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V O O R B E R 1 G T.

LfLijnc lezers ontvangen hier een Geschiedkundig On-

derzoek, waarmede ik mij reeds sedert geruimen tijd

heb bezig gehouden. Het betreft ook immers een on-

derwerp , hetwelk ik volstrekt behandelen moest, indien

ik
,

bij de verdere ontwikkeling van de geschiedenis der

Doopsgezinden in ons vaderland , waarmede ik nu tot

Holland, Zeeland, Utrechte/* Gelderland genaderd ben,

niet reeds terstond bij den aanvang in het duister wilde

laten rondtasten. Terwijl ik
,
bij de mededeeling van

die geschiedenis in Friesland
,
Groningen

,
Overijssel

en Oost-Friesland
,
mijne gevoelens over dien Walden-

zischen oorsprong , ten opzigte van die behandelde ge-

westen heb voorgesteld , heb ik later steeds voortgezocht

en aangeteekend , wat ik vond, om zulks te doen strek-

ken tot eene inleiding bij de geschiedenis der Doops-



gezinden in Holland en de overige gewesten. Spoedig

echter kreeg ik zooveel bouwstof, dat ik begon over te

hellen , om het aangeteekende afzonderlijk uit te geven

en alzoo te doen dienen tot een voorlooper van ge-

melde geschiedenis.

Het verschijnen van de bekende Schets des heeren

iialbertsma te Deventer, heeft mij in dit besluit beves-

tigd. Want daar deze in gemelde Schets het inwendig

bewijs voor de Waldenzisclie herkomst der Nederland-

sche Doopsgezinden heeft voorgesteld , als bestaande

in de overeenkomst van leer en zeden, zoo kon ik nu

jtuj/istuk, hetwelk het uitwendig of geschiedkundig be-

wijs onderzoekt , in een zekeren zin tot een tegenhan-

gervan zijn geschrift doen strekken. Hoe men dan ook

dit onderzoek beschouwe , hetzij als een tegenhanger

van gemelde Schets, — hetzij als een voorlooper van

datgene, wat ik verder bij welzijn hoop te leveren, —

hetzij als eene inleiding tot alles , wat ik omtrent de

geschiedenis der Doopsgezinden moge mededeelen ,
—

ik hoop , dat mijne geachte lezers zich niet geheel te

leur gesteld mogen vinden , en dat zij tevens bedenken,



VI!

hoe spoedig het gezegd maar hoe moeijelijk het in den

striktsten zin te bewijzen is: de Doopsgezinden zijn.

afkomstig van de Waldenzen l

Beneden, op bladz. 2 en 125, heb ik iets aangaande

het beginsel bij de Doopsgezinden gesproken , waar-

omtrent ik eenige opheldering verschuldigd ben. Het

aldaar door mij genoemde beginsel: dat de H. Schrift

de éénige regel is voor ons geloof en onzen wandel

,

drukt nog niets anders uit, dan het formeel principe,

hetwelk ook bij de overige Protestanten geldig is. Wij

kunnen derhalve niet zeggen , dat wij juist daardoor

alleen als Doopsgezinde Protestanten ons doen kennen.

Er moet dus ook nog een ander materieel beginsel

aanwezig zijn, waaruit onze gevoelens omtrent doop

en eed enz. kunnen worden afgeleid. Welk beginsel is

dat? Niet het materieeUdogmatisch beginsel: dat wij

gelooven zalig te worden alleen door Gods genade in

J. C, indien wij trachten, dit geloof door goede, Chris-

telijke werken te toonen. Want ofschoon dit het dog-

matisch beginsel bij de Doopsgezinden is, ten minste

zoo als het mij voorkomt, ook dit leerstellig beginsel



Yin

onderscheidt ons niet genoeg als Doopsgezinde Pro-

testanten. Maar er is nog een derde, het materieel-

morele: dat wij streven, om het Godsrijk of de Chris-

telijke Kerk in die zuiverheid op aarde te herstellen

,

gelijk wij het voorschrift daarvan vinden hij J. C. en

zijne Apostelen en in het voorbeeld van de eerste Apos-

tolische Kerk. De hoogleeraar royaards heeft dit be-

ginsel met regt bij de Doopsgezinden op den voor-

grond geplaatst , in zijne Verhandeling over Begrip

en Omvang van de Kerkhervorming enz., geplaatst in

het Archief voor Kerkelijke Geschiedenis, XIIdc
dl.,

hladz. 84. Wel is het formeel beginsel ook bij ons

in groote achting; wel gelooven wij daarenboven met

weydmann, in zijne Verhandeling bij teylers Godge-

leerd Genootschap, XXXIste
dl., hladz. 45, dat het

genoemde dogmatisch beginsel door de Doopsgezinden

omhelsd wordt , maar wij beamen tevens ten volle ,

wat royaards zegt : dat de behoefte aan wedergeboorte

der oorspronkelijke Christenheid zich inzonderheid bij

de Doopsgezinden openbaarde
,
streng verbonden aan

de praktijk der eerste Christenkerk ; dat de Doopsge-



zinden streefden, om het Godsrijk op aarde te ver-

wezenlijken, en dat geestelijk Godsrijk, vooral van des-

zelfs zedelijke zijde , zonder vlek of rimpel te herstel-

len; dat hieruit voortvloeiden {waarbij men echter het

formeel beginsel niet vergetê) de leerstellingen omtrent

den doop der volwassenen , het eedzweren enz. i
.

Hieruit laat het zich dan ook verklaren , dat het ge-

voelen omtrent doop en eed bij ons genootschap meer is

dan een uitlegkundig vraagstuk, maar dat hetzelve tot

onze kenmerkende leerstukken behoort. Dit zou niet zoo

zijn, wanneer wij alleen steunden op het eerstgenoemde

formeel beginsel; want wat zouden wij zeggen, als een

andersdenkende Protestant betuigde :ik houd mij ook aan

de H. Schrift, maar ik leg deplaatsen, die beide leerstuk-

ken betreffende, anders uit? Zou men ons dan niet met

eenigen schijn van regt te laste kunnen leggen, dat wij te

ver gaan , met een afzonderlijk genootschap daar te wil-

len stellen
,
wegens verschil in eene louter exegetische

kwestie ? Maar nu vinden wij een sterken steun voor onze

1 Men zal met veel voldoening nalezen, wat door onzen hoogleeraar

s. muller gezegd is in het Jaarboekje, uitg. 1840, bladz. 84 enz.
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betvering in dat laatstgenoemde moreel beginsel. Willen

wij alles tot de zuiverheidder Apostolische Kerk trachten

terug te brengen, dan moet datgene vervallen, wat later,

buiten gezag van de H, Schrift , is ingevoerd. Werpt

men ons tegen
, dat men daarin te ver kan gaan en

dat de Doopsgezinden
, bij voorbeeld ten opzigte van

ban, mijding) overheids-ambt
, wapendragen enz. wel

crus te ver gegaan zijn, dan stemmen wij dit toe en

belijden, dal sommigen onzer Vaderen dwaalden, wan-

neer zij ons niet al/een tot den geest en de strekking

///aar ook tot den toestand der Apostolische Kerk te-

rtlg wilden brengen ; dewijl dit laatste, wegens de ver-

anderde betrekking tusschen Kerk en Staat en wegens

de// veranderden toestand va// de veel uitgebreider ge-

wordene Christelijke maatschappij
,
onmogelijk was ge-

worden. Maar //et was door die verandering van be-

trekking en toestand niet onmogelijk geworden, om in

den ApOStolisehen geest te blijven voortwerken. In

dezen geest houden, wij vast aai/ ons gevoelen omtrent

doop en eed ; een gevoelen daarenboven, waardoor de

Slaat evenmin als de Kerk wordt benadeeld , en waar-
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bij wij het formeel beginsel tot een steun pon het mo-

rele meenen te bezitten.

De Doopsgezinden liebben dit moreel beginsel altijd

zeer hoos; geschat en nevens het formele gesteld; zelfs

heeft het zooveel invloed op het dogmatische gehad .

dat zij niet vergaten, hier bij te voegen: indien wij

trachten ,
dit geloof door goede . Christelijke werken

te toonen. Vandaar, de bijzonder practische rigtifig

bij de leden van ons genootschap. Vandaar, dat zij

veel minder geschil hebben gevoerd over afgetrokkene

leerstukken van bespiegeling , dan over tuchtwetten, le-

venswijze en zeden. Het zal welligt ook wegens die-

zelfde oorzaak zijn , dat ik voor mij althans zeer hui-

verig ben , om over meer duistere punten, bij voorbeeld

over de drieeenheid , den duivel enz. te twisten en

zulks altijd met leedwezen van geloofsgenooten hoor.

Ofschoon ik daaromtrent wel degelijk mijn positief

gevoelen heb, moge een ander vrij in wijze van zien

van mij verschillen. Liever wijs ik op de beginselen

der Doopsgezinden terug. Zoolang wij daaraan ge-

trouw blijven, bezitten wij voorzeker een krachtig mid-
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delpunt , vanwaar wij uitgaan , en mogen wij, wan-

delende in Christelijke liefde, het beste voor ons ge-

nootschap, ook in de toekomst, verwachten.

Misschien kom ik nog wel eens meer breedvoerig op

liet beginsel bij de Doopsgezinden terug. Maar deze

korte opheldering meende ik hier aan mijne lezers ver-

schuldigd te zijn, om geene aanleiding te geven tot

misverstand
, alsof ons genootschap niets anders dan

dat algemeen formeel beginsel kennen zou,

Mogten ook deze onderzoekingen strekken^ om ons

verader te brengen op het pad der waarheid. Naar

deze waarheid te zoeken, zulks is ook hiermede mijn

doel geweest. Zoo veel mogelijk , heb ik mij dus op

naauwkeurigheid en onpartijdigheid toegelegd; terwijl

ik het gaarne aan de beoordeeling van mijne lezers

overlaat , in hoeverre mij dit streven gelukt moge zijn.

Zaandam
, 20 Mei 1844.
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Reeds van zeer vroege tijden af, heeft zich tweederlei

Leginsel in de Christelijke Kerk doen kennen. Som-

migen plaatsten eene redelijke overtuiging ,
waarmede

men de H. Schriften vrijelijk onderzocht en dezelve tot

een' regel van geloof en wandel verhief, op den voor-

grond. Anderen, daarentegen, hebben zich, in zaken

van de godsdienst , aan bepalingen van menschelijk ge-

zag onderworpen. De pausen van Rome hebben meest

altijd , en men moet erkennen met veel beleid en kracht,

voor de laatste partij gestreden ,
terwijl de hervormers

in de XVIde eeuw van het eerste beginsel bleken uit te

gaan. Maar ook reeds vóór deze hervorming leefden

er Christenen , die tegenover bijzondere personen , te-

genover pausen , conciliën en synoden, het gezag van de

H. Schriften en hunne Christelijke vrijheid in de gods-

dienstige overtuiging zochten te handhaven ; ofschoon

zij om deze reden door de heerschende Kerk werden

vervolgd en verketterd. Reeds in de donkerste tijden

A an de middeleeuwen lagen de grondslagen hier en daar

verspreid
,
op welke het gebouw van die hervorming

zich later , over een groot gedeelte van Europa, verhief.



Het was de kracht des geloofs aan liet Evangelie , die

zich eerst in schemerlicht
,
vervolgens in grootere zui-

verheid en algemeener vertoonde. En hijkans van eeuw

tot eeuw zien wij zoodanige mannen opstaan, wier leuze

het was : » staat dan in de vrijheid, waarmede Christus

ons heeft vrijgemaakt!"

Tot de geestelijke nakomelingschap van deze Evan-

gelies-gezinde en vrijheidlievende Christenen Lehooren

ook de Doopsgezinden. Die henaming van Doopsgezin-

den dragen zij evenwel ten onregte , alsof andere Chris-

tenen minder gezind zouden wezen, om des Heeren doop-

hevel te volhrengen, dan zij ! En alsof het kenmerkende

\ an hunne gezindte eeniglijk in het voorstaan van den

doop der hejaarden zou gelegen zijn! Neen-, wel ver-

dedigen zij dezen doop der hejaarden en is dit gevoelen

een kenmerk , waardoor zij zich van andere Christenen

onderscheiden*, maar het is niet hun heginsel. Het is

een gevoelen
,
voortgevloeid uit het heginsel , om het

gezag der H. Schriften te handhaven en om zich, vol-

gens hunne overtuiging, aan dit éénig gezag te houden *.

Zij , die dit ook vóór de hervorming heoogden
,

zij

mogen al of niet als ketters zijn veroordeeld en ver-

volgd , moeten door de tegenwoordige Doopsgezinden

als hunne geestelijke voorvaderen worden aangemerkt.

1 Men zie de Geschiedenis der Doopsgez. in Groningen, Overijssel

en Oost-Friesland , 2 dl., bladz. 112, enz. — Of men moet deze

benaming van Doopsgezind zóó verklaren, dat zij niet gedoopt wor-

den , vóór zij er zelve gezind toe zijn. Maar misschien zou eigen-

lijk, de naam van Evangelischen of Apostolischen aan de Doops-

gezinden het meest voegen ; ofschoon de benaming minder afdoet

dan de zaak zelve.



Wij stellen op deze geestelijke maagschap veel meer prijs,

dan op elke ligcliamelijke afstamming , hoe eervol deze

ook mogt bewezen worden te zijn. De taak blijft ech-

ter den geschied-onderzoeker opgelegd , om tevens deze

laatste na te sporen •, en is ook geene ligchamelijke af-

stamming bewijsbaar, dan moet hij toch trachten te

vinden , hoe de eerste Doopsgezinden in ons Vaderland

,

hoogst waarschijnlijker wijze , tot hunne begrippen en

denkwijze zijn gekomen.

Er komen hier bij mij slechts twee gevoelens in aan-

merking want dat de Doopsgezinden hun ontstaan niet

aan menno simons , dirk en obbe philips , noch aan de

oproerige Wederdoopers van Munster en elders te dan-

ken hebben , is vroeger aangetoond Zij zijn hun-

nen oorsprong verschuldigd, óf aan het eigen onder-

zoek der H. Schriften , waartoe zij door de omstandig-

heden en den geest dier tijden werden aangespoord , en

gelijk ik ten opzigte van Friesland meen te hebben aan-

gewezen 2
-, óf aan de Waldenzen. Soms, als men zich

in den toestand van die dagen der hervorming ver-

plaatst, kan het zeer geloofwaardig schijnen, dat de

kennis van Gods Woord
,
bij onderscheidene menschen

en op verschillende plaatsen , zonder eenig overleg, toch

geheel zamenstemmende gevoelens hebbe opgewekt. Wat
van Friesland in het bijzonder gezegd is , zou men

dan met veel grond op alle Noord-Nederlandsche ge-

westen kunnen toepassen. Maar wij moeten hier ech-

ter voorzigtig zijn , en mogen niet uit het oog verlie-

1 Gesck. der Doopsgezinden in Friesland, bl. 3 enz., 12 enz.

2 Hetzelfde werk, bl. 33 enz.

1*
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zen , wat er voor de afkomst der Doopsgezinden van

de Waldenzen te zeggen valt. Reeds terstond moet ik

verklaren , dat ik voor eene ligchamelijke afstamming

geen' genoegzamen grond heb kunnen ontdekken ; maar

dat er misschien wel wegen zijn te vinden, langs wel-

ke men de komst van Waldenzische gevoelens hier te

Lande toonen en bewijzen kan.

Nog onlangs heeft de heer j. h. halbertsma deherkomst

der Doopsgezinden van de Waldenzen trachten te sta-

ven door eene vergelijking van beider leerstukken, be-

ginsels en zeden. Maar men mag bij dit inwendig be-

wijs
,
ook reeds, in meer algemeene omtrekken

, door

h. schijn en anderen aangegeven , niet blijven stilstaan.

Het hoofdbewijs is, gelijk halbertsma zelf betuigt, bij

hem achtergebleven', namelijk het bewijs voor de oogen,

de geschiedkundige voorstelling. Het moge verre van

mij zijn, dat ik mij vermeten zou te zeggen : ziet hier

dan nu het hoofdbewijs duidelijk ontwikkeld ! Want

dit is niet zoo gemakkelijk uitgemaakt , en gaarne wil

ik bekennen , dat er mij wel iets duisters overig blijft.

Daar ik echter reeds sedert langen tijd deze zaak on-

derzocht had, wil ik gaarne eens trachten te beproe-

ven , tot hoeverre ik het uitwendig bewijs voor de

Waldenzische afkomst der Doopsgezinden in deze ge-

westen zal kunnen brengen. De goedgunstige Lezer

overweoe de resultaten van dit onderzoek met die toe-
ts

geeflijkheid , welke ik bij zulk eene moeijelijke naspo-

ring meen te mogen inroepen.

Ook halbertsma heeft de moeijelijkheid daarvan vol-

komen ingezien en naar waarheid uitgedrukt. »De

Doopsgezinden bestonden eene reeks van eeuwen vóór
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de reformatie," zegt hij j »maar toen was er geene ge-

schiedenis van hen mogelijk. Immers de eerste voor-

waarde van hun bestaan was zich schuil te houden.

Uitgesloten van alle kerkelijke en wereldlijke bedienin-

gen , kunnen zij ook nergens in eenige oorkonden van

staat voorkomen. Alle stellingen en plegtigheden der

Roomsche Kerk, die jezus niet geboden had, looche-

nende, verdween door dit ontkennend stelsel elk on-

derscheid van plegtigheden, door welke sekten van sek-

ten anders onderkend worden. Daar dan het koning-

rijk Gods geheel in hunne boezems besloten was , en

zich met geen uiterlijk gebaar hoegenaamd voordeed
,

bestonden zij bij honderd-duizendtallen als niet zijnde,

en zij kwamen naauwelijks tot de kennis der menschen,

dan door de vervolgingen en vragen , welke de inqui-

sitie tegen hen rigtte. Het is dus ongerijmd , eene

reeks van historische waarheden te eischen, waardoor

het bestaan der vroegste Doopsgezinden bij de refor-

matie aan dat hunner geestelijke vaders in de middel-

eeuwen, onafgebroken vastgeknoopt wordt 1 ."

