring , „ dat hij de 

Utrechtsche Unie goedkeurde en zou trachten te be

werken , dat de Friezen mede tot dezelve toet raden," 

herinnerd w e r d , terwijl men hem uitnoodigde om 

thans daaraan gestand te doen en zelf allereerst de 

Unie te onder teekenen, opdat de anderen dan mog-

ten volgen (28). RENJNTEÎSTBEEG was echter aan het 

weifelen. Ongenegen om de Unie aan te n e m e n , 

werkte hij haar in het geheim t e g e n , zonder nog-

tans openlijk voor zijn gevoelen te durven uitkomen. 

Hij liet daarom beide verzoekschriften onbeantwoord. 

E r werden n u op den Landsdag geheel tegenstrij

dige besluiten genomen. De volmagten van de ste

den Leeuioarden, Sneek en Franeher, benevens die 

van sommige Grietenijen, als ook eenige Edelen voor 

zich in het bi jzonder, droegen den \2 Maart aan 

BAERTHE IDZAEK.DA en JELLE STBEs den last o p , om 

zicli naar Utrecht te begeven en de Unie te onder

teekenen , hetwelk zij ook op den 28 dier maand 

gedaan hebben (29). Door de overige volmagten 

werd daarentegen op den 13 Maart het besluit ge

nomen om aan de afgevaardigden van Utrecht te 

an twoorden, dat men hen voor hunne moeite be

dankte , maar dat er reeds genoeg verbonden waren 

gemaakt om zich gemeenschappelijk tegen den vijand 

te verzetten en dat men daarom die nadere ver-

eeniging niet noodig keurde (80). Evenwel , toen 

de Stadhouder zich had laten bewegen om mede de 

(28) WINSEMIUS , t, a, p . , bl. 628 vg.; SCHOTANUS , t, a. 

p . , bl. 827 vg. 
(29) Vriesch Charterboeh, D. IV, bl. 12. 
(30) SCHOTANUS, t. a. p , , bl. 829. 



KERKHERVORMING- IN FRIESLAND. 1 2 3 

Unie te onderteekenen, eerst wel onder zekere be

palingen , maar l a t e r , op den 11 Junij , onvoorwaar

delijk (81) , werd er weder een Landsdag uitgeschre

ven , waarop andere afgevaardigden van Utrecht ver -

schenen, namelijk R E I N E E T VAN A Z W Ï N , LOOF VAN 

DER HAAR en R E I N E E T cANT ( 3 2 ) , om nogmaals eene 

poging te doen , dat ook de overige Friezen zich on

der de Unie begaven; en ofschoon ook nu velen zich 

daartegen bleven verzetten, voornamelijk de Eoomsclie 

geestelijkheid (33) , kwam het toch zoo v e r , dat de 

Utrechtsche Unie door geheel Friesland werd aange

nomen. Di t geschiedde den 2 Junij door de volmag-

ten van TVestergoo en van de steden Bolsward, IJlst, 

Slooten, Workum en Stavoren, alsmede opnieuw door 

die van Leeuwarden , Sneek en Franeker (34) ; en den 

volgenden dag door de volmagten van Oostergoo (35). 

Doe/mm volgde eerst den 4 Augustus ( 3 8 ) , Harlin-

gen den 14 (37) en de grietenij TJtingeradeel den 15 

van die maand (38). 

H e t aannemen van de Utrechtsche Unie was we

der eene groote schrede tot verdere invoering van 

de Hervorming. Hadden de Hervormden eers t , door 

(31) Vrieseh Charterboek, D. IV, bl.37 vg. ; SCHOTANUS, 
t. a. p . , bl. 826. 

(32) FRESINGA , t. a. p . , bl. 150. 

(33) Vrieseh Charterboek, D. IV , bl. 29 vg. 
(34) Als boven, bl. 27 vgg. —• Te 'Bolsward werd er ech

ter op het hevigst over getwist. Zie WINSEM,, t. a. p . , 
bl. 633 vg. 

(35) Vrieseh Charterboek, D. IV, bl. 31 vgg. 
(36) Als boven, bl. 59 vg. 
(37) Als boven, bl. 64 vg. 
(38) Als boven, bl. 67 vg. 
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de Pacificatie van Gent, vrijheid van geweten ver
worven , en was hun vervolgens door den Keligions-
vrede vergund om op sommige plaatsen openlijk 
hunne godsdienstoefeningen te vieren, —• zij waren 
thans in de gelegenheid om nog grootere voorreg-
ten te erlangen, daar he t , gelijk wij gemeld heb
ben, aan iedere provincie vrijstond, zoodanige be
palingen omtrent de godsdienst te maken, als men 
nuttig zou oordeelen, Nog in het zelfde jaar, op 
den 15 November, werd dan ook in Friesland het 
besluit genomen, dat de Hervormden op alle plaat
sen volkomene vrijheid hadden om hunne eeredienst 
uit te oefenen (39). Daarbij bleef het echter niet. 
De verbittering was van weerszijde te groot, dan 
dat men elkander vrije godsdienstoefening kon toe
staan. Eene van de beide partijen mogt slechts dat 
voorregt genieten; en dewijl de Hervormden de 
sterkste partij uitmaakten, viel het aan dezen te 
beurt. Hoe weinig men elkander verdragen kon, 
blijkt genoegzaam uit eene Ordonnantie van den 
Stadhouder, van 6 Januarij 1580, waarin aldus ge
sproken wordt: 

„Alzoe daegelycx groote dachten vallen, dat int 
onderholden van den articulen des Eeligioens vreede , 
onder den Ingesetenen van deese Landen groote ge-
breecken ende misbruycken bij diuersche personen 
gepleecht worden, t welcke, bouen verongelicken 
van een andere, oock causeert twist ende onenicheyt, 
streckende tot perturbatie van de gemeene rust, free-
de ende weluaert, ende daeromme nyet en staet te 
lijden. Soe ist, dat w y , in den naeme ende van 

(39) SCHOTANUS, t, a. p , , bl. 835, 
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wegen Conincklycke Mayesteyt ons Aldergenadichste 

H e e r e , v ordonneren ende beuelen, alomme binnen 

uwe Jurisdict ie , ter plaetzen daer men ghewoent-

lycken is publicatie te doen , te doen publ iceren , 

uyt roepen, vercondigen ende gebieden: Dat niemant,, 

van wat s ta te , qualiteyt ofte condicie hy z y , t zy 

Catolicke ofte Reformeerde, hem veruordere den an

deren int beletten van bun Religie vrylick te exer

ce ren , met t ge ene daer aff dependeert , oft in hun 

g o e d e n , ofte anderzyns in eenyger manieren met 

eenighe woorden ofte wercken , eenige ver le t t inge , 

b i n d e r , spyt ofte molestatie aen te doen ; dat een 

yegelick hem in alles sal reguleren naer inbolt van 

den articulen des Religioens yreede voorsz., bij pene 

van gestraft te worden als Vredebreeckers ende Per-

turbateurs van de genieene rust ende we luaer t " (40). 

Weinig werd echter door dit bevelschrift uitge

werk t , en de bepalingen van den godsdienst-vrede 

werden zelfs eerlang nog verder overtreden, waartoe 

het eigen gedrag van den Stadhouder mede aanlei

ding gaf. REN N ENBERG gedroeg zich namelijk zoo 

dubbelzinnig , dat hij bij de Staten in verdenking 

(40) Vriesch Charterboeh,, D. IV, bl. 119. — Men hoore 
ook hoe SCHOTANUS spreekt, t. a. p . , bl. 836. „ Die by 
ALVA'S tyden malckartdereii liefden, ende eendrachtelyck 
den Spagniaert haetten, waren nu verdeelt onder malckan-
deren om de Religie. De Gereformeerde hielden sich soo 
zedich niet, alsse wel behoorden, om haer Geloof' een luyster 
ende eere te maecken, maer dronghen met ongestuymicheyt 
op de vryheit der Heligie , die wel van selfs zoude gevoleht 
zyn. Dus gingense met smaedtheyt tegen de Papisten, en
de maeckten sieh stinckende door op-roericheden ende hooch-
moedt, die te vooren, vermidts haere zedighe nedrieheyt 
van alle Menschen waren bemint." 
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viel van tot de Spaansche zijde over te hellen. Zijn 

aarzelen om de Unie te onderteekenen moest reeds 

het vermoeden doen geboren w o r d e n , dat het hem 

niet ernstig om de vrijheid des vaderlands te doen 

was ; en daar kwam nog bij , dat hij , in weerwil 

van de hem door de Staten gegeven orders , de 

Blokhuizen niet nederwierp , maar er bezetting in

legde en het bevel daarover aan vreemdelingen op

droeg (41). Uit dien hoofde besloten de Staten zich 

van de Bloklmizen der steden Leeuwarden , Meerlingen 

en Stavoren meester te maken en dezelve te sloopen, 

he twe lk , in Februari] 1580 , door geweld en l i s t , 

gelukkig ten uitvoer gebragt werd (42). 

Toen nu te Leeuwarden het Blokhuis overmeesterd 

en ontmanteld was , gaf het bestuur aan de Roomsche 

Geestelijken bevel om de stad te verlaten. De Min

derbroeders werden door krijgsvolk uit het kloos

ter gehaald en met vliegende vaandels en slaande 

(41) WINSEM. , t. a. p . , bl. 650. SCHOTANUS , t. a. 

p . , bl. 839. Volgens FBBSINGA hadden sommigen al van 
het begin af, dat hij in Friesland kwam, aan zijne trouw 
getwijfeld. Hij spreekt er dus over, t. a. p . , bl. 179 vg. 
,, Die van Frieslant hadden sich over lange wel laeten dunc-
ken uyt velerlei waerteeckenen, dat hy verandering veur 
hadde : ende sommige hadden van d begin sijner regering 
wel derren vorseggen, dat het int leste niet wel met hem 
einden en soude, om dat hy by sich in dienste gehouden 
hadde Metre JAST den Mis-Paep van BILLX ende oou-
TEKEAu sijnen Secretaris, beide perfecte deugnieten. Omdat 
hy sich oock liet regeren van IATJUBUS sijnen Hofmeester, 
van SBirriBEB, JAOOP CHAHAT , ÏÏTBSM , ende ander 
Spaens-gesint gespuys dat hy by hem hadde : want sy seg-
den, dat men een heere altijdt behoirt te achten nae dat 
sijn dieners sijn." 