Voegt men hierbij wat halbertsma teregt aanmerkt,

dat deze sekte geen' aardschen stichter had , en dat wij

wel petro di valdo (of petrus waldus) als den stichter

1 halbertsma, de Doopsgezinden en hunne herkomst; Deventer, 1843,

bl. 226 enz. Zoo had ook reeds a. m. cramer, het leven en de ver-

rigüngen van menno simons, bl. 19—21, op twee redenen gewezen

,

die de duisterheid hebben veroorzaakt van die wegen, langs welke

de leer der Waldenzische Doopsgezinden is uitgebreid ; n, 1. de

zware vervolgingen , waarvoor zij zich schuil hielden , en da t

zij eene zaak voor hadden, die niet veel geruchts maakte. De

schrijver verdient daar zelf nagelezen te worden.



der Waldenzen hooren noemen
, schoon hij sieehls

eene roemruchtiger rol dan anderen onder de ij ve-

raars dezer sekte hehhe gespeeld , dan moeten zooda-

nige redenen zeker zwaar hij ons wegen j zwaarder dan

wat deze zelfde schrijver (ter aangehaalde plaatse, hladz.

40G) zegt: »dat het hoofdhewijs achterblijven moest,

omdat het geene kracht van overtuiging kon hebben

voor het geslacht, dat hem thans leest." Ja, kracht

van overtuiging heeft het historische bewijs wel dege-

lijk. Het is slechts de vraag, of wij eenig historisch

bewijs kunnen vinden. Bij de proeve van onderzoek

,

die ik daartoe in het werk zal stellen, moeten wij in

de eerste plaats letten op de oudheid der Waldenzen

en op de oorzaken van hunne verspreiding uit de dalen

van Piemont. Vervolgens zullen wij trachten op te spo-

ren , hoe de kennis aan hunne leeringen en begrippen

herwaarts gekomen zij , en welke sporen men hiervan

vindt.

De vraag naar de oudheid der Waldenzen is hier

van meer belang, dan men oppervlakkig denken zou.

Immers , wanneer zij afkomstig zijn van waldus , na

bet midden der XIIde eeuw , en men reeds in en sedert

de XIde eeuw Doopsgezinde gevoelens, zoowel in Vlaan-

deren als elders, ontdekt, dan zijn de zoodanige Doops-

gezinden reeds vóór de Waldenzen geweest, en dan kan

men niet zeggen , dat de eersten aan de laatsten hunnen

oorsprong verschuldigd zijn. Ik heb hier alleen bij te

voegen , dat het voor mijn bijzonder gevoelen niets af-

doet , of de Waldenzen zich eerst van waldus of vroe-

ger dagteekenen •, daar ik voor mij overtuigd ben , dat

de begrippen der Doopsgezinden alle eeuwen door , en
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reeds van de Apostolische tijden af, bij een nu grooter

dan kleiner gedeelte der Christenheid hebben geheerscht.

Ik zou dit gevoelen genoeg kunnen staven ; maar dit leidt

ons hier te veel van ons eigenlijk doel af. Wij zullen echter

ten opzigte van de oudheid der Waldenzen het een en an-

der moeten mededeelen, omdat dit betrekking heeft tot de

vraag, ofde Doopsgezinden in deze gewesten hun ontstaan

waarschijnlijkerwijze aan hen te danken hebben of niet.

De Waldenzen
,
woonachtig in de valleijen van Pic-

mont , tusschen Italië
,
Frankrijk en Zwitserland, zou-

den,volgens sommigen, reeds in de eerste eeuw na Christus

hebben bestaan. Eenigen denken hiérbij aan den Apos-

tel paulus, die, zoo hij naar Spanje gereisd mogt hebben

,

gelijk hij voornemens was (Romein. XV, vs. 28), den

weg door deze valleijen zou genomen en ook aldaar het

Evangelie verkondigd hebben. Deze gissing steunt ech-

ter op zeer onzekere gronden. Anderen stellen dien

oorsprong iets later , en willen , dat dezelve afgeleid

moet worden van die Christenen , welke in de tweede

eeuw de vervolgingen der Romeinsche Keizers , inzon-

derheid van marcus aurelius , antoninus en severus zijn

ontvlugt, en zich uit Italië' en Frankrijk tusschen de

Alpische bergen hebben nedergezet , om eene veilige

schuilplaats te bekomen; of zij meenen , dat irenaeus,

in deze zelfde eeuw bisschop te Lfon, op eene reis

naar Rome, aan de dalbewoners het Evangelie predikte.

Voorts worden er verschillende getuigenissen , zoo van

vijanden als van vrienden bijgebragt, om zulk eene hooge

oudheid te staven.

Het is nog al opmerkelijk, dat twee beroemde schrij-

vers, die opzettelijk de geschiedenis der W^nklenzrn
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hebben onderzocht , zonder elkanders werk le kennen

,

namelijk makten schagen en jacques brez (wiens ge-

schiedenis door den beroemden gieseler als een hoofd-

werk over de Waldenzen wordt aangemerkt) , beide van

dit gevoelen zijn. gieseler zelf volgt echter het gevoe-

len van füszlIj en leidt hun ontstaan van waldus af.

Anderen
,

bij voorbeeld de heer p. jas
,
gaan in dit

laatste spoor, hetwelk echter aan glasius , die eene hoo-

gere oudheid stelt , niet aannemelijk voorkomt 1
.

Die Waldenzische leeraars zelve , welke de geschie-

denis van hunnen aanhang het best beschreven heb-

ben
, stemmen ook meest allen voor eene hoogere oud-

heid , dan de afkomst van waldus wezen zou. Zoo doet

niet alleen de genoemde erez , maar ook de bekende

leger , wiens gezag door den tegenwoordigen leeraar te

Latour , chlebus bevestigd wordt met de getuigenis van

den Engelschen geestelijke gilly uit Durhcun. gilly
,

die meermalen de Waldenzen in hunne dalen bezocht

heeft , is thans bezig met het zamenstellen van een ge-

schiedkundig werk over hen , en heeft onlangs, op de

1 schagen, historie der Waldenzen , bl. 110— 115; brez, histoire des

Vaudois, tom. I, p. 40 etc; füszli, Kirchcn- and Ketzerhistörie,

Th. I, Seite 293; gieseler, Kirchen-Geschichte , II B., II Abth.,

S. 551; jas , de Valdensiurn secta ab Albigensibus bene distingucnda,

pag. 4 et 55; n. g. van kampen en k. sybrandi, de valleijen der

Waldenzen
,

geschied- en aardrijkskundig geschilderd, bl. 8 enz.;

glasius, Kerkel. Geschiedenis , II dl., bl. 341 — 352 enz. In. zijne

Gesch. der Christel, kerk in de Nederlanden vóór de hervorming,

(TI dl., bl. 65) spreekt glasius eene zekere combinatie van dc

beide naams-afleidingen uit, als bij zegt: «Naar waldus werden

zijne aanhangers Waldensen en naar de valleijen, uit welke

deze leer haren eersten oorsprong nam, Valdensen genoemd. **



bibliotheek te Dublin, belangrijke oorkonden gevonden,

die ook reeds gedeeltelijk door leger gebezigd, maar

naderhand vergeten waren. Uit deze oorkonden schijnt,

volgens chlebus , zeer duidelijk te blijken , dat de Wal-

denzen reeds bij den aanvang der XIde eeuw bestaan

hebben, en dus vóór dat waldus het eerst te Lyon op-

trad *.

Ofschoon hier veel duisters blijve heerschen , zoo komt

het mij echter het geloofelijkst voor, dat de Walden-

zen vóór waldus hebben bestaan. Deze verdienstelijke

man is bekend geworden ongeveer het jaar 1 1 75 , of,

volgens anderen, ten minsteniet vóór 1160. De Noble

Leycon nu , een Waldenzisch geschrift
,
belangrijk voor

de kennis van hunne leer en zeden
,
is, volgens de woor-

den van den schrijver zeiven, opgesteld: »nu duizend

en honderd jaren geheel verloopen waren (ben ha mil

et cent an compli entierement) j derhalve ongeveer het

jaar 1100 en althans 60 jaren vóór waldus. Uit dit

geschrift blijkt duidelijk, dat de steller met zijne ge-

loofsgenooten toen reeds den naam van Waldenzen

droeg. „Want," zegt hij: «wordt er iemand gevonden,

die God bemint en Christus vreest, die niet wil vloe-

ken , zweren of liegen , die geen overspel wil begaan

of doodslag of dieverij , en die zich niet wil wreken op

zijne vijanden , zoo zeggen zij
,

hij is een Waldens en

waard om te sterven (illi dison quel es Vaudes è degne

1 chlebus, die Waldenser, in rheinwald's Allgem. Repertorium, 42

Band, September-Heft, 1843, S. 275. — De tegenwoordige Room-

sche bisschop van Pignerol, charvaz, een hevig vijand van de

Protestanten, laat daarentegen de Waldenzen van waldus af-

stammen in zijne: Recherches historiques sur les Vaudois.



de inorir) Opmerkelijk is het zeker wel, dat hunne

eerste en bitterste vijanden eene hoogere oudheid van

hunnen aanhang nooit grondig wederlegd hebben, zoo

als bij voorbeeld de inquisiteur reinerius sacco , die hen

met het zwaard en de pen hevig vervolgde.

Wanneer zijn zij dan ontstaan? A oor hunne afkomst

uit de Apostolische tijden vind ik geen voldoend be-

wijs. Evenmin voor hun ontstaan in de tijden van paus

sylvester en dus ongeveer het jaar 300. Ah eene ge-

loofwaardiger tijdsbepaling komt mij de Ylll stc eeuw

voor. Zoo denkt ook leger , en volgens hein zegt franc-

ke
, dat de Kerk der Waldenzen ten tijde van karel den

Grooten en lodewijk den Vromen ontstond. Toen leefde

CLAUDiüs ,
aartsbisschop van Turin , onder w iens her-

derlijk opzigt niet alleen de Piemontesche dalen , maar

ook aan deze zijde van de Alpen uitgestrekte gedeelten

van Provence
,
Dauphinê en Languedoc behoorden. Hij

tastte het gezag van den paus zeer stoutmoedig aan
,

was een ijverig verdediger van de Evangelische waar-

heid en de Christelijke vrijheid, en sprak de beelden-

dienst , de aanbidding van het kruis en van de over-

1 leger, histoire des Vaudois , tome I, p. 16, 17. Over clc

echtheid vaii de Noble Leycon zie men onder anderen brez, t.

aangeh. pl.
, p. 42. gieseler moest , om zijne stelling te hand-

haven , dat de AYaldenzen van Waldus afkomstig zijn , eene

andere tijdrekening volgen, en zegt dan ook, dat men zeker

niet van jezus geboorte af, maar welligt van het schrijven dei-

Openbaring van joaxnes moet beginnen te tellen, en dat men

dan tot het einde der Xlle eeuw komt; t. a. pl. , Th. II,

Abth II, S. 560. Men zie ook van kampen en sybrandi, bl. II,

-waar mede dit stuk wordt aangehaald , tot staving , dat dc Wal-

denzen ouder dan waldus zijn.
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blijfseleri der zoogenaamde heiligen, zoo als ook de kracht

der bedevaarten lot vergeving van zonden, en andere

misbruiken der Kerk, opentlijk tegen, gelijk genoeg be-

kend is. Yelen noemen hem dan ook het eerste hoofd

of den eersten leeraar van naam bij de vallei-bewo-

ners i
.

Maar hebben zij welligt reeds sedert dezen clau-

dius bestaan, hoe is het dan mogelijk geweest, dat zij

zoo langen tijd onbekend hebben kunnen blijven?

Men neme in aanmerking, dat zij zich gedurende een'

tijd lang, wat het uitwendige betreft, niet formeel van

de Roomsche Kerk hebben gescheiden, en de Kerk dus

onkundig bleef van de afwijkende gevoelens , die zij

in haar' eigen boezem koesterde. Hunne ketterij kwam

eerst daardoor uit , dat zij , ofschoon niet wettig tot

priesters geordend zijnde , zich toch durfden bezig hou-

den met het onderwijzen en prediken der Christelijke

leer. Dewijl de aartsbisschop van Lyon hun dit ver-

bood, zochten zij in 1179 de vergunning daartoe bij

paus alexander III. Zij braken eerst opentlijk met de

Kerk in 1184, toen paus luciüs III den ban over hen

uitsprak, omdat zij volhielden, dat men god meer ge-

hoorzamen moet dan de menschen. Zoo hadden zij zich

1 leger, t. a. pl., tome I, p. 137 etc.; francke, arxold von

brescia und seine Zeit, S. 46. — Voorts vergelijke men nog over

dit onderwerp: s. lucii, kist. eccles. Magdeburg., Basil, 1624, t. 12,

cap. 8, p. 547
;
thuam, hist. sui temporis, liber VI; limborch,

hist. inquisitionis , cap. 8, pag. 30; venema , hist. ecclesiast., t. VI

,

p. 138; martinet, Kerkel. geschiedenis der Waldenzen, bl. 23;

w. scHÏiFER, Galerie der Reformatoren, Meisen, 1838, Th. I, S.

109—203; van kampen en sybrandi, t, a. pl., bl. 9,
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een' geruimen tijd scliuil gehouden , en de toegang tot

liunne verblijfplaatsen was uiterst bezwaarlijk , door de

belemmeringen , die de natuur bier in den weg had

gesteld.

Terwijl wij ons dus voor eene hoogere oudheid ver-

klaren
,
voegen wij ons aan de zijde van hen , die hun-

nen naam afleiden , niet van waldus , maar van hunne

woonplaats, de valleijen (Vaux , Yaudoises ,
Vallenses,

Valdenses,waaruit later Yaldenzen en Waldenzen is ont-

staan). Anderen gaan nog verder en zeggen , dat waldus

eerst eigenlijk pierrebaldo ofbaldox zou geheeten hebben.

Dus zou dan waldus naar de Waldenzen zijn genaamd,

toen hij , uit Lyon gevlugt , eene schuilplaats in de

valleijen zocht en vond 1
. Dat het hun ook niet aan

andere namen ontbrak, zien wij bij de meeste schrij-

vers, die over hen gehandeld hebben. Dikwijls zijn

zij met andere sekten verward en de benaming Wal-

dens was in de middeleeuwen soms een algemeene li-

tel voor de ketters.

Nevens de Waldenzen komen bij onze beschouwing

inzonderheid de Albigenzen in aanmerking, zoo ge-

noemd naar Albi , eene stad in Languedoc (zuidelijk

Frankrijk) en dus in de nabijheid van de eerstgenoem-

den. Er is veel over getwist, of deze beide aanhan-

gen dezelfde geweest zijn , dan of men ze moet on-

derscheiden. Het komt mij voor, dat de heer jas,

vooral op het spoor van limborch, dit laatste voldin-

gend bewezen heeft , in zijne boven aangehaalde ver-

1
j. baselil'S , de Nederl. Sitlpitius, achter boxhorn's

, NederU

historiën, bl. 168
;
schagen, t. a. pl., hl. 178
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handeling. Echter bestond er bij hen veel overeen-

komst , mede in het punt van doop en eed. De doop

stond nogtans minder hij heiden op den voorgrond

,

dan dezelve naderhand door de Doopsgezinden ge-

plaatst is. Dit valt ook niet moeijelijk te verklaren.

Immers , van de zijde der Roomsche Kerk hechtte men

vooral op het gezag van den paus en van zijne gees-

telijken. Betoonde men hun in het algemeen gehoor-

zaamheid , dan was een hijzonder gevoelen omtrent

den doop (en zoo ook omtrent den eed) slechts een

ondergeschikt punt , vooral in een' tijd , toen er zoo be-

paald gevraagd werd naar het oppergezag in zaken

van de Godsdienst , of dit aan christus en Zijn geschre-

ven Woord , dan of het aan zijn' zoogenaamden ste-

dehouder op aarde moest worden toegekend. Ook was

de Kerk zelve het nog niet geheel eens , hoe men over

het doopen van kinderen denken moest Van de

zijde der Waldenzen was het gezag der H. Schriften

het hoofddenkbeeld , waarvan zij uitgingen. Dit ge-

zag stelden zij boven de aanmatigingen van eiken ster-

veling. De ware Kerk van christus zochten zij daar,

waar het Woord van God regt geloofd en heilig be-

leefd werd. En dewijl de Roomsche Kerk deze eenige

ware kenmerken miste, zonderden zij zich van deze

af en stichtten eene andere, van welke, op grond van

GodsWoord, alleen echte Christenen leden konden zijn 2
.

Het baatte den Roomschen niet , dat zij zich , tot sta-

1 l. flathë, Geschichte der Vorlaufer der Reformaüon; Th. I,

S. 234, 301.

2 n. c. kist, Verhandeling over dc Christelijke Kerk op aarde,

bokroond door tf.yler's Genootschap, 1830, bl. 191.
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ving van hunne begrippen en gebruiken
,
op overle-

veringen beriepen •, want de Waldenzen steunden op

den Bijbel, als rigtsnoer, en bleven dus alles verwer-

pen , wat de Kerk leerde , wanneer zij in den Bijbel

geen' grond daarvoor vonden 1
.

Volgens dit schriftuurlijk gezag schijnen zij eerst

vrij algemeen , zoo Waldenzen als Albigenzen , kin-

derdoop en eed te hebben verworpen 2
; maar allengs-

kens gaven velen der Waldenzen hierin toe. Dit ge-

schiedde vooral ten tijde der hervorming. Zij verston-

den zich met zwingli, oecolampadius en bucerus, en

het gevolg daarvan was eene nieuwe belijdenis des ge-

Joofs, in 1532 te Angrogne ontworpen. Evenwel hiel-

den zich niet allen daaraan , en twee hunner leeraars

a erklaarden , dat het beter geweest zou zijn , indien

men zich hield aan de vroegere belijdenissen, inzon-

derheid aan die van het jaar 1100. Maar naderhand,

toen er in de dalen behoefte aan leeraars ontstond ,

nam men zijne toevlugt vooral tot Genèvc, en hervormde

leeraars predikten in de valleijeiv, nu niet meer in de

landtaal , die zij niet verstonden , maar in het Fransch.

Deze leeraars prentten natuurlijk hunne begrippen aan

1
j. h. stuffken

,
Verhandeling over de Kerkel. Overlevering, be-

kroond door hetzelfde Genootschap, 1S40, bl. 270.

- Men zie over hunne verwerping van kinderdoop en eed

:

flathe, t. a. pl., Th. I, S. 357; füszli, t. a. pl., Th. TI, S. 116:

starck, Geschichlc der Tanfe und Taufgesinnten, S. 119, 120; c. s. mat-

thies, Baptismatis expositio biblica, historica, dogmalica (praemio or-

nata), edil. 2a
, Berolini 1840, p. 275 etc.: c. f. stUudlin Geschichlc

vomEide, Göüingen, 1824, S. 102 en de daar aangehaalde schrij-

vers; p. jas, t. a. pl., bl. 15, 16, 25, 129; halbertsma , t. a.

pl. , p. 269
, 299, en anderen.



de Waldenzen in. De catechismus van ostervald werd

eindelijk het handhoek , waaruit de Christelijke geloofs-

en zedeleer algemeen aan de Waldenzen werd onder-

wezen 1
. Als kerk-orde volgden zij nu eens de oudere,

dan weder de nieuwere agende van Gerieve , soms ook

die van Lausanne , totdat zij in 1839 op een synode

besloten , om eene eigene algemeene agende op te stel-

len
, volgens den geest van hunne oude geloofsbelijde-

nissen 2
.

Van daar , dat zij later niet meer zoodanige verwer-

pers zijn van kinderdoop en eed
,

gelijk wel vroeger
j

en dat ook nu
,
terwijl zij de jonge lieden , die zich tot

den geestelijken stand zullen vormen , meest naar de

hoogescholen te Lausanne
,
Genève

,
Montauban, Straats-

burg en Berlijn zenden , deze kenmerkende gevoelens

van de Doopsgezinden in het bijzonder niet zoo zeer

bij hen gevonden worden.

De Albigenzen worden gedrukt door eene beschul-

1 brez , t. a. pl., préface, p. 40 et p. 90; torn. II, p. 36, 44.

Volgens hem was calvyn misschien zelf van Waldenzische afkomst;

torn. I. p. 34. — Over die verandering van begrippen hij de

Waldenzen, spreekt ook halbertsma , hl. 230, die tevens wenken

geeft , waarom de doop naderhand grooter naam hij de Doopsge-

zinden heeft gemaakt , hl. 303. Hierdoor schijnt mij eenigzins te

worden opgehelderd eene twijfeling, door den Heer jas, pag. 63,

§ 13 geopperd.

2 fiiLLY en de overste becwith hebben zich veel moeite gegeven

,

om hen aan de Anglicaansche Kerk te verbinden, en voerden er

ook eene Fransche vertaling van het Common Prayer-DooJi in,

'twelk echter niet in den smaak viel. Gunstiger slaagde onlangs

eene poging van de Schotsche Kerk , om met hen in vriendschap-

pelijke aanraking te komen.
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diging , die men minder tegen de Waldenzen heeft aan-

gevoerd , en welke beschuldiging inzonderheid heeft ge-

strekt, om deze heide aanhangen zoo scherp van el-

kander te onderscheiden. De eersten zouden namelijk

veel minder zuiver in hunne begrippen en leerstellin-

gen geweest zijn, en niet weinig hebben overgenomen

van de oostersche dwalingen der Manicheèn en dei-

Gnostieken in het algemeen. Men moet evenwel voor-

zigtig wezen , dat men hier niet te ver ga. Het is eene

waarheid , dat de Roomsche Kerk overal ijverig naai-

de sporen van zulke dwaalbegrippen zocht , om eene

vrije hand in de vervolgingen te hebben
,
gelijk luther

zelf later door het synode van Sens voor een Mani-

cheër verklaard werd. Dat was een krachtig middel,

om die menschen bij het volk gehaat te maken , het-

welk dies te gretiger werd aangegrepen , omdat in het

Roomsche rijk tegen zoodanige leeringen de straf des

doods was bepaald. Daarenboven zijn deze ketterijen

in de XIde en in het begin der XIlde eeuw bij de le-

den der Westersche of Roomsche Kerk nog niet be-

kend geweest *.

bernard van Clairvaux , die groote vijand van alle

ketters , welke in het midden en op het einde der Xllde

eeuw leefde, onderscheidt de Apostolische ketters, waar-

mede hij de Waldenzen , en misschien ook de Albi-

genzen, zal hebben bedoeld , wel degelijk van de Ma-

nicheèn en zegt van de eersten: » zij zijn landlieden,

leeken
,
verachtelijk volkje. Welke ketterij had niet ha-

ren aartsketter? Maar bij welken naam zullen wij

1 Flathk, Th. 1, S. 221—242, 351, enz.
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dezen noemen? Bij geenen,daar zij hunne ketterij niet

van menschen ontvingen (denk echter ook aan geene

openharing van christüs) , maar huiten allen twijfel van

den duivel. Ik verneem, dat zij zich beroemen, dat

zij
,

zij alleen , het ligchaam van Christus zijn en de

opvolgers der Apostelen *, ook noemen zij zich Aposto-

lischen V
Wij willen daarmede niet heweren , dat de Alhigen-

zen onbekend gebleven zijn met oostersche dwaalbe-

grippen. Vooral door middel van de kruistogten naar

Palestina schijnen zij zulks te zijn geworden. Ook is

het zeer waarschijnlijk , dat de Grieken , die zich op

de aanzienlijke marktplaatsen van Narbonne en Tou-

louse lieten vinden , met de specerijen en zijden stof-

fen uit het Oosten, tevens stoute en fijn gesponnene

stellingen
,
langen tijd aan den ligtgeloovigen en on-

wetenden westerling onbekend , derwaarts hebben over-

gebragt. De academie te Toulouse , in 1233 bevestigd
,

zal tot de verspreiding van zoodanige stellingen wel

iets hebben bijgedragen 2
. Maar ik blijf het er met

glasiüs voor houden , dat er veel door hunne vijanden

verdicht werd, om hen in het oog der menigte zwart

te maken •, en geloof met clarisse en neander , dat de

Albigenzen en ook die oostersche secten , zoowel als de

Waldenzen , een' zeer gunstigen invloed hebben uitge-

oefend op den geest der westersche Christenen en op de

voorbereiding tot de groote hervorming 3
.

1 Breeder bij vaw kampen en sybrandi , t. a. p]., bl. 10.

2
e. b. swalle, de opstanden en omwentelingen in het paus-

dom, bl. 24 j
jas, t. a. pl., p. 102 etc.

3 glasius, Gesch. der Cfir. Kerk in de Nederl. vóór de hervor-
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Alen vond echter in Albi en andere streken van Fraak-
lijk niet alleen de zoodanigen , die door oostersche

dwaalleeringen waren besmet, maar ook volgers van

waldus (les pauvres de Lyon) en echte Waldenzen, die

Alhigenzen werden genoemd , omdat zij daaromtrent

woonachtig waren *. Ofschoon men deze secten, vooral

volgens de aanwijzing van lïmborch , in zijne medege-

deelde acten van de inquisitie te Toulouse , kunne on-

derscheiden , zoo blijft het toch schier onmogelijk, om

vervolgens aan te wijzen , of de Doopsgezinden van la-

tere dagen aan de Waldenzen of Alhigenzen , aan de

meer ofminder zuivere soort van Apostolischen , hunne

begrippen hebben ontleend -, indien zij die daaraan ont-

leend hebben. ïk ben echter van oordeel , dat van

diegenen ,
welke uit het Zuiden naar Vlaanderen zijn

afgezakt , het meerdere gedeelte tot de Waldenzen

hebbe behoord. Niet alleen toch is waldus zelf eeni-

gen tijd in Vlaanderen geweest en heeft er de kennis

aan de H. Schrift gebragt •, maar de Vlaamsche Doops-

gezinden zijn steeds van het gezag dier Schrift uitge-

gaan
,
terwijl de Alhigenzen hunne stellingen meer uit

de oostersche wijsbegeerte dan uit den Bijbel schijnen

te hebben geput 2
. En juist in het volgen van dit ver-

ming, IIe dl., bl. 65 enz.; j. clarisse, Encyclopacdia Theologicu,

pag. 284; neander, Kirchengeschichie , Th. VIII, S. 467.

1 schagen, t. a. pl., bl. 326, 133 enz. Ook jas zegt, t. a. pl.,

pag. 85: »atqui certissimum est, hoe Albigensium nomine , ab

initio expeditionis militaris et deinceps, haud raro comprehensos

esse Valdenses, qui in AJbigesio versarentur."

2 limborch zegt ook zelf, in zijne Historia inquisitionis
,
pag. 37

:

• videntur duae fuisse diversae sectae. Speciatim Valdénses viden-

tur homines fuisse simplicioris vitae ac judicii , rudes et inexerci-
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schillend beginsel , de schrift en de wijsbegeerte
3
heeft

de heer jas een kennerkend onderscheid tussclien de

Waldenzen en Albigenzen gevonden *. Maar hunne na-

men zijn zoo dikwijls met elkander en met andere sec-

tennamen verward , dat eene duidelijke schifting onmo-

gelijk blijft. Ik zal mij dus in het vervolg, even als

in mijne vorige stukken, bij de hoofdbenaming van

Waldenzen blijven houden.

Wij moeten nu nog met korte woorden den toestand

der Waldenzen aanwijzen, zoo als dezelve was, ten

tijde als wij van hunne verspreiding in andere landen

en ook van hunne gevoelens in Nederland hooren-, dat

is, ongeveer de XI dc en XIIde eeuw. Zij werden toen in

tati; et, si dogmata et instituta ipsorum bene et sine praeju-

dicio examinentur, dicendum videtur, inter omnes quae hodie

sunt christianorum sectas, nullam majorem cum ipsis habere

convenientiam
,
quam illam

,
quae Mennonitarum vocatur."

1 Nadat hij ze eerst heeft onderscheiden
,
wegens hunne af-

komst uit verschillende landen, stelt hij t. a. pl., p. 106 etc,

S. 12: «alterum discrimen Albigensium, quatenus Cathari erant

,

et Valdensium, in principio cernitur, quo placita sua rastraxe-

runt, ut illi ea peterent ex Philosophia, hi vero ex Literis Sa-

cris;" en heeft dit door vele aanhalingen gestaafd. Wat overi-

gens de goede verstandhouding tusschen de Waldenzen en Al-

bigenzen betreft, ik. heb daar meer bewijzen vóór dan tegen ge-

vonden. Wat pilichdorf zegt: «Waldenses reprobant imo nause-

ant Runcaros et Bcghardos et alios diversos," dit getuigenis is

niet alleen van lateien tijd, maar doelt ook op andere secten

dan de Albigenzen, gelijk jas zelf toestemt, t. a. pl., pag. 63. Ik

geloof eigenlijk , dat de Albigenzen in zuiverheid van leer eerst

niet van de Waldenzen verschilden, maar dat er langzamerhand

verbastering bij de eerstgemelden is ontstaan, gelijk ook de an-

deren in het punt van doop en eed zich niet gelijk gebleven zijn.
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dunne dalen niet weinig verontrust. De arme gemeen-

ten durfden niet meer zoo als vroeger , de godsdienst

die zij Leieden, openlijk vieren. Om het Woord te

verkondigen moesten de leeraars wijken op hooge ber-

gen, in diepe wouden of naar de eenzaamste dorpen.

Het dal St. Martin was toen eene toevlugt voor de ver-

volgden, en daar predikten zij in en Lij de dorpen

Salsc , Marcel , Rodoret en Prals ; gelijk ook in het dal

Perouse , te Talak
,
Pevi, Grand-Diblon

,
Dormiglions

,

Praroustin
, St. Barthelemi, Rocheplatte de li Gaudini;

i n het dal van Luzerne te Angrogne (vooral zeer vast en

Lijkans ontoegankelijk)
,
Boby en Roras , en op het ge-

bergte van Vacliere. Zij vergaderden meestal Lij nacht,

soms zelfs in holen onder den grond Die vervolgin-

gen maken dan ook eene hoofdoorzaak uit van hunne

verspreiding. Er zijn echter nog andere oorzaken Lij te

voegen , waaruit het zich verklaren laat , dat hunne Le-

grippen zoo algemeen verspreid , Lekend en omhelsd

werden. Dewijl wij ons niet zoo volkomen kunnen ver-

eenigen met de oorzaak, door bossuet en andere ver-

dedigers van het Roomsche geloof aangegeven en ge-

zocht in Gods raadshesluit , om nu te vervullen
, wat

wij in de OpenLaringen , hoofdst. XX, over de losla-

ting van Satan lezen , aan wien wij deze ketterijen zou-

den heLLen toe te schrijven , zoo zullen wij naar an-

1 leger, t. a. pl., tome I, p. 159; framcke, Arnold ton Bres-

cia, S. 52. Men moet evenwel de eerste regelmatige vervolging

tegen de vallei-bewoners later stellen; maar dat de Waldenzen

ook in het laatst der XI e eeuw vijandig behandeld zijn , wordt

mede bevestigd door de boven aangehaalde woorden uit de Xobir

Leycon: «hij is een Waldens, hij is waard te sterven."
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dere oorzaken moeten zoeken *. Het zal niet ondien-

stig zijn , deze oorzaken hier in liet licht te stellen
j

dewijl ik niet weet, dat zulks ooit opzettelijk is geschied

,

en omdat ik hierdoor tevens hunne komst en opneming

in deze gewesten ophelderen kan.

I. In de eerste plaats noem ik dus , als eene oorzaak

van hunne verspreiding , de zware vervolgingen
, die

zij in het zuiden van Frankrijk en ook in de dalen

zelve van Piemont gedurig moesten ondergaan. Die

vervolgingen tegen de Waldenzen hebben eigenlijk de

inquisitie in de wereld gebragt. Een Spaansch priester,

dominicüs , kwam in Frankrijk tegen deze ketters pre-

diken en vestigde zich te Toulouse , vanwaar hij spion-

nen naar alle naburige plaatsen zond, om wangeloo-

vigen te ontdekken. Paus greg-orius IX begreep het

groote voordeel, dat zich uit zulke ijveraars trekken

liet, en magtigde in 1235 de orde der Dominicanen,

om in Frankrijk onderzoek naar het geloof te doen

,

gelijk hij dit in Italië aan de Franciscanen opdroeg. In

de XIVde eeuw kwam de inquisitie echter geheel in han-

den van de eersten, daar men de Franciscanen zelve

niet zuiver genoeg in de leer bevond. De magt van

deze inquisiteurs was ongemeen groot -, daar zij zelfs van

alle bisschoppelijk gezag werden ontslagen en door den

1 bossuet , Histoire des variatiom des Eglises Protestante* dans ses

Oeuvres, torn. XX, pog. 189 etc. Tk heb het steeds een bijzon-

der blijk van Gods bestuur gevonden, dat juist, toen de pause-

lijke magt haar hoogste toppunt bereikte, gelijk b. v. uit dë

vernedering van keizer hendrik IV voor paus gregoru s VII Ie

zien is, de Waldenzen zich opeubaarden en den grond durfden

leggen tot ondermijning van die magt.
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wereldlijken arm moesten ondersteund worden. Alles

ging uit van Rome , waar hun hoofdzetel was , en naar

welks voorbeeld te Turin die Lekende vereeniging de

propaganda fide et extirpendis haereücis werd opge-

rigt , die nog heden ten dage onder de benaming van

propaganda hekend staat. Zoo slingerde men van het

noorden uit Toulouse , van het zuiden uit Turin , de

bliksems van het vaticaan op de arme Waldenzen

neder.

Het was wel de bedoeling der inquisiteurs niet, om
schuldigen te vinden, waar geene schuldigen waren;

wij zullen dit ten minste , naar den aard der Christe-

lijke liefde, gelooven. Maar de Waldenzen en Albi-

genzen hadden hunne perfecti (volmaakten) , conso-

lati (vertroosten) en credentes (geloovigen). De vol-

maakten en vertroosten ontveinsden hun geloof niet

,

zelfs wanneer zij naar den brandstapel werden ge-

sleurd. Moeijelijker bleef het echter, om de geloo-

vigen te onderkennen. Want dezen ontvingen de vrij-

heid , om uitwendig in den schoot der Roomsche Kerk

te mogen blijven. Daar moest immers eerst een groot

aantal menschen voor de zaak van het Euangelie ge-

wonnen zijn, vóór men openlijk de leer der Schrift

verspreiden durfde. Men moest de nieuwe leden, zoo

weinig mogelijk , aan vervolgingen bloot stellen en

den voortgang der ketterij , zoo lang als doenlijk was,

verborgen houden. Terwijl dus de leeraars en de zen-

delingen of geloofsboden doorgaans tot de volmaakten

en getroosten behoorden , was een groot getal der le-

den slechts geloovigen , voor het uitwendige soms de

Roomsche kerkleer toegedaan en dus moeijelijk door
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de inquisiteurs op te sporen. Van daar, dat deze er

toe over gingen, om ook honderden van Roomsclien

te vatten en te kwellen alsof zij ketters waren. Alles,

wat slechts eenigzins verdacht maken kon , werd eene

voldoende reden , om in hunne handen te geraken. En

toen paus innocentils IV in 1252 de pijnbank aan de

inquisitie toestond , was het geen wonder , dat men zoo-

genaamde schuldigen genoeg ontdekken kon , die de

zeldzaamste getuigenissen aflegden van ketterijen, welke

nooit in de wezenlijkheid hebben bestaan K

Maar de hoofdbeschuldiging, dat zij zich in gees-

telijke zaken aan het pauselijk gezag onttrokken, bleef

met volle regt tegen de Waldenzen en Albigenzen be-

staan en zij verduurden daarom in grooten getale den

marteldood. De geschiedenis van die vervolgingen zelve

is zoo algemeen bekend en nog wederom onlangs zoo

voortreffelijk door glvsiüs voorgesteld 2
, dat ik hier niet

veel van dezelve behoef te zeggen. Ik heb ze slechts als

eene oorzaak van hunne verspreiding te beschouwen.

De eerste groote vervolging tegen de Albigenzen be-

gon in 1209. Men zegt, dat door dezelve ongeveer

70,000 menschen omgekomen zijn. De eerste alge-

meene vervolging tegen de "W aldenzen , die van be-

teekenis was, is van het jaar 1233. Het is eene ge-

schiedkundige daadzaak , door niemand betwijfeld of

wedersproken , dat deze sekten daardoor over vele lan-

den van Europa en inzonderheid ook naar Noord-Frank-

1 flathe, Th. I, S. 252—257, 263, 279, 450 etc; halbertsma

hl. 244.

2 In zijne Tafereden uit het leven van Christen-martelaars ,
hl, 42

enz. Men zie ook swai.ur, t. a. pl., hl. '26 eva.
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rijk en naar Vlaanderen zijn verspreid. Maar in Vlaan-

deren zelve werden zij niet minder vervolgd , reeds

vóór die algemeene kruistogten tegen hen in de Xlllde

eeuw, Lij voorbeeld in 1182.