(42) FBESIJNGA, t. a. p . , bl. 180 vgg. 
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trommen de poorten uitgeleid (43). Ook werden , op 

last van het bes tuur , de beelden en andere versier

selen, uit de ke rken , die nog bij de Koonischgezin-

den in gebruik waren , weggenomen. Op vele andere 

plaatsen werden insgelijks de kerken der Eoomsclien 

aangetast en hunne Geestelijken verdreven , als te 

Harlingen, Franeher, Sneeh, DocJcum, Bolsward en 

e lders , niet altijd op de betamelijkste wijze. Zoo 

werd te Bolsward een beeld van MAEIA , dat vroeger 

door velen ter bedevaart bezocht w e r d , uit de kerk 

gehaald en onder het gejoel der menigte verbrand; en 

de kostbaarheden, welke voor een groot gedeelte in 

het koor der kerk bijeengebragt w a r e n , werden bij 

nacht door de krijgslieden, die er met geweld in

braken , geroofd: zij liepen ook de kosterij met een 

balk open en vernielden alles, wat zij er vonden (44). 

De verbittering tegen de Eoomschgezinden steeg 

echter eerst tot den hoogsten trap door den trou-

weloozen afval van den Stadhouder B.ENNEÏÏB'ESG , 

die op den 3 Maart 1 5 8 0 , te Groningen, openlijk 

tot de Spaansche zijde overging. Hij had nog den 

vorigen avond , op een door hem gegeven feestmaal, 

de verklaring afgelegd, dat hij volstrekt geene ver

raderlijke oogmerken koesterde : want de Burgemees

ter JACOB HiLLEBEAisiDTS was met hem begonnen te 

spreken over de zwevende geruchten en had hem 

gevraagd of hij iets kwaads in het schild voe rde , 

hem tevens waarschuwende om toch geen vijand te 

(43) Als boven, bl. 181. 

(44) WINSBM. , t. a. p . , bl. 660 vg.; SCHOTANUS, t. a. 

p. , bl. 847. 
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worden van hen, die hem tot het Stadhouderschap 
verheven hadden. Hiertegen verdedigde RENNEN

BERG zich in 't breede, en vatte eindelijk des Bur
gemeesters band, zeggende : „ mijn vader, dien ik 
voor mijnen vader houde, zoudt gij zoo iets van 
mij vermoeden ? Ontsla u van die gedachten !" Hij 
barstte bij die woorden in tranen los, en was zóó 
aangedaan, dat ook HILLEBRANDTS tot schreijen toe 
bewogen werd. En toch overrompelde hij de stad 
op den volgenden morgen, veranderde het bestuur 
en herstelde het gezag van den Koning benevens 
de Roomsche eexedienst. JACOB HILLEBRANDTS , die 
op het eerste gerucht met eenige weinigen kwam 
aansnellen om tegenstand te bieden, viel, door een 
kogel getroffen , als het eerste slagtoffer van RENNEN-

BBRG'S verraad. Nu ging het op de Hervormden los. 
Hunne huizen werden geplunderd en zij zelve ge
vangen genomen, voor zoo ver het hun niet gelukte 
zich door de vlugt te redden (45). 

Het schijnt, dat de afval van RENNENBERG voor
namelijk is toe te schrijven aan de vrees, dat hij 
anders alles zou verliezen. Zijne bloedverwanten 
waren aan Spanje gehoorzaam gebleven en zouden 
hem waarschijnlijk hunne toegenegenheid onttrek
ken. Zijne bezittingen, die in de zuidelijke Neder
landen lagen, waren verbeurd verklaard. Zijn Stad
houderschap was zeer onzeker, daar het zoo ligt 
gebeuren kon, dat alles onder de heerschappij van 
Spanje werd teruggebragt. Wanneer hij daarentegen 
tot geh.oorzaamh.eid aan den Koning terugkeerde, 
zou hij de liefde van zijne betrekkingen behouden, 

(45) SCHOTANUS , t, a. p . , bl. 846. 

geh.oorzaamh.eid
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in zijne bezittingen hersteld en in zijn stadhouder

schap door den Koning bevestigd worden , terwijl 

hij daarenboven een geschenk van tien duizend pis-

toletten zou ontvangen. E r zal nog bij gekomen zijn 

gemoedelijk bezwaar en ontzag voor de Roomsche 

K e r k , alsmede de hoop op een huwelijk met M A E I A , 

de weduwe van BABLAIMONT. Lang stond hij even

wel in tweestri jd, totdat eindelijk zijne zuster CORNE-

LIA hem kwam bezoeken en door haar sterk aan

dringen zijn besluit bepaalde (46). Hij genoot ech

ter van zijnen afval niet al die v ruch ten , waarop 

hij gehoopt h a d , en gevoelde later daarover groote 

spijt. „Zi jne t rouwbreuk , " zegt SCHOTANUS, „ w a s 

een nagel aan zijne doodkist, door een nijpend be

rouw : ' t zij dan clat hem de tegenspoed meer dan 

de misdaad kwelde" (47). 

Zoodra nu in Friesland het verraad van RENNEN

BERG en de vervolging van de Hervormden te Gronin

gen bekend was geworden, besloot men h ie r , de Room

sche Godsdienst geheel af te schaifen. Op een Lands-

dag , te Leeuwarden in Maart gehouden , werd aan 

de Gedeputeerde Staten last gegeven , om alle kloos

ters in Friesland te aanvaarden en derzelver bezit-

(46) FRBSINGA, t. a. p . , bl. 192. Op bl. 194 spreekt hij 

over de oorzaken van R E N N E N B E R G ' s afval aldus: „ Met 

corten gesegt, de jonghey t , onervarenheyt, amoureusheyt, 

de Religie daer hy in opgevoet was , de vreese des Coeninx , 

sijner Moeder, des Canonix TAN B E N U E Ü B D B S , ende syns 

eigen Hofmeesters, de sorge van verlies sijner goederen ende 

wapen, ende andere dergelijcke imaginatien, deden hem den 

rock omwenden." 

(47) S C H O T A H U S , t. a. p . , bl. 884. 

9 
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tingen ten voordeele des lands aan te wenden (48). 
Voorts werden daar deze besluiten genomen: 

„Dat eerst ende voor all alle Priesters ende andere 
Geestelieke personen, zo mans als vrouwen persoo-
nen , sullen afF honden van alle Pauselycke gewoent-
lycke ceremoniën, diensten, ende oock haere pre-
dicatien, zoewel int heymelick als int openbaer, bij 
verbeurte van haren pensioen, ende voorts arbitra-
îick gecorrigeert te worden." 

„ Dat oock een yegeliek Gemeente in hoeren Dorpe 
sal worden geordonneert, te procederen tot nyeuwe 
electie van bequaeme eerlicke Gereformeerde Pre-
dicanten, Leeraers ende Schoelmeesters " (49). 

De Gedeputeerde Staten zonden die besluiten aan 
de plaatselijke besturen, met bevel, dat men zich 
naauwkeuxig volgens den inhoud daarvan gedragen 
zou; en de uitdrukkingen, die zij daarbij omtrent 
de Roomsche Godsdienst bezigden, toonen aan hoe 
zeer men dezelve thans verachtte en haatte. Hier 
volgen hunne woorden: 

„ Alzoe de gemeene "Volmachtigen der landen ende 
steden van Vrieslandt voorschreuen, op den Lantsdach 
alhier binnen Leeuwarden in Martio lestleden , ange-
merekt hebbende die groote zwaere ende mennich-
fuldige abuysen, dualinge ende misbruyeken, tsampt 
affgryselicke affgoederie , door listicheyt des Duyuels, 
ende toedoen van diuersche quade luydens, hooges 
ende leeges standes, zijn Dienaren wesende, nu ter 

(48) Vriesch Charterboek, D . I V , bl. 139. 

(49) Resolutie op het stuk van Benefiiien, Besignatien, 

nieuwe Electien, Distributien en Leenen goederen in Vriesland, 

art. I en XIV. Vriesch Charterboek, D . I V , bl. 144 , 146. 



KERKHERVORMING IN FRIESLAND. 1 3 1 

t yd t gepractizeext, opgereesen , ende in. der Heiliger 

Kercken ende Goedes Gemeente ingesloepen ende 

ingedrongen, mitsgaeders het boose , ongodlycke ende 

schandeloose l e n e n , liet meestendeel der geenen die 

de voorsz. Kercke ende Gemeente bedient hebben ; 

t welk alles zoe hooch opgesteegen is , dattet beyde 

Godt ende den Mensclien verdrooten heef t , ende 

nyet langer heeft moegen verdrachelick weesen" — 

enz. (50). 

De geheele afschaffing van de Roomsche Gods

dienst en het aanstellen van eenen bekwamen Her 

vormden Predikant in ieder dorp was echter gemak

kelijker te hevelen dan ten uitvoer te brengen. Voor

eerst toch was het aantal van Predikanten zóó ge

ring , dat het onmogelijk was voor ieder dorp één te 

vinden. E n ofschoon de Gedeputeerde Staten in 

Mei 1580 OTTO SWALUE naar de Noord-Hollandsche 

Synode zonden, om er op aan te dr ingen , dat alle 

Pred ikan ten , die zich daar ophielden en Friezen van 

afkomst of bij geene beslotene Gemeenten in dienst 

waren , aan Friesland mogten worden afgestaan, zoo 

kon het inwilligen van dat verzoek nog weinig ba

ten (51). H e t was vooral om in dat gebrek aan Pre-

(50) Vriesch Ckarterhoek, D. IV, bl. 148. 
(51) Van de Predikanten, die toen door N~oord-Holland 

aan Friesland werden afgestaan, worden genoemd STJMBI-
DUS PAULi te Grootebroek, SIBKAMDUS ABBLUS te St. 

Maarten en Valkoog , SIBHABD GERRITS VOMEMTTS te Ham, 

TULLius op Texel, ALBEHTTJS VAK DOKKUM te Barsînger-
horn. De eerste werd Predikant te Mallum, de tweede te 

9* 
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dikanten te voorzien, dat er besloten werd te Frane-

ker eene Academie op te rigten. H e t verzoek daar

toe werd op een landsdag, in 1584 te Franelter ge

houden , door de Hervormde Leeraars inged iend , 

en reeds in 1585 werd daaraan gevolg gegeven (52). 

Doch ook dit had in het eerst de bedoelde uitwer

king n i e t , dewijl er maar weinigen w a r e n , die zich 

op de Godgeleerdheid toe legden, uit hoofde van de 

geringe bezoldiging der Predikanten : althans GELLITJS 

SNECANUS verzekerde in liet jaar 1 5 8 4 , dat velen van 

de Evangelie-bediening werden afgeschrikt , dewijl 

de Leeraars , hunne weduwen en kinderen op vele 

plaatsen aan de uiterste armoede waren blootge

steld (58). Nog in 1591 namen de Staten een be

sluit , dat alle S tuden ten , die eenige toelage van het 

land t r okken , in de Godgeleerdlieid zouden moeten 

studeren en zich tot de dienst der K e r k verpl ig ten , 

overeenkomstig een daartoe gedaan voorstel, hetwelk 

met deze redenen was aangedrongen: „ dewijle het 

Kereken goet is daer van de stipendia genoomen wor

den , ende weynich bequaeme Dieners int Lant zijn, 

ende oeck nyemant , die van zyn eygen goet s tudeer t , 

de Kercke begeert te dienen (54) ." H e t was vooral 

in de Zevenwouden, dat men lang gebrek had aan 

Leeraars. I n 1595 toch bepaalde de Friesche Sy-

Harlingen, de derde te Pietersbiermn en Winaldum, de 

vierde te IJlst. Behalve dezen werden in 1580 nog eenige 

anderen uit Noord-Holland in Friesland beroepen. Zie 

YPEij en DERMOTJT . t. a, p . , Aanteeheningen , D. I I , bl. 27. 

(52) W I N S E M . , Chron., bl. 747. 

(53) Methodica Descriptio et fundavientmn trium locorum 

communium s. s. eaet . , Praef., p . 31. 

(54) Vriesch Charterboek, D . I V , bl. 757 vg. 
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node, dat iedere classis gehouden zou zijn, derwaarts 
twee dienaren te zenden om er het leeraarambt waar 
te nemen (55). 

Was het alzoo onmogelijk ieder dorp van eenen 
Leeraar te voorzien, — het was nog veel minder 
mogelijk overal hekwame Leeraars aan te stellen: 
want onder de weinigen waren er nog , die zeer on
bekwaam waren voor hunne betrekking, MENSO 

ALTING schreef daaromtrent aan OTTO SWALTTE: Gij-
lieden hebt weinige dienaren, en nog kleiner is liet 
getal van goede Godgeleerden; en indien dezulken 
geene leidslieden bekomen om hen op den weg van 
hunne bediening te houden, staat het te vreezen , 
dat zij ligt meer afbreken dan opbouwen (56)." 

Er was daarenboven nog een andere reden, waar
om niet alle plaatsen van Leeraars voorzien konden 
worden. Toen RENNENBERG namelijk tot de Spaan-
sche zijde was overgegaan, legde hij er zich met 
kracht op toe om geheel Friesland weder onder de 
heerschappij van Spanje te brengen, en in die on
derneming slaagde hij in het eerst zeer voorspoedig. 
In het najaar van 1580 waren de Zevenwouden geheel 

(55) Synodale Handelingen van 1595, art . 13. 

(56) „ Video vobis incipientibus constituere regnum 

OHRISTI ffiulta inpedimenta passim objiei: quae si superare 

velitis, magna diligentia et consilio opus erit. Paucos 

habetis ministros, sed pauciores, qui vel theoriam vel pra-

xin theologicam habent , qui nisi duces nanciseantur, qui 

ipsis praeeant , et diligentibus visitationibus in officio reti-

nean t , metuend'im certe est ne saejje plus destruant quam 

aedificent." Epistola Ottoni C'helidonio, dict. Swalue, Leo-

vardiam, a Mensone Alting, Embdae pridie Kal. Aprilis 

1582. G A B B E M A , lil. ei Clar. virorum Epistolae, p . 703. 
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in zijne magt _, henevens een gedeelte van Wester-* 

goo (57). E n ofschoon n u de prins VÁN ORANJE , die 

in RENNENBERG'S plaats tot Stadhouder van Friesland 

benoemd w a s , de besluiten der Staten ten opzigte 

van de Godsdienst bekrachtigde , door in Apri l 1581 

te Marlingen vast te stellen;, dat in Friesland geen 

andere Godsdienst , dan de H e r v o r m d e , geoefend 

zou worden (58) , zoo had natuurlijk in die s t reken, 

welke RENNENBERG beh.eersch.te, juist het tegenge

stelde plaats. Jaren lang duurde de strijd nog voort 

met afwisselend krijgsgeluk. N u eens zagen de vij

anden zich genoodzaakt Friesland te ruimen — dan 

weder drongen zij in het hart van dit gewest door , 

en schenen op het punt om het geheel te bemag-

tigen. Zoo kwam in Januari] 1586 eene Spaansche 

kr i jgsbende, bij de drieduizend man s terk , uit Steen

wijk door de woudstreek in Lenisterland, en trok 

van daar . langs Worhum , Bolsward, Witmarssum 3 

Tjum en Winsum , overal de schandelijkste wanda

den plegende , naar Boxum, waar zij den 17 Janu

ari] slaags geraakte met een in der haast zamen-

geraapt legertje van Friezen. E r werd van beide 

zijden dapper ges t reden, doch de Spanjaarden be

haalden ten laatste eene volkomene overwinning. 

Dreigend was nu het gevaar voor Friesland om 

weder geheel overheerd te worden : want indien de 

vijand terstond na den slag op Leeuwarden was aan

g e r u k t , zou hij grooten kans gehad hebben om de 

(57) Zie den Brief van de Gedeputeerde Staten aan den 

Prins VAN O R A N J E van 10 November 1580, bij W I N S E M , 

t . a. p . , bL 680 vg. 

(5b) Vriesch Charterboeh, D. I V , bl. 245. 

beh.eersch.te
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stad in te nemen. E ene onverwachte verandering 
in de weersgesteldheid wendde echter het gevaar 
gelukkig af. De vijand was door eene strenge vorst, 
die alle wateren met ijs had bevloerd, in de gele
genheid gekomen om zoo diep in Friesland door 
te dringen; maar op den namiddag van den Boxu-
mer slag viel eensklaps eene sterke dooi in, die den 
bevelhebber van de vijandelijke troepen noopte om 
ijlings op te breken, dewijl hem, bij doorgaand 
dooiweder, de terugtogt zou afgesneden zijn (59). 
Eene merkwaardige uitredding, gelijk zoo vele an
deren, die wij in de geschiedenis van ons vader
land aantreifen ; en de Geschiedschrijver EEIJD mogt 
er wel van zeggen, dat het — „ eene sonderlinghe 
yoorsieninghe ende ghenade van Godt was ! " (60). 

Het was derhalve ondoenlijk 5 de Boomsche Gods
dienst in Friesland geheel te verhinderen en alle 
plaatsen van eenen Hervormden Leeraar te voorzien. 
J a , het bestaan van de Hervormde Kerk bleef zelfs 
onzeker, zoolang de magt van Spanje niet volkomen 
gefnuikt was. In die streken, welke-het meest aan 
de invallen des vijands bloot stonden, kon vooreerst 
nog weinig tot vestiging van de Hervormde Kerk 
verrigt worden; en eerst na de geheele verdrijving 
der Spanjaarden nam zij de plaats i n , welke haar 
door de Staatsbeshiiten was aangewezen en werd zij 
inderdaad de heerschende Kerk in Friesland, 

(59) WiNSEMirs , t. a. p. , bl. 772 vg. 
(60) E. VAN B Ï T D , Historie der Nederl. Oorlogen, bl. 69. 
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"Wij hebben alzoo de voornaamste bijzonderheden 
omtrent den gang der Kerkhervorming in Friesland 
medegedeeld. Er is echter nog iets , dat meer 
opzettelijk in bet licht gesteld verdient te worden, 
dan tot nog toe geschieden kon, zonder den draad 
der geschiedenis te veel af te breken , namelijk: de 
rigting , welke de Hervorming hier genomen heeft. 

Het is gebleken, dat al vroeg in de zestiende eeuw 
bij de Friezen eene neiging zich openbaarde, om 
de Kerk van de misbruiken en dwalingen, die haar 
aankleefden en zoo zeer ontreinigden, te zuiveren. 
Voorgelicht door mannen als GANSFORT, AGRICO-

LA en ERASMUS, en bovenal door den Bijbel. 
was men begonnen in te zien, dat, zoowel in leer 
als in leven, veel onchristelijks in de Kerk was 
binnengedrongen; en haar daarvan te reinigen, 
was het oogmerk dat men koesterde, zonder juist 
bet doel te hebben om haax te verlaten en zulk eene 
geheele omwenteling in het kerkelijke daar te stel
len , als later tot stand kwam. „ Het is inderdaad 
een vrij algemeen aangenomen gevoelen, dat het 
doel en de strekking der Kerkhervorming in niets 
minder, dan daarin, gelegen was, om de Christe
lijke Kerk op aarde, in haren gelieeien omvang, 
van alle vlekken te zuiveren ; en dat bepaaldelijk het 
geheel omver werpen der zoo verbasterde Eoomsche 
Kerk de taak was, welke zij zich zelve had opge
legd. Het is er echter verre van daan, dat diege
nen , die vroeger en later in deze gebeurtenis betrok
ken waren, of daarin een hoofdrol vervuld hebben, 
zelfs eene zoodanige omkeering van zaken zich zouden 
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hebben voorgesteld, als de Kerkhervorming, nu 
reeds, met de daad heeft te weeg gebragt." 

„ Neen, meer bezadigd en gematigd waren de wen-
schen en bedoelingen, welke zij koesterden. Zelfs-
verbetering en het eeuwig heil van anderen, van 
diegenen bepaaldelijk, wier zorg het naast hun was 
toebetrouwd : ziet daar hetgeen hun ter harte ging, 
en dat zij met vuur en inspanning poogden te bevor-
ren en te verwezenlijken. Aan eene eigenlijke om
verwerping der Eoomsche Kerk integendeel dachten 
zij niet. Daaraan dachten zij zelfs toen niet, toen 
reeds hunne pogingen met het gelukkigste gevolg 
bekroond werden, en toen de uitkomst hunne eigene 
verwachting en hoop verre te boven ging (61)." Deze 
woorden van den Hoogleeraar KIST over de Kerk
hervorming in het algemeen zijn bijzonder van toe
passing op de Hervorming in Friesland, waar men 
nog in de oude Kerk bleef, toen elders reeds lang 
nieuwe Kerkgenootschappen waren opgerigt. Van 
de bij uitnemendheid dus genoemde Hervormers, 
LTJTHBB, zwiNGLi en KAivuN, volgde men dan ook 
niemand uitsluitend, ofschoon men hunne gevoelens, 
althans die van LUTHEK , reeds vroegtijdig kende en 
grootendeels daarmede instemde (62). 