Dit leidt ons tot de volgende opmerkingen. Vooreerst

:

zij zijn reeds in Vlaanderen geweest, vóór die algemeene

vervolgingen in Zuid-Frankrijk en Piemont. Vervol-

gens : zij zouden misschien door die vervolgingen van

1182 in Vlaanderen vernietigd zijn, hadden de latere

verdrukkingen in Frankrijk en Piemont hen niet terug-

gedreven of op nieuw Vlaanderen doen zoeken. En ein-

delijk : ofschoon velen de oorzaak van hunne versprei-

ding alleen in die vervolgingen stellen, zoo hehben daar-

toe echter ook andere redenen medegewerkt , wanneer

zij in Vlaanderen geweest zijn, vóór zij van hunne eigene

woonplaatsen werden verdreven. Of men moest vooron-

derstellen , dat hunne verdrukking in de Xlae eeuw hen

reeds zóó verre hebbe verjaagd. Daar dit evenwel aan

twijfel onderhevig is , neem ik dus ook andere oorzaken

van die verspreiding aan-, oorzaken, die gedeeltelijk vóór,

gedeeltelijk tijdens die algemeene vervolgingen hebben

gewerkt.

II. Hun eigen ijver, om de Christelijke leer te ver-

spreiden, mag onder deze oorzaken geteld worden. Zij

zonden hunne geloofsboden uit. Hoogst waarschijnlijk

zijn reeds de leerlingen van claudiüs te Turin daar-

mede begonnen. In de XIde eeuw vinden wij zulke

geloofsboden meermalen. Als kooplieden verkleed

,

zochten zij toegang, niet alleen bij de geringeren, maar

ook bij de adellijken , en stalden hunne kostbaarhe-

den uit. Maar wanneer men vroeg, of zij nog niet



andere dingen te koop hadden , dan betuigden zij , als

de omstandigheden hun geschikt toeschenen : ja , ik

heb nog iets anders, kostbaarder dan alle goud en

edelgesteente-, maar beloof mij eerst, dat gij mij niet

aan de priesters verraden zult. Nu was de nieuwsgie-

righeid gespannen en men beloofde. Dan begonnen

zij te spreken van den kostbaarsten parel , het Euan-

gelie, en stelden dit tegenover en boven de begrip-

pen van de heerschende Kerk. Of zij gaven zich het

voorkomen, alsof zij zelve nog wel eenig onderrigt

wilden ontvangen in twijfelachtige zaken, redetwistten

over de leer, en legden eindelijk hun gevoelen bloot.

In de XIIde eeuw trad men reeds stouter op en deden

zich vooral de afgezanten van peter de bruis en hen-

drie van lausanne door geheel Frankrijk hooren. Zij

kwamen nu niet meer in het geheim , maar trokken de

steden openlijk binnen , door groote scharen gevolgd

,

en waar zij kwamen , daar wachtte reeds het volk met

verlangen op hunne komst. Een geroep van waardig-

heid en heiligheid ging hun voorafen bereidde hunne ver-

schijning voor en hield de gemoederen algemeen gespan-

nen. Onder zulke gunstige voorteekenen begonnen dan

de geloofsboden hunne prediking •, wat wonder , dat zij

er de gunstige gevolgen van zagen? Geheele scharen

bekeerden zich tot het Apostolisch geloof en in deze

zelfde XIIde eeuw was Frankrijk overal vol ketters

Niet weinige ijveraars kunnen hier met name wor-

den aangegeven. Voorop staat berengabius van tours,

ongeveer 1045-, arnold van brescia volgt hem, met

1 fiathe, Th. I, S. 230, 235, 257, 281.
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PETER DE BRUIS en HENDRIK VAN LAUSANNE , ill tien aail-

vang der Xllde eeuw. Zij waren, buiten de valieijen,

manhaftige verdedigers van de gevoelens der Walden-

zen j en
,
hetzij men hen voor hoofden van dezen aan-

hang wil erkennen
,
hetzij men geloove dat zij zelfstan-

dig en onafhankelijk van hen hehben gewerkt , zeker

is het, dat zij derzelver leeringen kracliiig hebben ver-

spreid. Zij werden soms zelfs als de stichters van hunne

sekte genoemd en deze naar hen Berengarianen, Ar-

noldisten) Petro-Brusianen en Hetiricianen geheeten^

natuurlijk, omdat de vervolgers den band en den draad

niet konden vatten van eene zamenspanning , die zich

in de overtuiging en het geweten dier menschen ge-

vestigd had Ook petrus waldus zelf (als ik hem

zoo noemen mag , in vele opzigten de menno simons

Ier Waldenzen), die zoowel in Piemont als in Vlaan-

deren en Bohemen werkzaam is geweest, was een ij ve-

raar in het verspreiden van zijne gevoelens. Met dit

oogmerk liet hij de H. Schriften in de taal van zijn

1 Deze mannen waren wel geene eigenlijke dalbewoners of Wal-

denzen, maar zij stonden, volgens leger, francke, gilly en an-

deren, met hen in verbindtenis en versterkten vooral de Albi-

genzische Waldenzen. Hunne gevoelens kwamen, althans in de

hoofdpunten , met elkander overeen
,

gelijk niet moeijelijk vallen

zou , breeder aan te toonen. Omdat er zich Bercngarianen ook in

Noord-Nederland hebben opgedaan , zullen wij hier alleen van

berengarius zeggen, dat hij dikwijls tegen den oppermagtigen

paus gregorius VII (die hem anders hoog achtte) en tegen de

besluiten van conciliën ijverde ; dat hij zich openlijk verklaarde tegen

de leer der verandering van het brood en den wijn bij het avond-

maal, in het ligchaam en bloed van Christus, en dat hij de nood-

zakelijkheid en kracht van den Kinderdoop ontkende.
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land overbrengen, zond hij zijne leerlingen naar alle

oorden uit, om het Euangelie te verkondigen, en reisde

hij onophoudelijk van het eene land naar het andere

Toen de inquisitie het hoofd opstak , moest men na-

tuurlijk in het verspreiden van de Euangelie-leer voor-

zigtiger worden. Maar even weinig als hun ijver ver-

flaauwde , evenmin mislukten hunne pogingen en van

dit laatste geeft onder anderen halbertsma zeer voldoen-

de redenen op. De leeraars , die als geloofsboden van

de Apostolische leer rondreisden , werden overal met

groote gastvrijheid doorhunne broeders ontvangen. Zon-

der vaste bezoldiging , vonden zij huisvesting en rijke-

lijk onthaal, waar zij kwamen. Onder een alledaags

voorkomen ,
ontgingen zij vele gevaren en werden zij

zelden verraden. Zij waren inderdaad als gasten en

vreemdelingen op aarde -, dit waren zij reeds uit be-

ginsel; door hun toestand werden zij in dit beginsel ver-

sterkt. Hunne ligte beweegbaarheid van de eene plek naai-

de andere maakte de ontdekking moeijelijk en er wer-

den zoodanige maatregelen van voorzigtigheid in het

werk gesteld, zelfs bij het overlijden van zulk een

leeraar of geloofsbode op de eene of andere plaats, dat

zijne verdwijning evenmin als zijne komst werd opge-

merkt. Zoo doorreisden deze ijverige zendelingen half

Europa , onbekend bij hunne vijanden ja
,

dikwijls

zelfs door hunne vrienden niet bij name gekend. Me-

1 francke, flathe, schagen, glasius, op vele plaatsen. — Be-

halve arnold van brescia worden er nog drie andere arnold's,

alle uit de XII« eeuw, als ijverige verspreiders van de begrippen

der Waldenzen geroemd. Zij zijn onderscheiden aangegeven door

francke, t. n. pl., S. 12.
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nig aankomeling ontving den doop door de hand van

een man, wiens naam hem nooit ter ooren gekomen is,

opdat hij voor de inquisiteurs naar waarheid zou kun-

nen zeggen, dat hij zijn leeraar niet wist te noemen.

Tegen zulk eene sekte moesten de pogingen der bitter-

ste vijanden wel te leur gesteld worden 1
.

III. Als eene derde oorzaak van hunne verspreiding

meen ik te mogen noemen de ligging van hun land en

de taal die daar gesproken werd. Dat land ligt als op een

middelpunt , hetwelk in dadelijke gemeenschap met Ita-

lië, Zwitzerland, Frankrijk en Spanje stond. Het gebied

van Languedoc was ook niet eens aan den Fransehen

koning onderworpen , en terwijl de aanzienlijkste graven

en baronnen den koning van Arragon als hun leenheer

huldigden ,
genoten zij op hunne burgten en kasteelen

eene tamelijk ruime mate van onafhankelijkheid. Waren

dus de valleijen van Piemont minder toegankelijk, de

Waldenzen konden zich echter vandaar in alle rigtin-

gen verspreiden. Men vindt hen dan ook reeds in het

begin derXIIde eeuw zoowel in Spanje als in Frankrijk.

Daar kwam nog iets bij , hetwelk hunne zaak zeer

bevorderde. De ridderschap werd liet eerst in Lan-

guedoc en Provence bij de Christenen van een zach te-

ren en milderen geest. Hier nam zij, door een fijneren

smaak voor letteren en dichtkunst , voor hoffelijkheid

1 halbertsma, t. a. pl., bl. 263, 289, 334_336. Opmerke-

lijk is ook, wat gieseler in zijne Kirchenye.schichie , B. II, Abth.

II, S. 593, mededeelt uit de predikatiën van den Franciscaner

berthold: »ez war ein verworhter Ketzer, der mahte Lieder von

Ketzerie, und lêrte sie diu Kint ander Straze, daz der Liute des-

ter mêr in Ketzerie vielen."
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en liefde geleid , die beschaving aan , waardoor haar

naam in de middel-eeuwen zoo beroemd is geworden.

Hier vormde zij de eerste beschaafdere taal van Nieuw-

Europa , het Provencaalsch of de langue d'Oc , die wel-

dra van den Ebro tot aan de Loire en van de Atlanti-

sche tot aan de Middellandsche Zee gesproken w erd. Het

waren echter niet alleen minnedichten en oorlogszangen,

de stukken, die door de troubadours in deze taal wer-

den opgesteld. Immers, het is een verkeerd denkbeeld,

dat zij niets anders zouden bezongen hebben. Neen-,

voor die ridders en hunne dames was ook de houding

van Rome tegenover de verdedigers van het zuivere

Euangelie tot een gruwel geworden. In de scherpste

satires hekelden zij den paus en zijne geestelijken en

prezen zij de ongelukkige martelaren des geloofs. Een

groot gedeelte van de werken dier troubadours slaat

terug op de woelingen, zoowel in het kerkelijke als

in het staatkundige, die zij toen beleefden-, woelin-

gen, zoo geschikt, om hunne geestdrift en veront-

waardiging gaande te maken. Sommigen hunner deel-

den zelfs in die verdrukkingen , den Waldenzen aan-

gedaan, of waren hunne medehelpers tegen den vijand.

Zoo streden zij tegen Rome met pen en zwaard, en

de indruk , door hunne geschriften op den geest van

het volk gemaakt, was niet gering. Eene algemeene

minachting voor den paus en de heerschende Kerk,

medelijden en deelneming met de verdrukten , niet

zelden overgang tot de kettersche leer , waren daarvan

de onvermijdelijke gevolgen 1
.

1 millot, Histoire litteraire des troubadours, op vele plaatsen;
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IV. Hun grout getal, zoo in als Luiten de dalen van

Piemont , zal mede tot die verspreiding van hunne be-

grippen niet weinig hebben bijgedragen. Reeds in de

XIIdc eeuw waren de valleijen te klein, om het aantal

der Euangelie-belijders te bevatten. Zij bewerkstellig-

den dus verhuizingen , trokken naar alle zijden over de

Alpen en inzonderheid naar Languedoc en Italië. Men

vond er zelfs te 11ome , den hoofdzetel van hunnen hit-

tersten vijand. Zoo was het reeds vóór waldus en toen

nu deze, met velen van zijne^aiiliangers eene schuil-

plaats in de valleijen was komen zoeken, werd hun aan-

tal wederom van tijd tot tijd te groot voor de ruimte

der plaats , die zij bewoonden. Honderd en vijftig ja-

ren na hem werd er eene groote verhuizing naar Pro-

vence begonnen , waar zij Cahrikres , Merindol , Lor-

marin en andere dorpen stichtten. Andere familiën
,

vooral uit de vallei van Luzerne, begaven zich naar

Paysanne
,
Pravigli'èm , Biolet en Bietonet , in het burg-

gieseler (die ook proeven van zoodanige satires aanhaalt), t. a.

pl., II B., II Abth. S. 256 etc.; glasius, Christen-martelaars, bl.

68; swalue, t. a. pl., bl. 23, 25; capefigle, Histoire de Philippc-

Angustc, Brux. 1830, t. III, p. 115, waar hij zegt: »les chants des

Troubadours étaient populaires; ils se récitaient dans les chateaux,

au milieu des cités,et le peuple devait y puiser une licence de

propos et de pensee, en opposition avec les doctrines orthodoxes." —
De troubadours waren toen voor de Waldenzen, wat later de re-

derijkers voor de hervormers in de XVIe eeuw geworden zijn. —
Zoo is ook een vertoog over den Antichrist, een stuk van het

jaar 1120, waarin de redenen ontwikkeld worden, waarom de

ketters zich van de Roomsche Kerk afscheiden , in het oude

Zuid-Fransch of Provencaalsch geschreven; van kampen en sy-

br wdi , t. a. pl. , bl. 11.



graafschap Salucco ; weer anderen van Val-Cluson naai

Mêane en Mathias
,
hï) Susa. Nog grootere verhuizin-

gen geschiedden naar Calabriè' en Apulië , en vele leer-

aars hadden zelfs hunne huizen te Florence , Genua en

Venetië. Gezwegen van diegenen, welke afzonderlijk

vertrokken zijn , vooral noordwaarts op , door Frank-

rijk heen en langs den Rhijn. Languedoc vooral, dat

tusschen zijne rijke graanvelden en wijnbergen vele rijke

steden telde, die ieder een klein gemeenebest vorm-

den; dat daarenboven bezaaid was met sterke burg-

ten , die even zoo vele vorstelijke hoven schenen, was

vol ketters. Ook door geheel Frankrijk verspreidden

zij zich zoodanig , dat de geestelijkheid eindelijk met de

zaak verlegen werd en de bisschop van Carcassone zelfs

zijn ontslag van den paus verzocht , daar hij geen mid-

del of raad meer wist, om de Waldenzen meester te

worden. Ongeveer het midden van de XVde eeuw werd

hun getal zoo groot, dat zij zelve durfden verklaren
,

zeer goed van Keulen naar Milaan te kunnen reizen,

zonder anders dan bij een geloofsgenoot hun nachtver-

blijf te nemen. Zoo stuwden zij elkander voort gelijk

de baren der zee-, en ook reeds op dezen grond kan het

ons niet bevreemden, dat zij mede in Nederland geko-

men zijn 1
.

1 brez, t. II, p. 14, 16; capefigüe, t. III, p, 115 etc.;

schagen, bl. 370; glasius, Christen-martelaars, bl. 67, 89; swa-

lue, bl. 22; flathe, Th. I, S. 235. De laatste bijzonderheid

wordt ook. medegedeeld door p. j. tavisck, Chronijck van den on-

dergane der Tijrannen, Ie dl., bl. 546, waar hij echter zegt, dat

zulks reeds in de XIÏÏe eeuw beleden werd door hunne marte-

laren, die in het bisdom van Trier werden ter dood gebragt.



V. Eindelijk noemen wij nog, als eene oorzaak van

den voortgang hunner leer , de Bijbel-vertalingen , die

zij in het werk hebben gesteld. Daar de H. Schrift

de grondslag was, waarop zij steunden, moest deze

derhalve zoo veel mogelijk hekend worden gemaakt.

De Schrift zou dan ook daar zelfs voor hen spreken
,

waar hunne geloofsboden zelve niet konden komen -,

en waar zij gepredikt hadden , daar zou die hunne

woorden bevestigen. Zoo protesteerden zij tegen den

paus op grond van de Schriften-, en dit wapen voor-

al heeft hen , 500 jaren lang vóór de hervorming

van luther , staande gehouden. Ook zonder dat zij

elkander persoonlijk kenden , was de H. Schrift de

banier, die hen vereenigde. De boeken van het N.

Verbond maakten inzonderheid het rigtsnoer uit voor

hun geloof en wandel. Velen hunner kenden het ge-

heel van buiten. Zelfs de handwerksman , die des

daags met zijn handen zijn sober brood moest win-

nen, vergastte zich eenige uren van den nacht aan

het brood des eeuwigen levens.

Geen wonder dus, dat de Roomsche geestelijken waak-

ten, zoo veel zij konden, om de verspreiding van de

H. Schrift in de landtaal tegen te gaan. »Zij leeren

zelfs de kleine meisjes de Euangeliën en Brieven ken-

nen, zeggen zij, om haar reeds van kindsbeen af aan

de dwaling (!) te gewennen 1 ." Een synode, in 1229

te Toulouse gehouden, verbood het vertalen der Schrift

in het Romaansch en Provencaalsch uitdrukkelijk. Paus

innocentius III, de oprigter van de inquisitie, wilde de

1 FLA.THF. , Th. T , S. 132.
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menschen afhouden van de Schrift, gelijk de Israëlie-

ten werden afgeweerd van den berg Sinaï , en bedreigde

de overtreders met den bliksem van Gods ongenoegen

en met den bliksem van het Vaticaan. Een synode te

Tarracona, zamengeroepen in 1234, beval dat al zoo-

danige vertalingen binnen acht dagen aan de bisschop-

pen moesten worden uitgeleverd , om, even als de ket-

ters zelve, te worden verbrand. Van dien tijd afwas

ieder leek, indien hij slechts een Bijbel bezat, reeds

door dit bezit half van ketterij overtuigd j want de ver-

volgers verklaarden zelve , dat die vertalingen gerekend

moesten worden onder de magtigste oorzaken tot ver-

spreiding der waldenzische begrippen.

De Waldenzen lieten zich echter niet afschrikken.