Toen het echter zoo ver in Friesland gekomen 
was, dat zij , die de kerkelijke misbruiken wilden 
afgeschaft hebben, vlugten moesten, werd daardoor 
aanleiding gegeven, dat hunne gevoelens eene meer 

(61) N. o. K I S T , Be beginselen en het onvoltooide der 

Kerkhervorming uit hare benamingen afgeleid, in het Nederl. 

Archief voor Kerk. Gesch. van K I S T en ROYAATIDS, D, I , 

bl. 101. 

(62) Zie boven, bl. 13 vg. 
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bepaalde rigting ontvingen (63). Zij begaven zich. 

meerendeels naar Oost-Friesland, waar men voorna

melijk ZWINGLI volgde , althans in Enibden , en dáár 

was het juist dat de Friezen zich. veelal ophielden. 

H e t gevolg hiervan w a s , dat ook hier de Hervor

ming eene Zwingliaansche rigting begon te n e m e n , 

gelijk wij zoowel uit den aard der zaak mogen af

l e i d e n , als uit den naam van Z w i n g l i a n e n , waar

mede onder anderen AKTONIUS JSTCOLAI en MAKTINTJS 

ELIACUS , die in 1566 de voorgangers der Hervorm

den te Leeuwarden bij hunne eerste openbare Gods

dienstoefeningen w a r e n , door eenen Roomschgezin-

den schrijver van dien tijd bestempeld werden (64). 

Ook wordt door GELLITJS HOTZENTJS uitdrukkelijk ver

zekerd , dat de gevoelens van ZWINGLI , en de daar

van weinig verschillende van BULLEXGEK en MELANCH-

TON , hier werden aangeldeefd, terwijl ook hij zelf 

als een aanhanger daarvan bekend staat (65). 

De Hervormde K e r k was echter naauwelijks in 

Friesland gevestigd , of het Zwinglianisme werd ver

drongen door het i T a l y i n i s m e . Veel werd daaraan 

toegebragt door MENSO ALTEYG , een der weinige 

Oost-Friesche Pred ikan ten , die de gevoelens van 

(63) In een verzoekschrift, door eenige Bolswarders in 
1578 aan den Aartshertog MATTHIAS en de Algemeene 
Staten gezonden om vrijheid te bekomen tot het houden 
van openbare Godsdienstoefeningen (zie de Bijlagen) , 
wordt door de requestranten verklaard, dat zij gedurende 
hunne voortvlugtigheid hunne Religie — „ noch meer dan 
te vooren geleert ende ingedroncken hebben." 

(6á) SIBBANDUS LBO, Yitae et ?'es gestae Abbatum in 
Lidlum, apud MATTHABÜM, Vet. aevi Anal. , T. I I I , p. 534. 

(65) Y P E I J en DEBMOITT , t. a. pi. , D. I I , bl. 178. 
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KÂLVUN waren toegedaan. Hij stond in vriendschap

pelijke betrekking met den hoven reeds genoemden 

OTTO SWALUE, een Friesch regtsgeleerde van grooten 

Invloed, en werk t e , waarschijnlijk door middel van 

dezen , op de hier reeds gevestigde Predikanten om 

hen meer tot het Kalvinisme te doen overhellen. 

SWALTJB moes t , volgens zijne aanwijzing, aan de 

jongere Leeraars den raad geren, om zich vooral-

les den Heidelbergschen Catechismus vast in het 

hoofd te prenten en vervolgens, zich bekend te ma

ken met eenige schriften van OLEVIANUS , BBZA en 

KALVIJN. Wanneer zij dezen raad vo lgden , zouden 

zij geene andere boeken noodig hebben. E n dien 

r a a d , door een man als SWALUE gegeren, zrdlen 

velen ongetwijfeld gevolgd zi jn, daar zij zelve , al

thans volgens ALTING , niet wis ten , welke boeken de 

beste voor hen waren (66). 

De invloed van ALTING in Friesland nam nog 

zeer veel t o e , nadat Graaf WILLEM LODEWIJK in het 

jaar 1588 liet Stadhouderschap over deze provincie 

(68) In den straks aangehaalden brief komt ook liet 
volgende voor : „ Multum impedit studia theologiea , quod 
juniores ignorent, quos Iibros potissimum legere debeant, 
ut fundamenta fideliter jaciant. Ergo quum sis frequenter 
in agro, hortare juniores, ut ante omnia discant et edis-
cant Caiechismum Heidelbergensem, cum annotatis et de-
scriptis in margine testimoniis. Eo absolute conjungant 
OIBVIAWI libellum in sijmbolum apostolicum, Confessionem 
BEZAB, quaestiones et responsiones. Tandem ad CALYINI 
Institutiones progrediantur, quas iis praemissis rnagno eum 
fructu legere possint. Si boe consilium sequantur, longis 
commentariis non indigebmit, sed unus OALVIWTIS cum 
annotationibus BBZAE majoribus et minoribus ad formandam 
eoncionem sufficiënt." 
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aanvaard had. De graaf was mede een ijverig aan

hanger van KALViJN en stelde in MEÎTSO ALTING ZOO 

groot ver t rouwen, dat h i j , in alle Kerkelijke aange

legenheden , hem raadpleegde (67). Hierui t laat het 

zich genoegzaam verk la ren , dat reeds tegen het 

einde van de zestiende eeuw het Kalvinisme in 

Friesland de heerschende rigtiug was , welke door de 

Hervormden gevolgd werd. He t schijnt echter zeker 

genoeg , dat men toen de Kalvinistische gevoelens 

nog niet tot zulke uitersten dreef, als in het ver

volg geschiedde, naar aanleiding van den twist tus-

schen GOMARTJS en ABMXNTUS. E r zijn weinige schrif

ten uit dien tijd meer over , waarin de gevoelens , 

welke men hier koes te rde , uiteengezet worden ; 

maar één belangrijk stuk is nogtans bewaard ge

bleven , te w e t e n , het gesprek tusschen den Kalvi-

nistisch-Hervormden Predikant KTTABDUS ACRONIUS en 

den Doopsgezinden Leeraar PBTBU VAN CETJLBN. 

Menig blijk komt daarin voor , dat men t o e n , of

schoon reeds van bet vrijer standpunt van ZWINGLI 

teruggekomen, nog op verre na niet die harde 

begrippen voorstond, welke later zoo veel ingang 

(67) GERDES , Scrinium antiquarium, T. VIII , P. I I , 
p. 672 eq.; DBBO EMMIUS, in zijn Hp'daphmm van WILLEK 

LODEWIJJK: , p, 227 sq., beschrijft 2ijn godsdienstijver met 
de^e woorden: „ Religionis verœ et divini cultus, doctri-
næqixe puræ erat amantissimus : corruptelas ejus oderat quàni 
maxime , iisque onini studio obsistebat, et ne in provincias , 
quibus ipse præerat , irreperent aut invaderent, quantum 
in sese erat, summa curà cavebat. — Non facilè eircum se 
versari, aut frequenter secum esse sinebat, quos profanis 
anirais esse, aut ab orthodoxâ religione alienos, aut in eâ 
frigidos animadvertebat." 
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vonden. Wi j achten liet niet onbelangrijk enkele 

proeven daarvan mede te deelen. 

De titel van dat gesprek is deze : „ Protocol Dat 

is , De gantsohe handelinge des ghesprecx ghehouden tot 

Leeuwarden in Vr ies landt , tusschen RTJARDTJM ACRO-

NITJM dienaer des Godlijcken woords ter eenre, ende 

PEETER VAN CETJXEN dienaer bij de Mennisten ofte 

Wederdooperen ter ander sijden: Begonnen den 16. 

Augusti 1596. ende voleyndighet den 17. Novembris 

des selvighen Jaers. Met een Voor-reden vercïarende 

het oordeel der E. E, H. Staten" 

Gedurende dit gesprek werd door PETER VAN CETJ-

EEN aan ACRONITJS he t verwijt gedaan , dat de H e r 

vormden , dewijl zij toen de kerkordening vo lgden , 

die op de Dordsche Synode van 1578 vervaardigd 

w a s , menschelijke bepalingen met den Bijbel gelijk 

stelden. ACRONITJS verdedigde de Hervormden op 

deze wijze: „ welcke ordeninghen ende regulen wij 

houden voor middelbaere d inghen , die ten besten der 

ghemeijnten Godts nae ghelegentheyt der persoonen, 

des tijdts ende plaetsen verandert moghen w o r d e n , 

ende de conscientien nae gelijcheijt van Godts woort 

niet en verbinden: oock geensins als een Godts-

dienst onderhouden worden , ende zoo verre eenighe 

der selviger articulen teghens Godes woort strijdende 

bevonden worden , int gheheel niet gelden sul len, 

ende als niet gestatueert ghehouden (68) ." — Dat 

men in dien tijd werkelijk zoo dach t , blijkt duide

lijk uit de veranderingen door verschillende Synoden 

in de vroegere Kerkordeningeii gemaakt. Ongeluk

k i g , dat dit beginsel in vervolg van tijd zoozeer 

(68) Protocol, bl. 55. 
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verwaarloosd i s , en zelfs in onze dagen nog door 

velen verworpen w o r d t ! 