Ook toen zij in Nederland kwamen ,
zorgden zij , om

de Schrift uit hunne taal in het Vlaamsch over te bren-

gen, dewijl daarin, gelijk zij betuigden: »groote nut-

schap was, no boerte, no fabulen, no truffe (bedrog),

no faloerde (valschheid) , men were woerden-/' dat er

hier en daar wel gevonden werd ween herde coerste,

mer dat het pit ende die soetheit der van goet en de

selicheit der in wel was te bekinnen." En zoo kwa-

men zij ook hier, door Gods Woord gesteund *.

Men kan zich gemakkelijk voorstellen , welk een

weerklank zij bij de menschen van die dagen in het

algemeen moesten vinden ; zoo wel wegens den toestand

1 flathe, Th. I, S. 225, 238, 268,327, 446 ;
schagen, bi. 365

;

cr.ASius, Christen-martelaars, bl. 40, 93; halbertsma, bl. 326.

3
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\an Kerk en geestelijkheid, als wegens hun eigen ge-

drag en voorkomen. De pausen hadden zich wel, op

het voetspoor van gregorius VII , in de XIde eeuw , tot

een trap van aanzien verheven , welken zij vroeger

nooit hadden hereikt , maar het hof van Rome was niet

minder door allerlei ondeugden bezoedeld , dan het van

uitwendigen luister schitterde. Die zedelijke toestand

werd steeds van kwaad tot erger. Schandelijk, maar

ook tegelijk schadelijk voor het geloof aan de Godde-

lijke instelling des pauselijken bestuurs en aan de lei-

ding der pauselijke verkiezing door den H. Geest, was

alles , wat er van eene pausin joanna aan de wereld ter

oore gekomen was 1
. Schandelijk was ook het schouw-

spel , hetwelk men in de XIVde eeuw beleefde, dat twee

pausen een tijd lang met twijfelachtigen titel regeerden

en Europa van hunne smaadredenen en banvloeken de-

den gewagen. Rome schreeuwde tegen het bederf van

Avignon , waar de tegenpaus zetelde , en Avignon keer-

de zijne beschuldigingen tegen Rome.

Een beroemd schrijver bij de Roomschgezinden , de

Duitsche vrijheer von wessenberg , erkent volmondig de

verbastering , die toen in de Christelijke Kerk was bin-

nengeslopen. Hij noemt onder de oorzaken daarvan het

vormen van een priesterlijken stand*, de overdrevene

waarde en het goddelijk gezag , aan uitwendige vormen

toegekend ; de heerschzucht der geestelijken en hun on-

gehuwd leven: de vermenging van het kerkelijke met

1 Dat deze geruchten niet van grond ontbloot zijn, heeft de

hoogleeraar n. c. kist onlangs naauwkeurig en bondig aange-

toond in het IIIe deel voor het N. Archief voor Kerkelijke

(ieschiedenis.
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het staatkundige , de twisten en scheuringen in hel

leerstellige , welke de heiliging des levens uit het oog

deden verliezen \ het overbrengen van vele dingen uit

het Jodendom en Heidendom in de Christelijke Kerk-,

maar bovenal de ontwikkeling van de pauselijke heer-

schappij , waardoor een wereldsche en vleeschelijke zin

en eene onbeperkte monarchie in de Kerk werd gehul-

digd i
. Zoo ontaardde langzamerhand het geheele ge-

loof en deze ontaarding was de bron van het schrome-

lijkst zedebederf, vooral bij de geestelijken, alle ran-

gen door , zoodat goede voorbeelden van de herders dei-

kudde tot de uitzonderingen begonnen tebehooren. Dit

bederf was zoozeer al hare klassen doorgeslopen , dat

neander hetzelve een aansluitingspunt voor de ketters

noemt, tot bestrijding van de heerschende Kerk en der-

zelver sacramenten 2
. De geestelijken werden dan ook

velerwege met verachting en eindelijk zelfs met afkeer

beschouwd j en in Languedoc en Provence was het tot

een spreekwoord geworden : er is niets gemeener dan een

priester, anders zou ik wel priester willen zijn. Gedu-

rig verloor het pausdom, onder alle standen, van zijn

gezag zoowel bij de eenvoudigste landbouwers als bij

de grootste leenheeren 3
. En van de minachting der

verkondigers van eene godsdienst-leer tot de minach-

1
3. h. von wessenberg, die grossen Kirchenversammlungen des

15en und 16en Jahrhunderts , waar het geheele Ie Deel aan de ont-

wikkeling van deze oorzaken der verbastering wordt toegewijd.

2 neander , Geschicfite der christl. Religion und Kirche, Th. VIIT,

S. 457.

3 flathe, Th. II, S. 13—17 etc., 542; francke, S. 37, 154;

mvalue, bi. 21.

3*
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ting der leer , die door hen verkondigd wordt , is de

overgang steeds gemakkelijk.

Vergeleek men daarmede de zeden en het gedrag van

de leeraars en geloofsboden der Waldenzen, dan vorm-

de zulks eene scherpe tegenstelling. Hunne zinspreuk

was: het licht schijnt in de duisternis, en zij bewezen

de waarheid van die spreuk door hun eigen wandel *.

De inquisiteurs zelve beleden : » dat zij goed van zeden

en gedrag waren, waarachtig in hunne woorden, één

van hart en zin in de broederlijke liefde, en dat alleen

hun geloof niet deugde en onverbeterlijk was," terwijl

reinerius sacco, die hun was afgevallen en hen latei-

zoo bloedig vervolgde , daaruit voor een groot gedeelte

de verbazende verspreiding van hunne leer zoekt te

verklaren. Gelijk het schandelijk gedrag der priesters

de menschen afkeerig maakte van de Roomsche Kerk,

zegt hij , zoo werden zij door de deugd van deze men-

schen tot de ketterij overgehaald. Wel werden zij van

geveinsdheid en huichelarij beschuldigd, omdat men

geen ander wapen tegen hen vond-, maar de kalme

standvastigheid , waarmede zij hun geloof bij de afgrij-

selijkste folteringen en in den marteldood bezegelden

,

weerlegde klaarblijkelijk deze lastering 2
.

1 Lux lucet in tenebris was het omschrift bij eene fakkel ,
die,

door zeven sterren omgeven, te midden van de zwaarste duister-

nis helder brandde. Oorspronkelijk was dit het wapenschild van

de Waldenzen in de vallei van Luzerne, 'twelk later tot hunne

algemeene zinspreuk is aangenomen, brez, t. a. pl., t. I, p. 126,

en bij schagex, de titelplaat, charlotte vo.\ glümer, geb. spohr,

laat in haren historischen roman: de Waldenzen in Bohemen , Amst.

1839, bl. 312, hen ook aldaar dit zinnebeeld tot hun wapen nemen.

5 halbertsma, bl . 257 enz,, 328 enz.
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Passen wij datgene, wat wij van dien algemeenen

weerklank hunner gevoelens gezegd hebben, bijzonder

op Nederland toe , dan merken wij hier voorzeker het-

zelfde op. En zulks in geene geringe mate , als wij de

geaardheid en den geest van onze voorvaderen in aan-

merking nemen. »In den boezem der Germaansche

stammen speelde nog de jeugd van een krachtig men-

schenras, hetwelk van een zwervend tot een gezeteld

volk was overgegaan. De godsdienst was de behoefte

van ieders hart en de drijfveer van alle daden. De een-

voud der Christelijke eeredienst, ontdaan van tempelen,

menschelijke plegtigheden en optooisels, strookte won-

der met den mannelijken zin van het Germaansche hei-

dendom , hetwelk de godheid in hare eigene wouden

,

nooit in tempelen met menschen handen gemaakt
,
ge-

diend had. Het eenigste, wat men oppervlakkig zoude

zeggen , dat deze strijdzuchtige rassen niet kon beko-

ren , was de leer van liefde en weerloosheid , welke de

Waldenzen als bevel van jezus aandrongen *. Doch

deze krijgslist woelde toen meer in de hoofden dan in

de onderdanen , daar de vruchten der overwinning door

de gebieders werden geoogst. Wat het Germanisme zui-

verder bestond , wat de reformatie spoediger en dieper

doordrong, en wat het meer met het bloed der oude

Romeinen , Iberiërs , Celten of Sclavonen gemengd was,

wat men zich meer op de eerdienst van Rome of By-

1 Eerst in de XVIId8 eeuw vatteden de eigenlijke Waldenzen

de wapenen op, om hun laatste toevlugtsoord in Piemont te hand-

haven. Vroeger waren zij weerloos, gelijk de eerste Doopsgezinden,

en het waren meer sommigen der Albigenzen in Zuid-Franfoijf, y

die geweld met geweld zochten te keeren.
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zantium verliefd toonde. Verwonderen wij ons dus

niet, dat het zaad der Waldenzische leer, uit Franco-

Gaïïïcn op Germanjes bodem geworpen, met eene voor-

beeldelooze vruchtbaarheid voorttierde V
Ook de burgerlijke of staatkundige toestand gaf hier

gelegenheid aan de ontkieming van dit zaad. Toen de

groote massa van het volk nog onder lijfeigenschap ge-

bukt ging , was zeker de zuivere leer des Euangelies

,

door de Waldenzen aangebragt, eene rijke bron van

vertroosting voor den onderdrukten. En toen de bur-

gerstand zich vooral ten gevolge van de kruistogten be-

gon te verheffen en magtiger werd, wilde voorzeker

deze stand zich nog meer ongaarne eene leer laten ont-

trekken, waarvan men den heilzamen geest en invloed

reeds eenigermate bij ondervinding kende. Nadat graaf

Willem II aan verscheidene Hollandsche en Zeeuwsche

steden en aan Utrecht, in de XIIIde eeuw, zoo vele

handvesten, keuren en privilegiën geschonken had,

waardoor de poorters zich hoe langer hoe meer tot een

zekeren trap van bloei en aanzien verhieven, en ver-

volgens de steden van Vlaanderen, gelijk bekend is,

zoo verbazend in rijkdom en gezag, vooral door den

handel stegen
,
begon de menschelijke geest ook in het

godsdienstige zich nog vrijer te ontwikkelen. Het lijdt

geen twijfel , of die ontwikkeling van den burgerstand

en die grootere verlichting van de volksbegrippen heeft

2 ha.lberts.ma, bl. 324. — GLASiis, Gesch. der Ned. Kerk vóór de

hervorming
7
2Ae dl., bl. 454 enz., maakt ons ook aandachtig op de

bedaarde beredeneerdheid, de voorouderlijke vroomheid en de

onbedwingbare vrijheidszucht van onze vaderen, als bevorderlijk

aan de voorbereiding der hervorming.
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een veelvermogende invloed op de uitbreiding van de

Waldenzische leer hier te lande gehad 1
.

Hier kwam hij, dat het geenszins een gezuiverd Chris-

tendom wasy
hetwelk onze vaderen toen kenden, en

dat die leer hier nog slechts korten tijd was gevestigd

geweest, toen de geloofsboden van een zuiverder ge-

voelen hier verschenen. Eerst van de XIde eeuw kan

men de volkomene zegepraal des Ghristendoms over

het Heidendom in deze gewesten rekenen , en reeds in

deze zelfde eeuw verschijnen de ketters, zoo als wij straks

zullen zien. Wel waren de menschen door willebrord,

bonifaciüs en anderen opgeleid tot volstrekte gehoor-

zaamheid aan Rome; maar die begrippen waren nog

niet zoo verouderd en vastgeworteld , dat ze niet ge-

makkelijk eenige wijziging hadden kunnen ondergaan.

De onkunde en zedeloosheid der volgende priesters

werkte ook hier de ketters in de hand. De doop zelf,

langen tijd het eenige kenmerk van de aanneming des

Christendoms , werd dikwijls verwaarloosd of aan nieuw

bekeerden 2 bij vergissing herhaalde malen toegediend
5

terwijl sommige priesters het doopformulier niet eens

goed konden uitspreken. Christelijke eeredienst en Hei-

densche offerdienst werden soms verwisseld en de leer

1 heeren, Gevolgen der Kruisiogten, bl. 107, 215 enz. 5 wage-

naar, Vaderl. Historie, IIdc dl., bl. 39, 403 enz.; glasius, t. a.

pl., bl. 459. Hoe de staatkundige toestand ook in Frankrijk de

de Waldenzen in de hand moest werken, wanneer zij kwamen

met de vertroostingen der H. Schrift , kan men opmaken uit de

voorstelling van de burgerlijke ellende aldaar, bij dulaurk, Eis-

toire de Paris, t. II, p. 154— 160, en dewez , Histoire génerale

de la Belgigue, t. II, 149 etc.

2 Invallende Noormannen.
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der misse ademde veelal groote overeenkomst met de

vroegere offeranden. Het Roomsche geloof stond dus

tussclien het Heidensche en Euangelische als een brug

en er had eene trapswijze opklimming plaats. Ook gaf

het slecht gedrag der priesters , hier te lande zoowel

als elders, veel stoffe tot ergernis. Toen tanchelyn

inde XIIde eeuw opstond, was er te Antwerpen slechts

een priester, en deze werd algemeen veracht, wegens

zijne nalatigheid in de dienst en zijn openhaar ontuch-

tig leven Nemen wij dit alles hij elkander dan be-

staan er voorzeker redenen genoeg, die ons de goede

ontvangst der ketters verklaren.

Wij zullen thans beproeven te ontwikkelen , hoe zij

waarschijnlijk hier gekomen zijn, en onderzoeken , of wij

ook ergens zekere en vaste sporen van hen ontdekken.

Ik neem hierbij meer dan e'e'ne wijze hunner komst in

aanmerking j maar de eene wijze sluit de andere niet uit.

Zij geleiden ons meer , in eene opvolging van tijd, al die

eeuwen door , en zijn als zoovele stroomen , die achter-

eenvolgens vloeijen. Wij slaan dus die stroomen gade

,

zoo als zij derzelver rigting herwaarts genomen hebben :

a. Kan de Fransch-Vlaamsche zijde.

b. Van de Engelsche zijde.

c. Fan de Boheemsche zijde.

d. Fan de Zwitsers-ch-Duitsche zijde.

1 De stukken, bij het Koninkl. Nederl. Instituut bekroond,

van royaards . Gesch. der invoering en vestiging van het Christen-

dom in Nederland; bl. 325 , 329 enz. , en van diest lorgion over het-

zelfde onderwerp, bl. 139—152 j h. w. tyde.man, Verhandeling

over tanchelyn , in de Bijdragen tot de beoefening en Geschied, der

Godgel. wetenschappen, IIde dl., l ste stuk, bl. 92-
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a. VAN DE FRANSCH-VLAAMSCHE ZIJDE.

Die hier het eerst, en wel reeds uit de Xlde eeuw,

in aanmerking komen, zijn de Ganduljianen. Naau-

welijks had er eene zware ketter-vervolging plaats ge-

had te Orleans (in 1022), waarhij ook twee der aan-

zienlijkste geestelijken den dood niet ontkwamen, of

men vond sporen van eene hijkans geheel gelijksoortige

leer in Arras
,
Kamerijk en in het Luiksche. Deze

ketters zeiden volgers te zijn van zekeren gaxdulf, in

Italië, en gedeeltelijk ook zelve van daar gevlugt

te wezen.

Benevens andere stellingen werd hun te laste ge-

legd, en dit was zeker in de oogen der vervolgers de

zwaarste heschuldiging : dat zij geen gezag erkenden

huiten de H. Schrift en dat zij in alles hierbij wensch-

ten te blijven. Op een sijnode, in 1025 te Arras

over hen gehouden 1
, wilden zij aanvankelijk niets be-

lijden, maar gingen eerst na zware pijniging hiertoe

over. Zij bekenden toen, dat hunne leer en hun le-

ven alleen op het Euangelie steunde. Gelijk zij het

avondmaal , zoo als dit in de Roomsche kerk gebruikt

werd
,
verwierpen en de tegenwoordigheid van Chris-

tus ligchaam daarbij ontkenden , zoo koesterden zij

1 Arras en Picardië behoorden, zoowel als Vlaanderen, tot het

hertogdom Bourgondië, en werden eerst, na den dood van karel

den Stonten, door den sluwen lodewijk XI, aan Frankrijk toege-

voegd. Het is van belang, om dit ten opzigte der Waldenzen

in het oog te houden; want zij schijnen overal onder den Boui-

gondischen schepter eene toevlugt te hebben gezocht.
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ook andere begrippen omtrent den doop. Tegen de

heilzame werking van den doop voerden zij aan : het

slechte leven der geestelijken, die den doop verrigt-

ten j het slechte leven van de gedoopten zelve , en

omdat hij kinderen, aan welke de doop toegediend

werd , niets van dat alles werd gevonden , waardoor

eene goede werking kon veroorzaakt worden
,
namelijk

geen bewustzijn, geen wil, geen geloof, geene belij-

denis. Ook deed de doop niets tot afwassching van

de erfzonde. Hunne zedeleer kwam vooral hierop ne-

der : dat zij de booze wereld moesten verlaten , het

vleesch overwinnen , door handenarbeid het brood ver-

dienen, niemand leed doen en allen liefhebben.

Het schijnt , dat zij , uit vrees voor verdere marte-

lingen, hunne stellingen hebben herroepen en tot de

Roomsche kerk terug gekeerd zijn. Maar — men had

ze niet allen kunnen vatten , en zij waren slechts voor-

zigtiger gemaakt, om hunne leer heimelijk voort te

planten. Nog in deze zelfde eeuw kwamen zij we-

derom bij Arras en Kamerijk te voorschijn, en een

hunner leeraars, met name ramierd, werd door den

aartsbisschop gerhard II gegrepen en beschuldigd , dat

hij met zijne kettersche gevoelens overal ingang zocht

en velerwege ook vond, zoo bij mannen als vrouwen.

Hij werd verbrand -, maar gelijk hij bij zijn leven vele

aanhangers had mogen tellen, zoo werd door zulk

een dood de ijver voor zijne leer nog vermeerderd.

» Zijne aanhangers," zegt neander, » plantten zich in

de steden van deze landstreek talrijk voort, tot zelfs in

de XIIde eeuw, voornamelijk onder wevers." Dit laat-

ste is zeker opmerkelijk , daar de Waldenzen later



in Vlaanderen den naam van Tisserands (wevers)

droegen 1 ."

Wat eigenlijke wangevoelens bij deze Gandulfianen

betreft, wij moeten voorzigtig zijn, om niet te gretig

te gelooven , wat hun al door hunne beschuldigers werd

te laste gelegd-, gelijk ook de hoogleeraar tydeman, ten

opzigte van tanchelyn, met regt aanmerkt. De éc'nige

wezenlijke bron , ten aanzien van de gevoelens der Gan-

dulfianen
,
zijn de boven aangehaalde acta bij d'achery.