Ruim waren ook de begrippen omtrent het deel

genootschap aan het goddelijk genadeverbond. W e l 

beweerde ACBONIUS — „ dat de wtvercorene ghe-

loovighe met haren kinderen en zade alleene deses 

verbonts ledematen zi jn;" maar hetgeen hij dadelijk 

hierop laat volgen, toont a a n , dat zijne denkwijze 

daaromtrent zeer onbekrompen w a s : want hij ver

klaart zelf die woorden op deze wijze : ,, H e t welcke 

wij alsoo willen verstaen hebben , dat wij hier mede 

geen oordeel der verdoemenisse strijeken , maer God 

den Heere tselve bevelen , over alle die gene die 

buijten den verbonde Gods zi jn, t ' zij cleijn oft groot : 

want PAULUS seght 1. Corint. 5, l o . maer die buij

ten zijn oordeelt Go dr : noch oock het daer voor 

houden dat aller ongelooviger ende onboetveerdigher 

kinderen van den ghenen die onder ons leven ende 

woonen en oorspronkelij eken wt Bondt-ghenooten ge

boren zi jn, bnyten den verbonde van ons gherekent 

worden , maer veel meer dat der selver kinderen 

n ie t t emin , het zijn Papisten oft ande re , voor bondtge-

noote van ons bekent worden." (69). Elders spreekt 

hij daarover nog a ldus : „ Alle ouderen met haren 

kinderen die in onser gemeynte ghedoopt w o r d e , 

zyn , na onse we ten , alle bondtgenooten Gods , maer 

in een ongelyck aensien , namelyck so dat sommige 

wel s taen, en sommighe ter boete moeten geropen 

worde." (10). — H e t onderscheid tusschen uitwen

dige en inwendige bondgenooten, in dien zin als het 

(69) Als boven, bl. 207. 
(70) Als boven, bl. 298, 
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naderhand daar tusschen gemaakt werd, schijnt 
toen nog onbekend te zyn geweest. De kinderen, 
die men bondgenooten noemde, beschouwde men ook 
werkelijk als zoodanige. En ofschoon het erkend 
werd, dat de menscli geneigd is tot het booze , be
weerde ACRONiTJS toch, dat de kinderen tot goede 
Christenen gevormd konden worden, wanneer zij 
maar eene Christelijke opvoeding genoten. Hetgeen 
hij daarover zegt, is in meer dan één opzigt merk
waardig. „Dat de jeucht," dus spreekt hij , „soo in 
der boosheyt toeneemt, gliebeurt grootelij eken door 
de laetveerdicheyt offc onachtsaemheyt der ghener die 
haer van jonghes op inde vreese des Heeren be-
hooren t' onderwysen, ende de fondamenten der 
eeuwigher salicheyt in drucken laten. — Ghelyck 
als TiMOTHE. in den 2. brief 3. 15. de Heylige 
Schrift van syn kintscheyt af geweten heeft, en in 
Godes vreese en godtsalicheyt va syn moeder en 
oude moeder opgevoet i s , also connen alle kinderen 
der geloovige als nieuwe rancke des lichaes CHSISTI 

in heylicheyt en gerechticheyt soo langs soo meer 
opgevoet worden" (Tl). Ghefyckerwys als Godt de 
kinderen tot de gliemeenschap syns ghenaden ver-
bonts, ende volgende dien tot de nutticheden der 
selfder opghenomen heeft: also wil hij dat wi die 
van joncx op sullen onderwijsen ende door de da-
gelycsche pleginge de gaven des Heyligen Geests in 
haer verwecke, op dat sy niet veraerden, gelyc d' 
oude volwassene veraerden connen, ten zi dat si 
door wettelycke middelen daghelycx meer en meer 
ter godsalicheyt geleydt worde" (72). „ W t desen 

(71) Als boven, bl. 257. 
(72) Als boven , bl. 260. 
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alle ende dergelycke ist openbaer dat de kindere 

der belofte, des gheloofs Gheest ende cracht hebbe , 

daerdoor sy gebeyligt w o r d e , soo vele hen ter sa-

licheyt noodich i s , niet jegenstaede de selfve hey-

liclnnakinghe haer van v e g e n de joncheyt der kin

deren niet terstot en opebaert: W a n t ghelyck het 

gliehoor, de sprake , verstant en andere eygenschappe 

inde kindere haer niet terstot en opebaren, niet 

j-egestaede dese dinge alle inde k inderen , ghelyck 

als inde volwassene plaetse h e b b e , also can oock 

de Gheest der Heylichmakinghe syn vverkinghe in 

den Idnderen der gheloovigen hebben , als ist dat 

der server vruchten haer terstont soo volcomelijck 

niet en openbaeren. Te meer dewyle dat de me-

schen nae de mate hares ouderdoms, in wysheyt 

wassen en toenemen, gelyck in CHBISTI eygen per

soon vol des h. Gees tes , so ver hij een mensche 

i s , te sien i s , luc. 2. int leste vers (73) ." — 

Dergelijke stellingen werden toen nog door open

baar gezag bekrachtigd : want in de Voorrede , ver

klarende het oordeel der Sta ten, wordt getuigd —• 

„ dat de gronden der warer Christelycker re l ig iën , 

door EUAEDTJM ACRONiTTM, grontlyck ende volco-

mentlyck met Gods woordt in desen bevestiget — 

syn ." Geen vijf-en-twintig jaren later zouden zulke 

stellingen ongetwijfeld als onregtzinnig verworpen 

zijn geworden! 

(73) Als boven, bl. 266. 
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En hiermede sluiten wij deze Geschiedenis der Kerh-
henorming in Friesland. Voor Christenen, die in de 
tegenwoordige eeuw liet voorregt genieten van niet 
alleen eene verlichte godsàienstkemiis, maar ook de 
vrijheid te bezitten om God naar hunne overtuiging te 
belijden en in het openbaar ongestoord te vereeren, 
was zij gewis een belangrijk tafereel van moeite en 
lijden, van strijd en overwinning. Belangrijk was 
het vooral daarom, dewijl ieder, die prijs stelt op 
zijn geloof, Her als met den vinger ziet aangewe
zen op welke wijze en door Welke middelen de ge
zuiverde godsdienst in dit gewest ingevoerd en ge
vestigd werd , en hoe uit verbastering orde , uit sla
vernij vrijheid , uit duisternis licht verrees, waardoor, 
onder het bestuur der Hoogste Wijsheid, in den scha
kel der dingen een nieuwe trap werd daargesteld ter 
verheffing en veredeling van ons geslacht. Het is waar, 
niet dadelijk vertoonde het licht eener gezuiverde 
godsdienstleer zich in vollen glans aan het oog, en 
veel menschelijks kenmerkte de handelingen van 
hen, die de werktuigen waren ter volbrenging van 
zulk eene groote zaak. Doch ook daarin bleken 
zij menschen te zijn, die , wanneer wij hen in het 
licht hunner eeuw beschouwen, blijken gaven van 
wel doordrongen te zijn van het belang en de nood
zakelijkheid om de oude verbasterde kerkleer af te 
schaffen, doch die het toen nog aan genoegzame 
kennis en beschaving ontbrak om daarvoor dadelijk 
iets in de plaats te stellen, dat niet den stempel 
der onvolkomenheid zou dragen. 

Zoo dan ons, na verloop van omstreeks drie eeuwen, 
10 

\ 
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ten gevolge van het onderzoek der yerstandigen 
onder onze vaderen en van ons eigen nadenken, 
eene meerdere kennis en beschaving Is ten deel 
gevallen dan hun te beurt viel, waardoor wij in 
staat kunnen zijn, GOD en JEZTJS CHKISTUS nader te 
kennen en zuiverder godsdienstbegrippen te bezit
ten , — dan hebben wij ruime stof om ons dankbaar 
te verheugen, dat wij van dien eersten tot eenen hoo-
geren trap van volmaking en vatbaarheid voor vroom
heid en deugd zijn opgeklommen; — maar ook dan 
rusten op ons verpligtingen, welke verhevener zijn 
naar mate ons meerder licht is geschonken, en tot 
wier uitvoering wij hopen , dat wij allen met Gods 
hulp in staat mogen zijn , ten einde onzer Christe
lijke roeping waardig te wandelen. 
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MMJ.MV 
uit Dockum, in het jaar 1562 aan de Hervormde 

Gemeente te Embden geschreven. 

„ i J e n a d e ende vrede van God den Vader ende 

den Heere JESTI CHEISTO zij U allen lieve broe

ders in den H e e r e , GBLLIUS ende AKNOLDTJS 

ende CORNELÏUS COOLTUIJN , met tzamen alle 

broeders ende zusters in den H e e r e , Amen." 

„ E e r z a m e bezondere goede vrienden GELLIUS F A -

BER , ende AENOLDUS , ende CORNELIUS COOLTUIJN ! 

wy bidden n door de barmhertigheid des H e e r e n , 

dat gy des te meerder acbt wilt s laan, om u beroe-

pinge vast te m a k e n , 2 Petrus 1. Weide t de kudde 

CHKiSTi, die onder U i s , ende voorzietze , niet uit 

bedwanck, maar will iglick , niet om onbehoorlicken 

profyts wille , maar uit enen toegeneigden gemoede. 

Alzo lieve Broeders , dewile wij bier in een landt 

onder bet pausdom zi jn , zo worden wij geheel 

ver lae ten , niet bebbende enige vermaninge enes 

le raars , zo zijn wij zeer bedroeft , niet we tende , 
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hoe dattet met ons toegaan wil; daar en boven zo îs 
de Kerke CHBISTI enen sehaepstal, in den welken 
syne schaepen vergadert worden, ende gelijkerwijs 
dattet nu 't allerzekerste ende nutste voor 't schaep-
ken i s , dattet niet alleen en gae dooien, maar dattet 
bij der geheelder kudde blijve , ende weyde onder 
de bescherminge zijnes getrouwen herders, door wien 
dattet van den wolf beschermt, vrijelijcken in zyn 
parek mach blyven; daarom zoo bidden wij U , en 
wilt ons, uwe schaepen, doch niet verlaeten, opdat 
over u niet en kome het wee , het welke Ezechiel 
3o geschreven staat, maar door die voorzichtigheit 
des Pastoors beschermt mogen worden tegen de 
wolven, ende alzo binnen de paelen haerder za-
ligheit blijven. Daarom zoo bidden wij allen, dat 
gij ons doch wilt bijstaen als trouwe Pastoors 
ende harders, opdat veel mensehen met dat net 
des goddelicken woordts uit de zee ofte golven de
zer werelt in 't schip der Kercken ofte Gemeinte 
Godes getrocken mochten worden. Hierom zo weest 
getrouwe opbouwers der heiligen tottet werok des 
ampts, waardoor het lichaam GHBISTI gebouwet 
wordt, op dat niemant van dien tot eniger tijt zoude 
vergaan, ende alzo verkiezen, 't welke tegen de ge
meenschap ende vergaderinge is. Maar dewile alle 
dingen van dage te dage bozer worden, als gemeen-
lick de mensche meer tot het quaet genegen i s , ge
lijk ook PETRUS schrijft; van der oprechter Kercken 
wasser toen der tijt een weynige hoop overgebleven, 
te weten de kleine familie of gezin des rechtveerdi» 
gen onverdorvenen NOE , die voor den Heere wan
delde , den welken God zijn achtste in de arcke be~ 
waert heeft, ende alle de andere menschen., die door 
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HOE den prediker tot boete geroepen waren alle te 

vergeefs, zijn door de diluvie vergaan. Daarom, 

beeft God U nu tot herders verkoren, zo wilt nu ti over 

de elende dezer menschen ontfarmen, ende wilt met 

ABRAHAM zijn knecht de kiene Kerck weder opboii-

wen. Daarom zo bidden wy u allen door die barm-

hartigheit onzes Heeren JESTJ CHBISTI ; isser enige 

vermaninge in CHRISTO , isser enige troost der liefden , 

isser enige gemeinschap des Geestes , isser eenige hart-

licke liefde ende barnihartigheit 1 zo vervult doch onze 

bede. Philip. 2. terwyle dan dat gij ons verlaet , zo 

worden wij bespottet van MENNOOS volck, ende lasteren 

o n s , omdat gy ons alzo verlaet , ende maken onzer et-

licke flauw onder onze broeders, ende werpen ons voor, 

dat CHKISTUS spreekt : gaat in alle de were id t , ende 

predikt dat Evangelium allen volcken. N u geven 

wij u te bedencken in uwer conscientie, oft recht 

i s , dat u roepinge daer alleen i s ; ende n u wij lieve 

broeders byer geene leraars h e b b e n , zo gaet MEK-

NOOS volck met hare dingen dapperlick voor t , ende 

winnen al sulcken volck , dattet bij den meesten is ; 

wanttet alle wege zoo i s , dat schaepen , die geenen 

herder en h e b b e n , dickmaels verstrooit ende ver-

dwaelt gaan. Daarom is n u deze profetie tot u ge

komen , hetwelck aldus spreekt : ende du menschen 

k i n t , ik bebbe u tot enen wachter gezet over dat 

huis Is rae ls , als gij wat uit mijnen monde hoorde , 

dat gijt haar van mijnen wegen waarschouwen sout ; 

als ick n u tot den godlozen zegge: gij godloze moet 

den doodt sterven , en gij zegt hem zulks n ie t , op

dat hem de godloze hoede van zijnen godlozen we

zen , zo zal effen wel de godloze om zijnen godlozen 

wezens wille s terven; maar zijn bloet wil ick van 
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dijner hant eisschen ; maar indien gij den godlozen 
van zijne wegen waarschouwet, opdat bij hem daar
van bekere , zo zal bij om zijnder zonden wille 
sterven, en gij hebt uwe ziele verlost, Ezechiel 
38. Hyerom bidden ende begeren wy hartgronde
hek lieve broeders , laat n doch bewegen om des 
Heeren wille, ende hebt doch enen bartelicken me-
delyden met ons ende bezorg et ons doch met eenen 
getrouwen Jmyshouder Gode^, die ons dat woordt 
Godes voordrage en bezorge. Nu bidden wij u lieve 
broeders , dat gij doch ons schrijven int beste wilt 
afnemen. Hyermet zijt den Heere bevolen ende 
zijn heylige woort. Groetet doch allen onzen broe
ders ende zusters in den Heere veel. Geschreven 
wter Gemeente te B&cJmm den 8 Aprilis 1562." 
(MEIKERS , Oosivriesehlandts Kerkelijke geschiedenisse ? 

B , I I , bl. 36 vgg.) 

B î t î E F 

van de Gemeente van Leeuwarden, aan den 
Kerhenraad van Embden , geschreven 

den 27 Januarij 1569. 

„ De Genade Godts zij met tt." 

j , Eerzame , Achtbare en discrete vrienden in den 
Her e , wy vermoeden dat UE. wel kundig i s , dat 
de Broeders hier te Lande , vermits dat zy door de 
Tyrannie van den Antichrist van alle hare Predikan-
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ten berooft zyn geweest, en groot verlangen hebben 
gehadt om een of meer Leraers te hebben , de welke 
het werk des Heren, daer nu begonnen , wederom 
ter handt te nemen, en daer aen arbeiden zo veel 
als de Here genade zal geven , zo is nochtans nie-
mant by ons gekomen, dewelke zulk werk der liefde 
aen ons heeft bewezen, en hoe nu korts geleden 
jELLrus onze Broeder hier te Lande is gekomen, om 
zyne kinderen, vrienden en andere bekende te be
zoeken , en zulks in onze kennisse gekomen zynde , 
hebben wy hem verzogt, door dien wy van zyne ga
ven wel enige kennisse hadden, hy wilde ons dog 
zyne gave niet weigeren, hy behoorde uit Godts be
vel zyn pant aen ons te werk te stellen, zo dat hy 
door ons bidden is bewogen geworden, en heeft nu 
tot verscheide tyden enige vermaningen tot ons ge-
daen tot onze grote blydtschap: En zo wy na onze 
kleine gave , zyne leringe bevinden goet te zyn, en 
aen zyn leven bespeuren alle vromigheit, zo hebben 
wy TJE. en de Consistorie van Einden geschreven, 
dat UE. wilde gelieven ons u oordeel van JELLIO 

onzen Broeder over te schryven, en hem, zo hy 
daer toe by UE. becpiaem geagt waer , te Ordineren 
en Connrmeren voor onzen Leraer, waerop wy tot 
nog toe geen antwoordt gekregen hebben. Lieve 
Broeders en Vrienden in den Here , de uitterste uoodt 
eischet dat wy met enen goeden dienaer, de welke 
wy tot onzen kosten begeren te onderhouden, wor
den voorzien: Wij hebben hier in tien Dorpen, 
naest bij den anderen gelegen, yverige herten tot 
het Euangelium, en onder dezelve enige arme, de 
welke zo zy met tydelyken onderhoudinge niet kon-
nen worden bedient zonder Diaconen, gelyk de on-
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gehoorzame in der gemeinte , mede zonder Ouder

lingen niet konnen worden gestraft, bidden wy U E . 

in de namen onzes H e r e n JESU CHEISTI , dat gy 

deze wigtige zake , daer Godts e r e , en de Zaligheit 

van vele menschen aen gelegen is , niet langer ver-

t r ekke t , dan ordineert ons dezen, onzen Broeder 

JELLITJM, is hy daer toe bequaem; of meenje hem 

daer toe niet bequaem te z y n , zo zendet ons enen 

ander , daer toe bequaem zynde , opdat ons het Euan-

gelium medegepredikt mag w o r d e n , en dat by rade 

van onzen L e r a e r , overheit in onze gemeinte mag 

werden gestelt. E n sclirijvet ons dog met onzen 

lieven Broeder D I R K JA:SSZ. brenger van dezen, goet 

antwoordt , op dat het Byke CHRISTI , in deze laeste 

tyden by ons mag worden bevordert. De Almag-

tige Eeuwige Godt wil U E . doch door JESUM CHRIS-

TITM lange sparen tot opbouwiiige van Zyne Heil ige 

gemeinte , en dat dit onzer aller hartelyke begeerte 

i s , betuigen onze namen en handen hier onder ge

stelt. Actum den 27 Januarij Anno 1569." 

D e brief was onderteekend door DYCKE RIPPERTS , 

H E T E R RIPPEKTS , SIMQN CLAASSEN , TECHE F R E R I K S , 

P I E T E R M A R T E N S , CORNELIS P I E T E R S , AMTONIUS P E 

TER , P I E T E R CLAASSEN, DOCKO W A L P E R T S U P S I R E P S , 

D I R K JANSZ , P E T E R CORNELIS , FRANS E R E R I K S , H I L L E 

DOCKE , H I E R E M I A S A R O N D E N E S , JOUKE COLKEN. 

H e t opschrift lu idde: 

,, Den zeer vromen en de Godtzaligen dienaers 

en Broeders der gemeente of Consistorii t ' Einden, 

Vrienden ter eigen handen." (Zie Boekzael, Julij 

1 7 3 1 , bl. 76 vgg.) 



BIJLAGEN. 155 

A I ¥ X W O O : R ] > 

van den KerTtenraad van Enibden op toven-

staanden brief. 

„ De Gemeente Godes , die geroepene Heilige , 

hier en daer in TVestfrieslandt verstrooit , wenschen 

wy dienaers des Woords en de Outsten der ge-

meinte JESU CHUISTI te Emden, de Genade en 

Vrede door JESTJM: CHKISTUM. Amen. 

„Ui tnemende lieve Broederen , die gy met ons 

door het Zaligmakende gelove aen JESUM CHKISTUM 

gemeenschap hebben aen de Kintschap G o d e s , be

merkende inde rdae t , dat Godt grotelyks werdt ge-

presen , die door de kragtige handt zynes zoons in 

werkinge des Heil igen geestes, boven alle mensche-

lyken vernuf t , niet alleen de oude gemeente by u , 

door onze zeer lieve Broederen, en uwe getrouwe 

dienaren, AKTONITJS ÏJICOLAI en MAETINUS ELIACUS 

geplant , genadiglyken onderhoudet , maer nog yte-

lyker mate nye planten in het Hof des Heren doet 

wassen en heerlijk b loeien, waer over wy Godt al

hier stedes danken , en bidden dat hy dezelve ter 

zaligheit wil erhouden en beschutten. Onderdessen 

zyn wy alhier in onze herten niet weinig bekom

m e r t , hoe dit aengevangen werk tot verder ver

breidingen des Eyks Godes , loflyk geëindigt en 

uitgevoert zal konnen werden , dan van die gene , 

die de fondamenten by u eerst gelegt hebben , en 
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door lange ervaringe op bet nauste kunnen verstaen, 

wat by u best geleert en gesebreven behoeft te z y n : 