In die acta zelve heerscht eenige verwarring. Eerst

ontkent de ketter, die zoo voor de anderen als voor

zich het woord voert , het belang van allen doop-, ein-

delijk verwerpt hij alleen den kinderdoop en den doop

door onwaardige priesters. Hier breekt zijne verdediging

plotseling af, en wij vinden geen woord over het avond-

maal noch over het huwelijk. Hunne denkbeelden over

deze punten moeten opgemaakt worden uit de zeer lange

wederlegging van de tegenpartij -, terwijl zij zelve niet

weer aan het woord komen , om iets te verdedigen, te-

gen te spreken of nader te ontwikkelen. Het valt dus

spoedig in het oog , dat men in die wederlegging be-

schuldigen kon, zooveel men wilde; eene kunstgreep,

die men ook bij latere ketters in Vlaanderen heeft aan-

gewend.

De gevoelens van de Gandulfianen ontvingen in de

1 De Acta Synodi Alrebatemis , in d'achery, Spicileg., torn. I,

pag. 607 etc; gerdes Hiwf. Reformationis , torn. III, p. 1, 2; scha-

gen , bl. 175; gieseler, Th. II, Abth. I, S. 360; xeander,

Th. VIII, S. 463—467. flathe, Th. I, S. 230, houdt hen

voor leerlingen van claudius \an turin; vergelijk ook S. 231

en 233.
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XIde eeuw eene nieuwe sterkte door tanciielyn. Nu gaan

wij niet alleen verder naar het noorden , maar wij hoo-

ren ook Zeeland en Utrecht uitdrukkelijk genoemd.

Niemand heeft meer licht over tanchelyn verspreid

,

dan de hoogleeraar tydeman , in zijne reeds gemelde ver-

handeling. Het komt mij voor, dat deze het ware van

het valsche wel heeft weten te scheiden en als wij de

slotsom daarvan opmaken , dan bespeuren wij , dat tan-

chelyn eigenlijk in de hoofdzaak hetzelfde heeft ver-

kondigd , wat de Gandulfïanen geleerd hadden.

Hij leefde ongeveer 1113, en predikte in Zeeland

(vooral op Walcheren) , in Vlaanderen, te Antwerpen

en te Utrecht. Hij maakte een ongemeenen opgang.

Zijne leer was zoo diep hij het volk geworteld, dat

norbert, de insteller van de Praemonstrater monni-

ken met het weren en uitroeijen daarvan
,
zijne handen

later zoo vol had , dat hij
,
volgens het schrijven van

sommigen
,

zijn rang als Roomsch Kerk-heilige , wel

daarmede verdiende.

Er is aan tanchelyn , door zijne vijanden , veel on-

voegelijks te laste gelegd. Het getal zijner vijanden was

trouwens ook even groot, en misschien grooter, dan

dat van zijne aanhangers en vrienden. Maar wat men

niet voorhij ga , en mede door glasius , die overigens

dezen prediker veel ongunstiger beschouwt dan tyde-

man, wordt toegestemd, onder al die vijanden worden

volstrekt geene wereldlijke of burgerlijke personen ge-

teld. Het zijn alleen de geestelijken , die dan ook ge-

gronde redenen meenden te bezitten , om op hem ver-

bolgen te zijn , daar hij hunne geestelijke heerschappij

ongemakkelijk hard viel. Door deze heeren werd hij
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beschuldigd met al de bitterheid , die gekwetste eigen-

liefde en wereldsoh belang slechts ingeven kunnen.

»Hij was de slechtste van alle menschen
,
zeggen zij

een vijand van god en van al zijne sacramenten , een

tegenspreker van alle godsdienst en van het Christelijk

geloof, en dit ging zelfs zooverre (in tantum ut), dat

hij de gehoorzaamheid aan de bisschoppen en priesters

weigerde." Omtrent de punten van het avondmaal en

den doop dacht hij even als de Gandulfianen 1
. Hij

zou eindelijk
,
volgens de meeste schrijvers ,

terwijl hij

ergens te scheep was , door een priester verraderlijk zijn

vermoord.

baselius betuigt , dat Nederland op tanchelyn geen

minderen roem mag dragen dan Frankrijk op waldus,

en zegt : » welcke roem noch soo veel grooter is , als

tanchelyn ouder als valdus is. Want alhoewel de

oudheyd alleen de waerheyd niet bewijst, zoo is het

echter dat, wanneer dezelve daarbij komt, sy haer

meer versiert en recommandeert." boxhorn houdt het

1 Zijne beschuldigers zijn tevens zijne bitterste vijanden, na-

melijk de mannen van de Utrechtsche Kerk en de lofredenaars

van norbert, te Antwerpen, en zijn dus, gelijk tydeman nader

ontwikkelt, geenszins onpartijdig. Hunne grieven tegen hem
worden gevonden in de éénige wezenlijke bronnen over tanche-

lyn : Epistola Trajectensis Ecclesiae ad Fredericum episcopum Coloniën-

sem de Tanchelmo seductore, in: Actis Sanct. mensis Junii, tom. I, pag.

845 etc; Vita S. Norberti, auctore coaevo , in: Actis Sanct., 1. cit.,

p. 843. etc. De bewijzen, die door glasius (Gesch. der Christl.

Kerk in de Nederl. vóór de Hervorm., IIde dl., bl. 50 enz.) voor der-

zelver echtheid worden bijgebragt, komen mij meer voldoende

voor, dan die voor derzelver geloofwaardigheid worden opgege-

ven , en ik blijf in dezen meer op de zijde van tydeman .
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er voor , dat de groote aanhang , dien de leer der Wal-

denzen in Nederland vond, inzonderheid aan de pre-

diking van tanchelyn is toe te schrijven. Zoo zegt ook

le long in zijne Beschrijving der Reformatie van Am-
sterdam , dat tanchelyn een goed fondament had ge-

legd , om de leer der Waldenzen een' grooten aanhang

in de Nederlanden te doen krijgen , en het gemeen er

smaak in vond, omdat de stellingen van den eenenen

de anderen zoo overeenstemden.

Vanwaar deze man, die geen geestelijke maar een

leek en waarschijnlijk een Vlaming of Utrechtenaar was,

zijne begrippen hebhe ontvangen
,

blijkt niet duide-

lijk, baronius stelt hem volmaakt op ééne lijn met pe-

ter de bruis en Hendrik van lausanne , en meldt er van

(als vijand van de nieuwe leer) : » zeer gelijk aan tan-

chelyn en hem ook gelijk in goddeloosheid, is geweest

peter de bruis , die in dezen zelfden tijd hijkans de-

zelfde dwalingen heeft verspreid." Zoo schrijft ook de

beroemde abaelard , hun tijdgenoot : » onze tijd is door

de ketters in zulk een gevaar gebragt , dat er geen

grond meer voor het geloof erkend wordt. Hunne

hoofden zijn een zekere tanquelinus uit Vlaanderen

en de presbijter peter (de bruis), die onlangs in Pro-

vence is opgetreden." mosheim zegt, dat tanchelyn in

Braband opstond, terwijl de Henricianen hunne leer

in Frankrijk voortplantten, hendrik moet echter iets

later gesteld worden dan tanchelyn ofschoon het we-

zen kon , dat deze een Petro-Brusiaan ware. Als men

zijne gevoelens niet van de Gandulfianen of van zijn

eigen onderzoek der H. Schrift afleidt , dan komt het

mij waarschijnlijk voor, dat hij met de Berengarianen
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in aanraking zij geweest. Deze volgers tocli van be-

rengarius vond men reeds in 1060 in Luikerland, na-

dat zij door bruno
,
aartsbisschop van Trier waren ver-

dreven. Volgens van braght waren er ook in 1105

vier personen , die geen goed gevoelen omtrent den kin-

derdoop en de trans-substantiatie hadden , uit Trier

verbannen-, gelijk mede in het volgende jaar 1106

eenige Berengarianen. Dit zou dus geschied wezen, kort

vóór tajNChelyn. Van braght voegt er bij: »maer dese

van daer verstroyt zijnde, weeken in Nederland , in 't

land vanLuyk, te Antwerpen en daer omtrent en zaey-

den overal waer sy quamen het goede zaed van haer

rechtsinnig gevoelen." De ketters van Trier ontkenden

het oppergezag van den paus en van de Roomsche Kerk,

de tegenwoordigheid van Christus ligchaam bij het

avondmaal en de noodzakelijkheid van den kinderdoop

ter zaligheid.

Na tanchelyn's dood werd er te Antwerpen een

kapittel van twaalf priesters opgerigt , om zijne leer te

dempen maar dezen waren er niet toe in staat. In 1 1 24

werd norbert met dit zelfde doel derwaarts geroepen-,

en ofschoon het hem beter gelukte en hij ook de

gewijde hostiën, die tien en vijftien jaren lang onge-

bruikt en verborgen waren geweest , weer voor den

dag mogt brengen, de gevoelens van den ketter wa-

ren te zeer door het gansche land bekend geworden

,

dan dat ze geheel konden worden uitgeroeid. »Deze

ketterij is vervolgens zeer verspreid en heeft lang ge-

duurd," zeggen de Centuriat. Magdeburgenses, p. 848.

Onder zijne leerlingen en vrienden staat op den voor-

grond zekere everwacher, vroeger een geestelijke, die



— 48 —

ook met hem eene reis naar Rome had gemaakt. Die

reis schijnt op hunne denkbeelden gewerkt te hebben,

gelijk eene latere reis van luther, naar de pauselijke

stad, op de gevoelens van dezen hervormer. Ook wa-

ren zij op hunne terugtogt , te Keulen in de gevange-

nis geraakt, op bevel van den aartsbisschop frede-

rik III en met moeite werden zij , benevens een der-

den medehelper, zekeren ijzersmid manasse, daar uit

bevrijd. Na den dood van tanchelyn zettede everwaciiep,

zich te Utrecht neder en verkondigde hier de nieuwe

leer. Die verkondiging schijnt niet zonder invloed

gebleven te zijn*, althans korten tijd daarna, in 1135,

werden eenige zoogenaamde Berengarianen te Utrecht

verbrand. Dit is het eerste voorbeeld van martelaar-

schap om het geloof, door de Roomsche kerk in

Noord-Nederland gegeven. In dit zelfde jaar worden

er door baselius martelaren vermeld, zoo te Maas-

tricht als te Trier , van welke hij het tusschen beide

laat , of zij volgers van tanchelyn of Petro-Brusianen

zijn geweest Het kan echter zijn, dat hij ze ver-

wart met de ketters , die in 1163 naar Keulen afzakten.

In deze eeuw kwamen er vele Waldenzen in Vlaan-

deren. Onder hen was ook petrus waldus zelf, een

rijk handelsman te Lyon , die daar geheel in den geest

1 Vooral tydeman, t. a. pl., bl. 72 enz.; en verder boxhorn,

Ncderl. historie, bl. 47, enz.; j. baselius, de Nederl. Sulpilius (ach-

ter boxhorn), bl. 158. 167; le long, Reformatie van Amsterdam,

bl. 101
;
schagen, bl. 223; gerdes, t. III, pag. 3; mosheim, IVde dl.,

bl. 384; gieseler, Th. II, Abth. II, S. 521; flathe, Th. I, S.

316; francke, S. 65; leger, p. 154; van braght, I»te dl., bl. 283,

284; glasius, U** dl., bl. 48 enz.
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der Waldenzen had geleerd
,
vervolgens naar de val-

leijen van Piemont was gevlugt, en nu, volgens liet

berigt van den zeer geloofwaardigen du thou , ook Pi-

cardi'è en Nederland en eindelijk Bohèmen opzocht,

waar hij overleed. In welk jaar hij hier gekomen zij

en hoe lang hij hier vertoefd hebbe, wordt niet ge-

meld j maar dat zich meer Waldenzen met hem naar

Vlaanderen hebben begeven en dat zijne leer hier in-

gang vond
,

lijdt geen twijfel. Zij schijnen zich met

de volgers van tanchelyn vereenigd te hebben *.

Toen waldus vertrokken was, bleven de geloofsge-

nooten van de dalen eene gedurige correspondentie hou-

den met hunne broeders in de andere landen. Deze

broeders werden door zoogenaamde geloofs-boden , die

zich als pelgrims verkleedden, getrouw bezocht en in

hunne gevoelens versterkt 2
.

Eene zware vervolging trof hen in Vlaanderen nog in

deze zelfde eeuw (11 82). philips, graaf van den Elzas,

1 thuanus, Histor. sui temporis, lib. XVI: »igitur Petrus Wal-

dus, eorum antesignanus
,

patria relicta in Belgium venit atque

in Picardia, quam hodie vocant, muitos sectatores nactus
,
quum

inde in Germaniam transisset, per Vandalicas civitates di-

versatus est ac postremo in Bohemia consedit, ubi etiam hodie

hi, qui eam doctrinam amplectuntur , Picardi eaia ob causam

appellantur." Over zijne bekeering heeft ook vanbraght, Ie dl.,

bl. 302. — In 1163 zakten er van de vlaamsche ketters naar

Keulen af, waar zij verbrand werden, tydeman heeft, t. a. pl.,

bl. 102, 104—106 met zijne gewone scherpzinnigheid onder-

zocht, of deze eigenlijk volgers van tanchelyn geweest zijn. Ik

geloof, dat men tusschen die secten de grenzen niet geheel naauw-

keurig bepalen kan. — Verder gerdes, torn. IV, p. 4.

2 flathe
,
op art.: Glaubensbolen ; franckk, S. 44.

\
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werd door den aarts-bisschop van Rheims aangezet, om
de steeds toenemende ketterij met geweld te keer te gaan.

Verscheidene mensclien werden omgehragt , die behalve

van vele andere dwalingen ook beschuldigd werden :

den » kinderdoop , het heilige sacrament des altaars en

de Christelijke offerande der misse" te verachten. Die

verachting van de sacramenten
,
zegt baselius , bestond

in de verwerping van de vijf valsche en in de verbe-

tering van twee ware. Zij versmaadden daar en boven

de beeldendienst en geloofden niet aan het vagevuur.

Door deze vervolging opgeschrikt , verhuisden er vele

naar Frankrijk ; maar de vreesselijke rampen , die hen

hier in en na 1209 troffen, dreven hen naar Vlaanderen

terug. Hier woedde echter van 1236 tot 1238, robert

of bülgarus
,
vroeger zelf een ketter , niet minder he-

vig tegen hen. Deze Dominicaner maakte zich door

zijne gruwelijke wreedheid zoo berucht, dat de paus

zelf hem terug moest roepen , en tot eene levenslange

gevangenis liet veroordeelen *.

1 brez , tome II, p. 5 etc.
j
flathe, Th. I, S. 447 etc; lim-

borch, Mat. mquisit., p. 55
;

jas, pag. 97. De laatste houdt hem

voor oen Bulgaar van afkomst en oordeelt, dat hij een van die

Bulgaren is, welke Catharische of Oostersche kei tei begrippen in

Vlaanderen en Frankrijk hehben gebragt. Dit laatste is echter zoo

zeker niet, daar deze naam niet zoo zeer de afkomst van land-

aard als wel kettersche begrippen in het algemeen aanduidde,

gelijk jas zelf uit Malthaeus Parisias aanhaalt: wipsos autem no-

mine vulgari Bugaros appellavit (robertus), sive essent Paterini
,

sive Joviniani, vel Albigenses, vel aliis Haeresibus maculati. Ipsc-

met enim robertls memoratus, antequam habitum religionis

aiiscepisset, Bugarus exstiterat; quapropter omnes eorum com-

plices noverat. et factus est eorum accusator, mollens et inimi-
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Van tijd tot tijd kwam er wel eenige verademing

in Vlaanderen, maar deze was niet duurzaam j want

ook in de jaren 1359, 1373, 1421 en vooral in 1460

lezen wij van zoodanige vervolgingen j dit laatste jaar

met name te Atrecht. Hier hadden zich mede vele

aanzienlijken en zelfs adellijken tot het nieuwe geloof

gevoegd. Toen onderscheidene hunner gevangen werden

genomen
,
vlugtten vele andere grooten vol schrik uit

de stad. Men trachtte hen wel te achterhalen, maar kon

hen niet op het spoor komen. Volgens boxhorn werd

de plaats zoo herucht wegens Vauderie, dat men naau-

welijks de kooplieden of iemand anders uit de stad

ergens in Frankrijk durfde ontvangen, en dat de han-

delstand aldaar alle crediet verloor. Die iets van hen

te vorderen had , wilde terstond Letaald zijn , uit vrees,

dat hunne schuldenaars heden of morgen als Walden-

zen gevat en hunne goederen verbeurd verklaard mog-

ten worden. Deze vervolging duurde hij tusschenpo-

zen , nu met minder dan met meerdere woede , tot aan

het jaar 1491 voort.

Dat zij in Vlaanderen wel voor Waldenzen bekend

stonden 1
,

getuigt ook zelfs de naam van Vauderie

cus familiaris." Taalkundig gesproken, slaat dat Bugarus exsti-

terat, bij Matthaeus Parisius , hier meer op het gevoelen dan op

de afkomst, en is het niet ratione maar sectd te verstaan; want

in het eerste geval zou hij altijd een Bulgaar gebleven zijn, al

werd hij Dominicaner monnik , en kon de schrijver niet zeggen

:

«Bugarus exstiterat antequam" etc. Men zie ook p. j. twisck
,

Chronijck, I dl., bl. 554.

* boxhorn, bl. 82 enz., 132 enz.; baselius, bl. 174; schagen,

bl. 345; van leeuwen, Batavia illustrata, bl. 538, 541 ; van bracht,

4*



(Vaudois
,
Waldens) , die men daar algemeen nu eens

aan hunne leer dan weer aan de plaatsen van hunne

zamenkomsten gaf. Even als vroeger de Gandulfianen

en tanchelyn , zoo werden ook zij hevig door hunne

vijanden beschuldigd en belasterd. Zoo werd bij voorbeeld

het woord Vauderie bijkans in dezelfde beteekenis opge-

nomen als tooverij. In geregtelijke Vlaamsche stukken

komen zij voor als beschuldigd en overtuigd , dat zij in

verbond staan met den duivel , die op hunne vergaderin-

gen, nu eens in de gedaante van een aap , dan weêr van

een hond presideerde-, dat de duivel Godslasterlijke re-

devoeringen voor hen hield en hun verbood, naar de

kerk te gaan en de heilige sacramenten te ontvangen -,

dat zij uit het bloed van jonge gedoode kinderen zalven

maakten , waarmede zij de gezondheid der menschen

en de vruchtbaarheid der aarde bedierven ; dat zij aan

de zon het licht benemen , schoon en onstuimig we-

der verwekken en in de lucht rijden konden, en dui-

zend ongerijmdheden meer, gelijk men breeder bij

boxhorn vinden kan.