dan dewyle wy genoeg vers taen, dat al zu lks , we

gen de kunde en baet der vervolgercn over bare 

personen, op deze tyt tot uwer stigtinge niet kan 

gesebien, en dewyle ytlyke van u onzer L. Broe

der GELLII dienst ytelyke averst ANDREAE dienst nu 

een tyt lang gebruikt hebben , en GBLLITJS om ver

schelde oorzaken voor hem genomen heeft by ons te 

komen , ANDKEAS ook draw et eenmael by ons te ko

men , op dat ondertusschen het werk des H e r e n , 

pryselyken tot u beste en troost zyn voortgang mag 

h e b b e n , zenden wy u, by raet en verwillinge AN-

TOKII en M A R T I N I , die wy immer op deze tyt oor

delen de bequaemste te zyn , namentlyk onzen Lieven 

Broeder GYSBERTUM en GELTIM , om u in allen plaet-

zen tot uwe vergrdkldnge te bezoeken en te bedie

nen , ter tyt toe dat wy met malkanderen wat an

ders ordineren. Haer lieden onderdessen beve

lende , dat zy niet ander l e r e n , ordineren nog 

voorloven, dan het welke te voren met gewisse 

waerheit tot vreugde en zaligheit van ve len , van u 

eerste dienaren en vaderen ANTONI en MARTINI wel 

ge leer t , geordineert en toegelaten i s , op dat het 

fondament blyve , en niet door enige nieuwigheit 

der voorgaender arbeidt vordagtig gemaekt , de vrome 

in hare Conscientie niet gewondet , en geen onge-

lykheit tusschen andere Kerken als Hollandt, Bra-

handt, Vlaenderen, en alclaer by u gezien w e r d e , 

waer door den roem verloren koude w e r d e n , die 

gy tegen alle Sectenaers tot hiertoe mit groten lof 

gehadt hebben. E n dev* yle deze voorbenoemde Broe

ders , behalven hare gcleertheit , in de zaligmakende 
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kennîsse JESU""CHBÏSTI goede gaven hebben, in voor
tijden ook om de afzegginge aller Aiitichristische 
grouwelen, ballingen hares Vaderlandts zyn moes
ten , zo hebben wy alle goede toevorzigt aen baer , 
dat zy ook tot Godes ere en tot des Gemeenten enig-
lieit by u zullen een tyt lang converseren. Begeren 
daerom en bidden u altezanien ernstelyk, dat gy deze 
voorbenoemde ontvangt en in ere hebt om baer ar-
beidts wille, en als uit den mondt Godes hare le-
ringe ontfangen. Vermanen u ook allen van herten, 
dat gy haer niet en verzoekt mit enige Curieuse ques-
t ien , en onnutte disputatien, die geen stigtinge in 
't gelove zouden aenbrengen. Draegt hare sorge zorg-
vuldelik, haer bedienende waer in zy uwer mogten 
van noden hebben , gelyk gy zelve ook genoeg van 
Godt geleert zy t , hoe men hem tegen alzodanigen 
behoort te bewyzen. Dit doende zult gy een oor-
zake zyn , dat zy haren arbeidt by u met vreugden 
zullen vervoeren, dat ook niet alleen vvy, dan ook 
mede uw eerste getrouwe dienaren zullen Godt hier 
over pryzen., en met vreugde angesteken worden." 
(Boehzael, July 1731 , blz. 80 Ygg.) 
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¥ E l ^ « K § C H I I l F f 

'Dan de Hervormden te Harlingen aan den Aartshertog 
MATTHiAS en de Ægemeene Staten, ten einde vrij

heid te bekomen tot het houden van openbare 
Godsdienstoefeningen, 

si Aen sijiie hoocheyt, mitsgaders die Staten-
Gencrael deser Nederlanden. 

5, Verthoonen ende glieven met alle behoorlyke 
eerbiedinge ende schuldige onder danicheyt, ootmoe-
dichlycken te kennen, wy bier ondergbeschreven Bor-
gbers ende Inghesetenen der Stede Harlingen in 
West- Vrieslandt, sampt eenige by ende omtrent de 
selve Stadt woonende , soo voor ons selven, als me
de ter begbeerte , uyten name ende van weghen vele 
meer andere persoonen dien 'tschryven faeljeert, al
len als Lief bebbers des Euangeliums ende der Cbris-
telycke Gbereformeerde Eeligie. Hoewel dat wy Re
monstranten GOD Almachtich noyt ghenoech conen 
loven nocb dancken, die deur syne Godlycke wys-
beyt ende onbegryplycke regeringbe, den synen na 
lange onderdruckinge ende nieiiigbfuldige beproe-
vinge, door sonderlinglie gbenade verlichtet by dese 
laetste tyden , tot grootmakinge syns beyligen ÏSTaems, 
Vrybeyt ende vrymoedicbeydt, omme opentlycken te 
mogben spreken van syne wonderdaden, ende mal-
canderen deur Christelycke oefFeninghe, naer inholt 
syns H. Woordts . Broederlycken te mogen yerma-
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nen , tot boete van ons voorgaende sondige leven} 

voorts tot ernstige na-trachtinge , deur 't vast geloove 
int JESUM CHKISTTJM ons Salichmaker van een nieuwe 
Creature enz. Sulcx den yver ende begb.eerlyckh.eydt 
van alle Christelycke oeffeninghe, ende kennisse van 
syn Godlycke Wooit soo glieheel seer haer alhier is 
verbreydende (GOD heb eeuwicb. lof) dat by na niet 
moghelycken en is ons langer te conen onthouden, 
sonder de exercitie van dien in 't openbaer te ple-
ghen. Eensdeels giiedxonglien deur de Conscientie, 
als die dese teghenwoordiglie tydt der Ghenaden, so 
voor ons als allen anderen noch in duisternisse we-
sende , gheensins als de ondanckbare behooren te ver-
suymen. Andersins dat wy besorgen, in gevalle 
sulcx by u lioocheyt ende E. Staten, als onse Over-
heydt op deser "Werelt, dien wy oock dierhalven al
hier schuldich zyn, ende geerne willen obedierén, 
niet wort gheconsenteert: Dat daer deur vele on-
ordentlycke Acten, als op andere plaetsen onlanghs 
geschiedt, wel mochten rysen, die men licbtelycken , 
sonder præjudicie van yemanden, nu in tyds can 
prevenieren, des wy in alle ghevalle met expresse 
Protestatie begh.eeren.de onschuldich te wesen, so 
die eenichsins mochten geschien, als wij hopen neen» 
So dan die Religie ende die Conscientie van GOD aen-
getast, dinghen zyn die geensins willen verborgen wesen, 
Ja die in tegenstandt hem meer ende meer ontsteken, 
gelyck 't selvige by grousame groote ende meer als 
Lamentabile bloetstortingen , nn vele laren herwaerts 
is gebleken. Item soo die menschen oock GODS werck 
ende mercklijcke wille, gheensins behooren (ghelijck 
sy toch niet en conen) teghen te staen ofte keeren, 
enz. Bidden ende versoecken wij Supplianten seer 

begb.eerlyckh.eydt
begh.eeren.de
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ootmoedichlycken , deur reden boven ve ïhae l t , ende 

meer diergelycke , hier te langlie te verhalen, ende 

u H . ende E . beter bewus t , dan men de selve alhier 

breeder behoeft te deduce ren , dat u H . ende E, Staten 

ghelieven wil ons goedichlycken t' accorderen , ten min

sten by maniere van toHerantie, dat wy ons Ghe-

loof opentlick mogen beleven, het Euangelium in 

't openbaer alhier mogen predicken , ende dien vol

gende die Christelycke ende Gereformeerde Re l ig ie , 

profiteren ende excerceren , ons ten selven fine desig

neren behoorlycke p lae t se , ' t zy eenighe van die 

K e r c k e n , bij onze Voor-Ouders alreedts ten selven 

fine gest icht , ofte anders ins , so ' t selve u H . ende 

E . Staten sullen bevinden voor ons Supplianten alder 

oorbaarlycxt. T welcke doende sullen u H . midts-

gaders de E . Staten Generaal deser Nederlanden, 

bet ampt der Christelycker Overlieyt volbrenghen." 

„ A l d u s gbedaen op ten 21 Ju ly Anno 1578." 

„ H Y L K B EINSKESZ , BROEK JAN dies tyts Hop

man , D. NICOLATJS POPMA PHILOMATHEUS , COENELIS 

WYBEANTS , M. ALBBRTUS DOCCUMENSIS , DIECK H E N -

DEICKSZ, H E N D E I C K CREEETj HARCKE CLAES , M. SYTJEDT 

SYTTRDTSZ HTJYSUMSZ , A N N E POPPESZ , JOCHEM EEANSZ , 

I P P B MECK.ES , M. H E N D E I C K H B N D R I C K S Z , DIRCK 

IACOBSZ, H E N D E I C K ANNES v a n d e JoUWef, DIRCK 

JANSZ VAN B E K E L . " 

(WINSEMITJS , Ghronique , fol. 6^4 vg.) 
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¥ 1 B 1 » E I Î § C H M F 1 

van de Hervormden te Bólsward aan den, 
Aartshertog 51A,TTHIAS en de Algemeene 

Staten tot het zelfde einde als het 
bovenstaande. 

„Aen synder Hooeheydt ende de Gene
rale Staten 

„ Verthoonen ende geven met alder ootmoedicheyt, 
onderdanichlyclïen, d'onderglieschreven personen ende 
ingesetenen der Stede Bolswert, ghelegen In IVest-
vrieslant, te kennen, soo voor hun selfs, alsmede 
tot versoeck ende dienst van vele anderen , so Edelen, 
Officieren, publijcqtte Ampten bedienende , Burgeren, 
Landtlieden ende andere van diversclie Staet ende 
Conditie , Liefhebbers der Chrystelijcker Reformeerde 
Religie, hoe •waerachtich ende mijn Heeren oock 
kenlijck zy, dat alle verleden seditien ende andere 
elenden, so onse gemeyne jSTederlandtsche Vaderlan-
de, dese langhe verleden laren hebben gedruckt, ende 
op den hals gelegen, ende oock noch jegenvroordich 
sijn duyrende, nergens anders haer oorsake ende be
ginsel hebben ghehadt, dan eensdeels uyt dien , dat 
men de menschen alsulcke opentlycke exercitie ende 
belevinge haers Geloofs, als sy achteden den vroorde 
Gods ghelijckformich , niet en wilde toestaen , ende 

11 
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voorts oock dat men hen daer te boven wilde dwin

gen tot de bekentenisse ende aanneminghe van alsulcke 

Religie ende Ceremonyen, als hun ghelove ende 

conscientie contraxierden. Soo dat om dier server 

oorsaecke vele duysent menschen van alderleye Staet 

ende Conditie bevonden z i j n , dVe lck sommighe in 

' t vcrlatinghe haerder goeden buyten Landts by den 

na-gebuyren , alwaer sy sodane haers Geloofs exer

citie wisten te becomen, tot nu toe hun hebben 

ontholden , ende andere thuys b lyvende , met waginge 

haers lijfs ende goets , alsulcke religiose exercitie hey-

melijcken hebben ghebruyckt ende onderholden . als 

wesende een sake , sonder dien sy niet en costen, 

beyde na den lyve ende ziele , goedt met W y f ende 

Kinderen (?) waren gherakende : Ia doch sulcx alles 

buyten eenige rechtlijke beschuldinge , als dat sodane 

lieden souden eenichsins bevonden z i jn , misdadich , 

om die hoocheyt des Conincx oft yemanden anders 

in sijn goedt , lijf ende eere te behinderen . ende scha

delij ck te wesen , maer waren ter contrary alsulcke , 

die (volgende die Leere haers Gheloofs) den Coninck 

ende hare behoorlijcken Overheydt , gheerne wilden 

geven , ' t gene sy den selven schuldig w a r e n , ende 

oock G O D voor al 't gene sy sijiie hooge Maj. schul-

dich zijn. Dewyle dan door GODES genade alsulcke 

voorsz. Tyranye ende abuyse nu ter tydt geendiget 

zyn, so dat een yeder by den synen wederom mach thuijs 

comen, ende oock mede na vermogen der Pacificatie 

van Gent, in gerustheyt der Concientiën l even , door 

welcke occasie dan van allen canten vele menschen 

(ook in deser Supplianten Stadt ende Jurisdictie) haer 

Eesidentie syn nemende , so om weder tot het geniet 

i a r e r goederen , als ooc mede tot de belevinge ende 
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opentlycke excercitie der warer Keligie , na hun Con-
scientie te comen ende geraken, welcke Eeligie sy dan 
(so voren geraentioneert) met hare familie bnyten 
Landts , noch meer dan te vooren, geleert ende inghe-
droncken hebben , nu de selve te derven, niet te ge-
bruycken ofte exerceren , hen gantsch niet doenlyck 
noch lydelyck. Immers sullen door sulcx niet alleene 
in sware druck ende bedroeffenisse harer herten ende 
Conscientien , dan oock in de sonde van ondanckbaer-
heyt ende ongehoorsaemheyt moeten vallen, ende daer 
af rechtveerdige straffe hares GODES lijden ende dra
gen , daerom ende al ist dat de supplianten, al wel 
't ghebruyck hares Heligions, jegenwoordich in hare 
huysen syn exercerende, doch om de cleynheyt ende be-
nantheyt der plaetse ende veelheyt der toehorders, sulcx 
langer niet bequamelyc can geschien ende volbracht 
werden. Bidden daerom de Supplianten seer ootmoe-
delycken, zyn hoocheyt ende den Generale Staten wil 
gelieven, de Supplianten 't accorderen, by Tollerantie 
ofte andersins na den goeden Raedt van myn Heeren , 
een Kercke ende plaetse binnen hare Stede , in de 
welcke sy na hun Conscientie sullen mogen ojienbaer-
lyck hare Religie exerceren, mitsgaders beneffens 
dien alsulcke jaerlycksche opcomste ende onderhol 
dinghe tot den selven dienst en harer Kerckendiena-
ren , als na alle billlicheyt noodich sal wesen , 't welck 
van den Renten der Roomscher Kercken-dienaren, die 
van hun Supplianten vooroldcren so ryckelycken be-
gaeft zyn, buyten alle quetsinge, ende blyvende by den 
selve noch meer dan te vele, lichtelijcken te becomen 
sal wesen. Alles op dat also alle twist ende an
dere quade inconyenienten voorgecomen ende ge-
weerdt, ende vreede ende eenicheyt onder die Ge

i l * 
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meente en den inghesetenen onderhouden mogen wor

den. T welck doende . enz." 

„ Des tot waren orconde so hebben wij dezen voor 

ons , ende allen anderen met onsen ghewoontlycken 

n a m e n , handen ende pitsieren (die pitsieren gebruyc-

ken) ondergeschreven, confirnieert ende bevestiget." 

„ Ghegeven binnen Bolstverdt den drie-ende-twin-

tichsten dach des Maents Julij , in den Iare onses Ver-

lossinge ende Zalichmakinglie vyfthien hondert acht 

ende tseventich. Stylo communi." 

„ At tEET IACOBSZ , S. PIETBBSZ , RIJNNERT HIL-

BEANTSZ, HESSEL LIJWESZ A I J S M A , ende met syn 

Zeghel bevestighet. H A R Ï N G B : FONGERSZ, EOEKLE 

BOTESZ j piETEB wiJBEsz , JACOB siJMENS, mede met 

syn Zegel bevestighet. BAKENT JACOBSZ. , lek W I J B E 

SUYEKDTSZ , HOMME SIKCKSZ, HAKMES JANSZ , GOEFE 

HOLCKEsz, oock mede bezeghel t , STBFFEN JACOBSZ , 

CLAES CLAESZ, HAEIJE AR1ENSZ , JAN VAN LANGE-

KAECK , DIBCK OCKESZ . WIJBE MOLLESZ , PIETEB 

GEKRLTZ , TIAERDT CLAESZ SICCAMA NotariuS Publi-

cus binnen Bolswerdt, bekenne ter bede van CLAES 

JANSZ , kistemaker , ende JAN HUBERTSZ (omdat sy 

niet schryven en konden) en voor mij selfs, desen 

ondergeschreven te h e b b e n , den 23 Juli i Anno 1578. 

Oirconde myn handt T» SICCAMA , MAKTEN JACOBSZ , 

KINSE WILLEMSZ , WILLEM JANSZ." 

(WINSEM. , Chron., fol. 6£5). 
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B U I E J P 

Dan de Gemeente van Leeuwarden aan den 

Kerhenraad van Embden, geschreven 

den 27 Octoher 1578. 

„ Genootzaekt zynde te schryven , overmits de oogst 

In des Heren "Wijngaert g roo t , maer de arbeiders 

weinige zyn , zo maken wy daer neffens beken t , dat 

onzen lieven en waerden Vader en Broeder in den 

H e r e , NICOLATIS GB.EETZYLLA.NTJS , gisteren de be-

roepinge heeft ontfangen van Utrecht, dien hy over 

langen tyt toezegginge gedaen heeft , dies hij beno-

digt wordt binnen acht dagen van hier te vertrek

ken , om de hongerigen aldacr te spyzigen; zo dat 

wy van hem hier berooft worden : en op dat de 

aenwassende en melkzuigende schaepkens in haren 

voortgang niet belet w o r d e n , aengezien onzen waer-

den V a d e r , GELLTÜS HOTZENITJS , allene niet vermag 

zo vele en dikwyls te bedienen, als de noot en or-

deninge wel vorder t ; en door dien onzen waerden 

Vader in den H e r e , WICHEBUS MELLESITJS , ons by 

zyn brief van den 16 October , na dezen winter 

belooft heeft voor alle andere landen te d ienen, zo 

mede onzen lieven Vader EBITO mondeling in 't af

scheiden belooft heeft. Is derhalven ons broederlijk 

begeren van U E . dat U believe, om de kerke 

CHBisTi wi l le , en om de vyanden, die doch nu in 

gb.eetzylla.ntjs
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' twyken zi jn , te beter te resisteeren, zo vele te wege 

te brengen , dat wy n u binnen acht dagen , enen van 

hun beiden alhier mogten erlangen voor een tydt l ang , 

of zo zulks niet konde wezen , dat TJE. deze Kerke zo 

veel dienst wilde doen , dat wy ieniant anders mogten 

bekomen , om ons een kleine tijdt alhier te komen vi

siteren , gantschlyk be t rouwende , dat TJE. de Kerke 

zulks niet zal weigeren , en daer toe zulke neerstigheit 

aenwenden , als de grote noot zulks nu vorderende i s , 

doordien de vijanden over onze berovinge in dezen 

zouden verblydt zyn. D i e s , lieve Vaders en Broe

de r s , is 'touttijdts gewees t , zo is 't n u , om hulpe 

en bijstant te doen. GEILITJS heeft in 't particulier 

ook aen WICHEKTJM en EEITONEM geschreven. W y ver

trouwen dat de Almogende enen uit liet midden van 

Tl zal heruitstoten, nae de exempelen PATILI ende der 

Apostelen , die vele visitatien gedaen hebben , daer zy 

geen ordinarische beroepinge h a d d e n ; zo dat wy hier 

op een goede Vaderlyke antwoort verwagten, met sme

ken en bidden wilt onzer by den H e r e gedenken , dat 

de loop mag voleindigt , ende Zion , de berg des H e 

ren beplantet worden. Amen." 

3, Geschreven te Leeuwaerden den 27 Octob. 1578." 

„ W y uwe Dienstv. Broederen en Medeledematen 

aan het Byke CHKISTI , Oldes ten , Diaconen , en 

voorstanders der Gereformeerde Kerken te Leeu

waerden." 

Onderteekend door GELLIITS HOTZENTJS, JAN JANS

SEN , PEETEE AARNSSEN , J. DE VEEN , FRANS JANSSEN 

B A K K E S . , P O P K E P E R D A E , E . T . W I K K E L , ADAM 

H A E K E M A , H I N D R I K D I E K S , J A N AAEENS. 
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Opschrift: „Den Weerdigen en weigeleerden 
onzen lieven Vaderen en Broederen in den Here , 
de Dienaren en Oldesten der Kerke CHMSTI tot 
Emden." (Boékzael, October 1731, bl, 460 ygg.) 

Opschrift op een venster, door de Friesche vlug-
telingen geschonken aan de Gasthuis-Kerk te Emb-
den, als een blijk van htmne dankbaarheid voor de 
bescherming en gastvrijheid, aldaar genoten: 

„ De Westfceesche Lidmaten der Kerken, und 
Borgers in JEmden , geven dit glas voor een dank-
baerheit haerder herberge, unde wunschen den 
Broeders in CHEISTO genade und vrede van Godt den 
Vader, unde bestendigheit in den ware geloven aen 
JESTJM CHEisTUM unser Heren Amen. 1583." 

Dit venster is 1656 vernieuwd geworden, en toen 
werden er deze woorden op geschreven: 

„Vitrum hoc a Conterraneis nostris religionis 
Causa sedibus suis Extorribus, in gratam horum 
memoriam , Deo et huic Urbi Consecratum, vetus-
tate collapsura, pari animo renovavere j . VAN AIS-
M A , T. V. S I X M A , E . VAN G L I N S , H E 1 I A S D U I F . " 

(Boékzael, October 1731, bl. 474 vg.) 
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