Intusschen was Vlaanderen ook noordelijker vol ket-

ters , waarvan velen onder de benaming van Lol/arden

mede in Noord-Nederland optraden. Deze benaming

wordt door sommigen van zekeren persoon lollard af-

geleid-, door anderen van het woord lollen, zacht zin-

gen A
. Zij worden dikwijls voor dezelfden als de Wal-

I dl., bl. 291, 362, 378. Ik zou hier veel breedvoeriger kun-

nen zijn, maar moest mij, wegens liet hoofddoel van dit onder-

zoek, bekorten.

1 Men vindt van een lollard :

a. Tn Engeland (ongeveer 50 jaren vóór wicliff), als afkomstig



denzen gehouden en de Waldenzen Lolharden beti-

teld. Ik geloof, gedeeltelijk met regt
,

gedeeltelijk ten

onregte. Zij zullen wel niet geheel dezelfde geweest

zijn j maar strekken tot een bewijs van den invloed der

Waldenzische leer , ook bij Roomschgezinden , dat is

,

bij zoodanige personen , die soms uitwendig aan de Kerk

getrouw bleven , maar toch in het wezenlijke van de

zaak zoo zeer met de Waldenzen overeenstemden , dat

men hen wel dikwijls met elkander verwarren en voor

dezelfden houden moest , en dat ook de aanhangers van

uit de valleijen van Piemonl en vervolgens de Waldenzische leer

in Engeland verspreid hebbende, tot dat hij te Londen in eene

toren werd opgesloten, naderhand naar hem de Lollards-toren

genoemd; brez
, Préface, p. 23; van kampen en sybraisdi, t. a.

pi., bl. 15.

b. In Oostenrijk, uitdrukkelijk een Waldens genoemd, die in

zijn verboor beleed, dat men alleen in Oostenrijk en Dohemen

wel 80,000 menschen vinden zou , die in het godsdienstige

met hem gelijk dachten; p. j. twisck, Chronijck, I dl., bl. 657,

op het jaar 1315.

c. In Nederland, bij arnold, Hist. der Kerken en Ketteren, le dl.,

bl. 694 en flathe, Th, II, S. 151 een walter; door le long,

Reform, van Amst., bl. 282 en brandt, ïleform., I dl., bl. 27 een

mattheus genoemd en voor een Waldens of Turlupiner gehouden.

Volgens arnold werd walter lollard in 1321 te Keulen verbrand,

nadat hij meest in Nederland geleerd had. In Utrecht vond men
zeer vele van deze secte en ook in Braband maakte zij veel aan-

hang, zelfs onder aanzienlijke vrouwen, volgens a. matthaeï, Ve-

teris Aevi Analecta, torn. I, pag. 431.

Zij worden ook dikwijls met de Begharden verward; flathe,

t. a. pl.; werden soms aangevallen , soms weer op pauselijk bevel

met rust gelaten; gieseler, Th. II, Abth. III, S. 207; schröckh
,

Christl. Kirchengeschichte , Th. XXXIV, S. 552, 559 en zijne Kir-

chengesch. seit der Ueformation , Th. II, S. 507.
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wicliff meest Lollarden werden geheeten. Zoo wilden

zij ook zelve gaarne worden genoemd , want de naam

van Waldens was hatelijk geworden. Het is misschien

dezelfde zaak , onder een anderen naam of vorm. En
zoo is het telkens geweest , met die Waldenzen in Ne-

derland. Als de naam van Gandulfianen niet langer

gelden mogt , staat tanchelyn op en maakt eene secte-,

worden de volgers van tanchelyn te zeer henaauwd

,

dan sterven zij uit en steken het hoofd weer op , als

Berengarianen , Petro-Brusianen en Waldenzen. Komt

de Vauderie in verachting, dan wordt deze naam ge-

schuwd en men schaart zich mede onder de banier van

de Lollarden -, ofschoon men nog liever onbekend blijft

en geen naam draagt. De Lollarden wijdden zich in-

zonderheid toe aan werken van barmhartigheid zoo als

bij zieken en stervenden , en dachten al zeer ligtvaar-

dig over het gezag van den paus en zijne geestelijken -,

terwijl zij alles terugbragten naar het gezag der H. Schrift

en de voortdurende werking van den 14. Geest op het

gemoed van den Christen. Zij genoten veel opgang,

en in Utrecht vindt men nog de Lollestraat, naar hen

genoemd *. De geestelijken ijverden natuurlijk tegen

hen, zoo veel zij konden-, en ongeveer 1380 deed de

bisschop van Utrecht het lijk van zekeren mattheus,

een Lollard, plegtig opgraven en openlijk en deftig voor

zijn paleis verbranden.

bernhard van lutzenburg getuigt van deze Lollarden

dat zij niets buiten de H. Schrift wilden aannemen,

1 a. matthaeï, t. a. pl., GRONEMAN , Diatribe in J. Wicliffi vitam
,

ingenium, scripta; Traj. ad Rhenum, 1837, pag. 20.
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zeggende dat alles wat daarbij gevoegd of daaraf geno-

men werd
,
lastering en leugentaal was

,
terwijl hij ze

houdt voor discipelen van wicliff 4
.

Zoo zien wij dus die Waldenzische begrippen gedu-

rig in Vlaanderen geplant en verspreid en van daar

soms ook naar noordelijk Nederland overgebragt , of-

schoon hiervan vóór de hervorming , slechts enkele spo-

ren te vinden zijn , en de draad , als het ware, gedurig

weer afgesneden wordt. Dit is echter ook geen wonder,

en waren er meer aaneenschakelingen te vinden
,
dan

zou het niet zulk een betwist punt wezen , of de Doops-

gezinden in Noord-Nederland van de Waldenzen af-

komstig zijn. Maar ook als wij vragen naar de staat-

kundige betrekking , die er in deze eeuwen tusschen

Zuid- en Noord-Nederland bestond , niet alleen in oor-

log maar ook in vrede, vooral door het handelsverkeer,

dan moge die draad van gemeenschap , tusschen de

regtgeloovigen hier en daar
,
vroeger en later , soms ge-

heel onzigtbaar zijn, het bekomt dan toch grootere waar-

schijnlijkheid , dat dezelve wel bestaan heeft. Daaren-

boven geraakte het grootste gedeelte der Nederlanden

in de XVde eeuw onder den Bourgondischen sehepter,

en ik moet met glasius betuigen, dat de verspreiding

der Waldenzische denkbeelden daardoor bijkans onver-

mijdelijk werd 2
. Ook was de Vlaamsche taal, waarin

de H. Schrift door de Waldenzen werd overgebragt

,

(brandt zegt »in iNeerduitsch rijm
,
volgens de gewoonte

van die tijden) niet alleen in Vlaanderen maar mede in

1 b. van lutzemsurg
,

Caialoyus Haerelicorum , lib. IV, pag. 5.

? glasius, Ned. Kerk vóór de Herv., II ril., hl. 60, 410, 411.
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vele gewesten van Noord-Nederland de heerschende of

ten minste zeer bekend

Wij vragen nu naar nog meerdere en vastere sporen,

dan wij reeds van de Berengarianen en Tanclielijnen , in

Utrecht en Zeeland, gelijk later ook van de Lollarden,

hebben aangetroffen. In de eerste plaats moet ik mel-

ding maken van een paar bewijzen , die mij niet geldig

genoeg voorkomen , ofschoon dezelve wel eens worden

aangehaald. Volgens k. van huijzen zijn er niet alleen

Waldenzische begrippen maar zelfs geslachten tot Am-
sterdam doorgedrongen , zoo als hij uit den oorsprong

van vele aanzienlijke familiën zou kunnen bewijzen.

Maar ongelukkig levert hij dit bewijs niet
,
terwijl hij

ook geen tijd van hunne overeenkomst bepaalt 2
. Ik

heb zelf wel, naar den oorsprong en de overkomst van

zoodanige geslachten onderzocht en zal daarvan belang-

rijke uitkomsten kunnen mededeelen bij de vermel-

ding van den aanwas der Doopsgezinden in Holland,

vooral kort na het midden der XYlde eeuw, maar

ik kan ze bij de ontwikkeling van derzeiver oorsprong

niet aanhalen en moet dus dit bewijs, hoewel ik aan

van huyzen's geloofwaardigheid niet twijfel , laten va-

ren 3
.

1 brandt, Reformatie, I dl., bl. 21. Uit het boven (bl. 33)

aangehaalde daarvan, blijkt inderdaad, dat die vertaling in het

oud Nederduitsch is geschied.

2 Aangehaald in de Gesch. der Doopsgez. in Groningen enz.

,

I dl., bl. 8.

3 Die berigten hebben inzonderheid betrekking op Amsterdam

en Haarlem en zijn mij medegedeeld door de vriendelijkheid van de

lieeren j. hartsen en a. pf. vries.
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Een andere grond wordt er wel eens gezocht in de

woorden van galenus abrahamsz: »dat er nog Lij zijnen

tijd Linnen Leiden in de Waalsche tale onder die van

onze gezindheid is gepredikt." En g. j. van rijswijk, niet

onervaren in de geschiedenis der Doopsgezinden, voegt

er Lij , van k. van der horst , een onzer leeraars te

Haarlem
,
gehoord te heLLen en er ook zelf niet aan

te twijfelen: » dat de tegenwoordige kerk der Doopsge-

zinden te Leiden de vergaderplaats was van die Fransch-

Doopsgezinde gemeente. Te Haarlem heeft mede zulk

eene Fransch-Doopsgezinde gemeente Lestaan , die hare

vergaderingen hield op de Oudegracht , tusschen het

Groot- en Klein Heilig land; eene gemeente , die zeer

talrijk was, doch die, zoodra hare leden met de in-

Loorlingen in naauwere Letrekking kwamen en zich

derhalve op de Hollandsche taal Legonnen toe te leg-

gen, Lij hare godsdienstoefeningen hare moedertaal

met de Hollandsche verwisselde en zich langzamer-

hand naauwer vereenigde met de overige Doopsge-

zinden *.

Ik houd het er echter voor, dat zulks ten opzigte

van de Waldenzische afkomst der Hollandsche Doops-

gezinden volstrekt niets Lewijst. Zijn die Fransche Doops-

gezinden daar vóór ofna menno simons tijden gekomen?

Dit kan zelfs niet eens vast Leantwoord worden. En
als wij nu daarLij in aanmerking nemen , dat er wel

vele stukken van Nederlandsche Doopsgezinden in het

Fransch zijn vertaald
,
hoogst waarschijnlijk ten dienste

1 c abrahams
,

Verdediging der Doopsgezinden, bi. 29; g. j. van

Rijswijk, Schets der Christelijke leere , 2de druk, bL 240.
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van die gemeenten , maar dat deze vertalingen niet vóór

1 626 en daaromtrent begonnen 1
, dan komt het mij

meer aannemelijk voor, dat deze Fransche Doopsgezin-

den hebben behoord , of tot diegenen , welke in het mid-

den der XVIde eeuw uit Vlaanderen zijn gevlugt , of

tot die , welke zich gedurende het twaalfjarig bestand,

toen de staat hier zoo bijzonder begon te bloeijen, we-

gens handelsbetrekkingen en meerdere vrijheid in het

godsdienstige en staatkundige, uit de zuidelijke provin-

ciën herwaarts hebben begeven. Of zijn ze uit Frank-

rijk zelf gekomen , dan is het ten minste nog niet be-

wijsbaar
, dat zij behooren tot die vroegere Waldenzen,

die hier vóór of in het begin der XYlde eeuw zullen

verschenen zijn.

Bij boxhorn vinden wij in het breede verhaald , de

geheele )>maniere van inquisitie" tegen de Waldenzen

in Nederland, de vragen aan de ketters voorgesteld en

de eed , die hun door de kettermeesters werd opgelegd

en afgeëischt , alsmede de wreede martelingen , die hun

werden aangedaan 2
. Gelijk men echter overal dezen

schrijver , die ten opzigte van de Waldenzen wezenlijk

zeer belangrijke berigten mededeelt , met eenige voor-

zigtigheid moet raadplegen, zoo behooren wij inzonder-

heid hier eenigzins behoedzaam te wezen, om deze daad-

zaken niet te ruim op Noord-Nederland toe te passen

en daaruit te besluiten, dat er toen Waldenzen hier

gevonden en gemarteld zijn. Opmerkelijk zijn zeker de

1
s. muller

,
Jaarboekje voor de Doopsgezinde gemeenten , Amst. 1840,

bl. 64; Gesclu der Doopsg. in Friesland, bl. 380.

! boxhorn, t. a. pi., bl. 19 enz.
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woorden wel, waarmede de lastgeving tot inquisitie

begint: wals in Nederland iemand den Reghter voor-

komt, verdaglit ende beschuldight van ketterije" enz.

Zoo ook het formulier van den eed: wiek N.N. sweere

eenen eed God almaghtigh, mijnen Heere(den bisschop)

van Utrecht (ofte anders) ende den tegenwoordigen

Heeren in synder plaetse" enz. , en eene der vragen

,

die aan de ketters werd gedaan : » syt gy een van die

Kunders?" want met dit woord, dat toch zeer Neder-

duitsch klinkt, werden de Waldenzen bedoeld, omdat

zij dachten meer kunde of kennis van de godsdienst te

hebben , dan anderen. Maar het bevreemdt mij toch, dat

boxhorn geene plaatsen in Noord-Nederland heeft ge-

noemd, waar gemarteld is, terwijl hij van zoodanige mar-

telingen in Zuid-Nederland zoo breedvoerig gewaagt *.

1 Volgens sommigen zou dit geloofsonderzoek ook in de Neder-

landen sterk doorgedreven zijn door den inquisiteur conraad van

marpdrg, van wien ik echter geloof, dat hij meer aan den Rhijn-

kant gewoed heeft. Zoo liet hij bij voorbeeld in 1215 omtrent

tachtig Waldenzen te Straatsburg verbranden, terwijl er in 1212

ongeveer 100 waren verbrand te dier zelfde plaatse, 39 te Eni-

gen en 18 te Menlz. van braght, I dl., bl. 333—338. Mis-

schien heeft wagenaar, Vaderl. Historie, II dl., bl. 370, nog

al aanleiding gegeven tot het gevoelen , dat marpurg de Walden-

zen in Noord-Nederland hebbe vervolgd, daar hij zegt: »de Domi-

nicaner monnik, koenraad van marpurg, deed thans hier te lande

vele menschen om ketterij ten vure doemen ; doch naar 't getui-

genis zelfs van kerkelijke schrijvers , die dezen tijd beleefd heb-

ben
,
sommigen te regt, anderen ten onregt." Maar de hier door

hem aangehaalde schrijver, Gesta Archiëpiscop. Trevirensis , m mart.

et durand. Vet. Monumenta, torn. IV, cap. 242, zal zeker insgelijks

meer den Rhijnkant hebben bedoeld. Ik heb nog geen nader be-

wijs voor wagenaar's stelling kunnen vinden.
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Dat er evenwel zoodanige ketters in Noord- Neder-

land gevonden werden , of dat men ze ten minste op

het spoor trachtte te komen
,
blijkt uit bisschoppelijke

besluiten van den stoel te Utrecht, waarbij men in aan-

merking nemen moet, dat geheel Noord-Nederland,

uitgenomen weinige landstreken, aan de herderlijke

zorg van den Utrechtschen prelaat was toevertrouwd.

De bisschop johannes II verbood in 1294 uitdrukkelijk:

»dat men aan geene vreemde en onbekende clerken,

die zich voor priester, hetzij van onze eigene stad en

bisdom
,

hetzij van een ander bisdom uitgeven , ver-

lof zal hebben te geven om de heilige dienst te doen,

ten zij dat zij goede blijken van hunne priesterschap

toonen." Dit zelfde bevel werd in 1310 vernieuwd

door den bisschop guido van avennes, die er nog bij-

voegde: »dat de priesters en regenten der kerken

naauwkeurig moesten toezien , of er ook eenigen onder

hunne parochie woonden , die niet ééns in het jaar ter

biecht kwamen, en dat zij dezelve aan hem of aan

zijnen oiïlciaal moesten aanbrengen, om hen naar be-

hooren te straffen. — En aangezien de zonde van ket-

terij onder alle zonden de verfoeijelijkste en voor de

nadeeligste aan het Christen geloof wordt gehouden,

zoo belasten en bevelen wij aan alle bewindhebbers

en land dekens, zoodanige menschen zelve of dooi

andere kerkherders zorgvuldig na te speuren. En in-

dien zij een of meer personen vinden , die over deze

misdaad geen al te goeden naam en faam mogten heb-

ben, zullen zij dezelve, zoo ras als het mogelijk zal

zijn , en zonder uitstel , aan ons of aan onzen ofliciaal

aangeven en hunnen omgang naauwkeurig beschrij-
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ven 1 ." Dit kan toch hoogst waarschijnlijk op geene

andere kettersche gevoelens , dan op die der Walden-

zen doelen. Want de Tempeliers, kort naderhand te

Zierikzee , zoowel als door geheel Europa henen, om-

gehragt, hadden hunne vaste preceptorijen en werden

meer als in één slag nedergeveld. Tegen dezen wer-

den ook geene edicten uitgegeven, vóór men zich on-

voorziens en hij verrassing van hen verzekerd had 2
.

halbertsma zegt , dat de Waldenzen in de XIIde en

XIIIde eeuw huiten Frankrijk gedreven zich in Picardie

en Vlaanderen vestigden. Het is zoo, en geschiedkundig

hewijshaar. Hij voegt er hij , dat zij door de vervol-

ging van daar verder opgetrokken zijn naar die gewes-

ten , die men als zakken kan beschouwen , in welke nie-

mand opdringt , zonder te moeten terugkomen, en waar

zij dus als het ware van den openbaren weg verwijderd

veiliger dan elders voor het oog der inquisitie schuilen

konden
,

namelijk naar Zeeland, Noord-Holland en

Friesland 3
. Dit is het juist, waarvan het bewijs ge-

zocht moet worden , en mijne lezers zullen reeds met

mij gevoelen , dat dit bewijs niet gemakkelijk te geven

is. Wij hebben uit de gemelde bisschoppelijke beslui-

ten gezien , dat er wel op de ketters werd gelet. Zijn

zij door dezelve weer verdwenen of hebben zij zich schuil

kunnen houden ? Ik weet hierop geen antwoord te ge-

ven. Vinden wij dan later geen spoor meer van Wal-

denzische vlugtelingen, die van de Vlaamsche zijde

1 Batavia Sacra, I dl., bl. 238, 248, 251.

s addison, Geschiedenis der Tempelridders, II dl., bl. 302.

3 HALBERTSMA, t. il. pl., bl. 232.
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aangekomen zijn? Dat vinden wij wel; de draad is af-

gesneden maar niet geheel verloren.

Ik beroep mij op hetgeen ik reeds meer gezegd heb-,

maar zal hier kort zijn , om door geene noodelooze her-

halingen te vervelen. De Waldenzen in Vlaanderen

droegen dikwijls de benaming van Tisserands of wevers

en de eerste Doopsgezinden
?
vooral in Overijssel, wa-

ren meest alle wevers. En dit niet alleen; maar tus-

schen 1520 en 1530, misschien ook vroeger, maar

zoover strekken onze berigten niet, zijn er uit Vlaan-

deren en Braband vele Doopsgezinden naar Twenthe

overgekomen en hebben daar, bij voorbeeld te Almelo,

Enschedé , Borne en Hengelo , weefstoelen opgerigt, ge-

lijk ook ter eerstgemelde plaatse, door de familie war-

naars of warnars , de eerste linnen-fabriek uit Vlaan-

deren werd overgebragt. Zoo oefende mede de eerste

bekende leeraar te Zaandam, klaas nome, die in 1543

gevangen genomen werd , maar weer ontsnapte , bene-

vens het boerenbedrijf, het weven uit. En volgens

overleveringen zijn de linnen-weverijen te Krommenie

van \ laamschen of Franschen oorsprong en waren deze

eerst meest allen in handen van Doopsgezinden *. Hier-

1 Geschiedenis der Doopsg. in Groningen, enz., I dl., bl. 11 en

mijne Rede ter gedachtenis aan het driehonderd-jarig bestaan van eene

Doopsgez. gemeente te Zaandam, bl. 19 en 45. Bij gemelde Rede

heb ik verkeerdelijk aangeteekend , dat het rolweverijen waren, te

Krommenie uit Vlaanderen of Frankrijk gebragt. Het zijn linnenweve-

rijen geweest, blijkens eene belangrijke mededeeling van den heer

c. avis dz., te Krommenie , die onlangs de vriendelijkheid heeft ge-

had
,

mij zulks op te helderen. Daar deze opheldering overigens

strekt ter bevestiging van de waarheid dier overlevering, kan ik

niet nalaten, dezelve hier mede te deelen: »De overleveringen
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bij mag zeker wel in aanmerking komen , wat ik latei-

van de Zwitsers-Duitsche zijde , alsmede van de eerste

martelaren te Krommenie-dij'k , in 1527, zeggen zal.

b. VAN DE ENGELSCHE ZIJDE.

Het zij men spreekt van bekendheid met de Wal-

denzische leer, of van hunne persoonlijke overkomst

en hun daardoor verwekten aanhang in Aoord-Ne-

derland
,
doorgaans laat men hen den weg nemen al-

leen van het zuiden naar het noorden , uit Frankrijk
,

Vlaanderen en van den Rhijn-kant. Deze weg, die

de natuurlijkste is, zal ook wel het meest bewandeld

zijn daaromtrent zeer bepaald, schrijft gemelde heer; soms wel met

eenige afwijkingen, maar steeds daarop neder komende, dat de

wegens het geloof vervolgden , zich hier hebben gevestigd en de

eersten waren , die dit bedrijf uitoefenden . Zij waren echter geene

rol- of zeildoek maar linnen-wevers; want tot aan 1597 werden de

eerstgemelden noch hier, noch te Krommenie-dijk, noch te Krommenie-

horn gevonden
,
gelijk ik uit een zeker manuscript kan toonen

,

waarin alle bedrijven, hier toen uitgeoefend, worden opgegeven.

Geheel anders was het met de linnen-weverijen , die , benevens

zeevaart en akkerwerk, eene hoofdbron van bestaan uitmaakten.

Het getal wevers en spinners was te Krommenie-dijk en Krommenie-

hom grooter dan te Krommenie
,
niettegenstaande de gunstiger lig

ging van de laatste plaats. Ik heb daaruit voor mij zeiven reeds

vroeger de opmerking gemaakt, dat de vlugtelingen zich het eerst

en in grooten getale, te Krommenie-dijk en hom hebben nedergezet.

Misschien , dat zij zich op de meest verwijderde of vergetene plek-

jes het veiligst dachten. Later hebben de rolweverijen derzelver

oorsprong in dc linnenweverijen gevonden.
"



zijn. Maar welligt is dezelve toch niet de e'e'nige ge-

weest en daarom heb ik mede van Engeland melding

gemaakt. Ik ben eerst op dit denkbeeld geraakt, door

een gezegde von boxhobn : » niet alleen de opgemelde

"V audoisen
, overgekomen in Nederland ende aldaer

verbleven
,
bevoghten ende verminderden de aghtinge

der Pioomsche godsdienst , maer oock de naeste aen-

gelegen rijcken van Groot-Brittannièn . deweleke door

den handel en de wandel van de Nederlanders dage-

lijcks besoght wierden. Aldaer dede sigh op omtrent

den jare 1383 eenen jüa_n wiclef . Engelsman van

geboorte, Godsgeleerde ende Leeraer in de Hooge

Schole tot Oxford. Deze begonde al saghjes aen te

preecken eene leere, die van de verhaelde der Yau-

doisen niet veel en schilde. Dus wierde de aldaer

sterck handelende Nederlander in desen oock meer

ende meer onderrigt 1 ." Wij zullen thans nader zien,

in hoe verre wij het een en ander , door boxhorn hier

gemeld
,

kortelijks zouden kunnen toelichten.

Dat er reeds in de XII" en XIIIde eeuw Walden-

zen in Engeland geweest zijn, wordt door geloof-

waardige schrijvers
,

bij voorbeeld door gulielmus nec-

-.?:gi:-5L5 gemeld. Bjj van bbaght en schagen lezen wij

van de vervolgingen, die zij daar toen hebben door-

gestaan, flathe vooronderstelt nog al eenige bekend-

heid van wicllff met de Waldenzen, althans met

hunne geloofsboden , die in Engeland rondreisden •,

en balthasar lydius schijnt er geheel van overtuigd

1 B0XB0&5, t. a. pl.. bladz. 189, zoo ook BfcAMrr. Reformatie,

I dl., bUóz. 28.
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te zijn. Hij maakt zelfs wicliff tot eene brug, langs

welke de gevoelens der Waldenzen tot de Bohemers

zouden gekomen wezen, groneman spreekt niet zoo

ruim van die bekendheid. In de geschriften van wicliff

zeiven zien wij , dat hij ten minste ééns , ofschoon in een

zijner laatste stukken , melding van hen maakt , als van

brave menschen , die door de onregtvaardigheid en ti-

rannij van den paus veel moesten lijden. Het is nog

al opmerkelijk , dat hij twee jaren te Brugge in Vlaan-

deren heeft verkeerd en van daar terug gekomen is,

met nog grooteren ijver bezield tegen den paus, dien

hij nu zelfs den antichrist, den trotschen wereldlijken

priester van Rome en den slechtsten roover begon te

noemen %, Hij reisde naar Vlaanderen, als lid van

1 g. neubrigensis , Hist. Angliae , lib. II, cap. 13: »in illis die-

bus ( 1 1 60) erronei quidam venerunt in Angliam , ex eorum ut

creditur genere, quos vulgo Publicanos vocant. Hi nimirum ex

Gasconia habentes originem, regionibus pluribus virus suae per-

tinaciae infuderunt, quippe in latissimis Galliae, Italiae, Ger-

maniaeque provinciis tam multi ea peste infecti esse dicuntur, ut

secundum Prophetam multiplicati esse super numerum arenae vide-

antur." — van braght, I dl., bl. 287, 332; schagen, bl. 283,

315; flathe, Th. II, S. 162, 184, 196; groneman
,
pag. 18, 19,

110, 117; R. vaughan, the life and opinions of John de Wycliffe
,

hond. 1831, 2e ed. t. II, pag 330. baltRasar lydius stelt in

torn. II zijner Waldensium tot opschrift van cap. 3 der Argumenta:

«Taboritae orti sunt a Waldensibus, fatentibus hoe aenea sylvio,

baleo, polydoro virgilio." In de Prolegomena zegt hij nader: »Pro-

batur, Taboritas esse Waldenses religione. Idque hac serie : Wal-

denses docuerunt in Anglia; ex Anglia Wiclephus prodiit; ex

scriptis Wiclephi Husso innotuit veritas; ab Husso orti sunt Ta-

boritae." En vervolgens : «vides, unde Wiclepho innotescere po-

tuerit veritas, videlicet ex doctrina Petri Waldi, qui ipse in

Anglia docuit (?) et suos sectatores habuit."

5
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een Engelsch gezantschap, om met den pauselijken nun-

cius over de belangen der Kerk te onderhandelen, in

1374 -, terwijl er juist in 1372 en 1373 wederom eene

allerhevigste vervolging tegen de Waldenzen in Vlaan-

deren, Henegouwen en Artois was losgebroken, waar-

van dus wicliff niet onkundig blijven kon *.

Hoe dit ten opzigte van den oorsprong zijner gevoe-

lens ook gelegen zij , zeker is het , dat die gevoelens

bijzonder veel overeenkomst met die der Waldenzen

hadden, en waar zij werden geleerd en omhelsd, tot

een steun voor de laatsten moesten verstrekken. Zoo

leiden dan ook de latere Baptisten of Doopsgezinden in

Engeland hun oorsprong of van de Waldenzen of van

wicliff af 2
.

Wij kunnen die gevoelens hier niet breed ontwikke-

len , maar zullen alleen iets bijbrengen van zijne denk-

beelden omtrent het gezag der H. Schrift, den doop en

den eed. Hij trachtte eigenlijk de Kerk in de Kerk te

hervormen en steunde daarbij geheel op het gezag van

den Bijbel , vooral van het N. Verbond , zoodat men

hem bijzonder den Euangelischen leeraar noemde, ter-

wijl het hem in zooverre even als luther ging, dat hij

door onberedeneerde tegenspraak telkens van zachter tot

ernstiger en heviger aanvallen tegen den paus gebragt

werd. Gelijk de Waldenzen, zoo trachtte ook hij de

1 groneman, pag. 108 etc; VAN BBAGHT , I dl., bl. 362. Het

was vooral in dezen tijd, dat de Waldenzen in Vlaanderen Tur-

iupinen werden genoemd , daar zij zich meest schuil moesten hou-

den in de bosschen bij de wolven.

* alberti, Briefe den Zustand der B&Kgion m Grosbrittanniën be-

treffend; Th. IV, S. 1088.
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kennis aan de Schriften bij het algemeen te bevorderen

en sloeg zelf de handen aan eene Bijbel-vertaling. Van

den doop oordeelde hij , dat die tot vergeving van de

erfzonde geenszins noodig is. Hij spreekt dus den voor-

naamsten grond voor den kinderdoop in die dagen te-

gen. Hij keurt ook ten eenen male af, de stelling, dat

de kinderen der geloovigen, zonder gedoopt te zijn

stervende, niet zalig zouden kunnen worden. Voorts

geloofde hij , dat het ongeoorloofd was , een eed in bur-

gerlijke en handels-zaken af te leggen. Ook in de leer

van het avondmaal week hij van de Roomsche Kerk af *.

1 Het zal niet ongepast zijn, hier de woorden bij te brengen

van matthies, in zijne Baptismatis expositio biblica, historica, dog-

matica, pag. 278, door aanhalingen uit de geschriften van wic-

liff zeiven gestaafd: »de multis placitis atque inprimis de sa-

cramentis ipse wiclefus, hussius, gersonius, schwenkfeldius
,
alü,

unum fere et idem cum mystica ista Waldensium secta sentiebant.

wiclefus enim , catholica de sacramentis opinione superstitiosa

rejecta, exterum aquae baptismum non improbat quidem, sed

parvi eum putat esse momenti, quia per se si spectetur, omni

prorsus careat effectu salutari, nee ad salutem accipiendam aeter-

nam necessarius sit. Triplici autem statuto baptismate, fluminis

videlicet, sanguinis et flaminis seu spiritus, hisce demum duo-

bus spiritualibus perfici pii probique hominis Chiistiani regenera-

tionem et beatitudinem posse censet
,
quapropter eos quoque S.

S. locos, qui baptismi necessitatem attingunt, ad hoe flaminis sive

spiritus studet referre baptisma. Ex quo facile intelligitur , cuv

wiclefus
,
quum externi aquae baptismi defectum nulli esse de-

trimento posse arbitretur, infantes, etiamsi baptismatis expertes

mortui sint, a damnatione alienos et ipsius beatitudinis per Dei

misericordiam participes putet. Ejusdem sententiae erant tum

hussius, ficet in multis lenius wiclefo de sacramentis aliisve doc-

trinis sentiret, tum gersonius." — c. f. wicliffi ipsius Trialogi et

Dialog. lib, IV, cap. 11 et 12. Verder: van bracht, I dl., bl.

5*
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Ik wil niet beweren, dat wicliff even als ook hüss

en van praag de volgende eeuw in Bohemen, geheel

dezelfde gevoelens leerde als de Waldenzen j ofschoon

zij elkander in de treffendste punten ontmoeten. Vol-

gens de meening van deze drie verlichte denkers moest

de hervorming langzamerhand voortwerken. Zij wilden

eerst de grofste misbruiken wegnemen dan zou de ver-

betering van het overige wel volgen. Daarom traden

zij ook niet dadelijk uit de Kerk , zoo als vele Wal-

denzen en van hunne eigene volgers , de Wicliffiten en

Hussiten. Want zij hoopten, dat het inzigt der Euan-

gelische waarheid wel spoedig dieper zou doordringen

en dat de paus dan wel onwillekeurig zou worden ge-

dwongen, om zijne bedriegerijen te laten varen. Zij ken-

den den geest van Rome , maar — nog niet genoeg

!

Wij behoeven van de lotgevallen des Engelschen her-

vormers hier niet te gewagen. Nog bij zijn leven werd

zijn aanhang ongemeen 'groot, en een ooggetuige,

knyghton
,
schrijft van het jaar 1382, dat zijne volgers

het geheele koningrijk vervulden. Zij werden toen nog

in groote eere gehouden , zegt walsingham en vermeer-

derden zoo sterk , dat men naauwelijks twee menschen

op weg kon ontmoeten , van welke er niet een tot zijne

discipelen zou behooren. Zoowel hertogen
,
graven en

ridders , als menschen uit den burgerstand , waren zijne

ijverige vereerders.

Bij deze aanhangers onderscheidden zich vooral de

zoogenaamde Lollarden, die zich na 1377 aanmerke-

367; flathe, Th. II, S. 155 etc; starck, Geschichte der Taufe

und Taufgesinntcn , S. 126; glasius, Martelaren, bl. 106; grone

man' , passim.



— 69 —

lijk in Engeland begonnen te vertoonen. Zij waren

eenvoudige en zedige menschen, verachtten den rijk-

dom, en deden zich hijzonder opmerken door hunne

matigheid, kuischheid, eenvoudige levenswijze en klee-

ding. Zij zwierven door het gansche land en hielden

niet zelden aanspraken en redenen tot het volk, ook

onder de opene lucht. Zonder eenig priesterlijk ge-

zag , kenden zij zich echter dit regt , om te prediken,

toe. Zij heriepen zich in het redetwisten tegen de

geestelijken op geen ander gezag dan op de H. Schrift.

Voor het verwerpen van den kinderdoop kwamen zij

openlijk uit : zoo dat ypey
,
wegens dit punt van over-

eenkomst met de Doopsgezinden, deze als waarschijn-

lijke afstammelingen beschouwt, niet alleen van de

Waldenzen en Albigenzen, maar ook van de Wiclif-

fiten, Moraviërs en Hussiten. mosheim zegt, het voor

onloochenbaar te houden, dat de Wicliffiten en Hus-

siten niet zeer verschilden van de Waldenzen en de

latere Doopsgezinden, vooral in hunne leer aangaande

de Christelijke Kerk i.

Daar en boven is het nog al opmerkelijk, dat zij

den naam van Lollarden droegen. Het zij wij den-

zelven in verband brengen met dien lollakd, een

Waldens , die volgens brez in Engeland leerde en te

Londen werd opgesloten
j

hetzij wij dien afleiden van

lollen (lallen , zacht zingen) en dus denken aan hunne

1 groneman, pag. 215—220; p. j. twisck, Chronijck , Ie dl.,

bl. 720; van braght , Ie dl., bl. 367; ypey, Kerkel. geschied, van

de achttiende eeuw, IX8 dl., bl. 87; mosheim, Kerkel. geschied.,

VIIC dl., bl. 235. Over de lotgevallen van wicliff en zijne vol-

gers zie men ook glasius , Martelaren, bl. 97 enz.
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verwantschap met de Nederlandsche Lollarden
,

wij

vinden dan of eenige verwantschap met de Walden-

zen of met de Nederlandsche ketters.

Drie redenen bestaan er , om ons dit laatste niet al-

leen te doen gelooven , maar ook de bekendheid van

wicliff's gevoelens in Nederland waarschijnlijk te ma-

ken. Vooreerst, de reeds door boxhorn gemelde han-

delsgemeenschap tusschen onze gewesten en Engeland;

daarenboven, de staatkundige betrekkingen tusschen

de beide landen-, eindelijk, de vervolgingen, waaraan

de Wiclifïïten in Engeland, sedert het begin der XVdc

eeuw, blootstonden en die hen konden overhalen, om

naar onze noordelijke provinciën , waar nog minder

van zoodanige vervolgingen werd bespeurd, te ver-

huizen.

Dat de handel , zoowel van Holland en Zeeland als

van Vlaanderen, in weerwil van gedurig tusschenko-

mende botsingen , toen sterk op Engeland gedreven

werd, is genoeg bekend. Men mag zich hierbij wel

herinneren, dat het in die dagen dikwijls eene ge-

woonte van de kooplieden was, om zelve met hunne

schepen de overvaart te doen en eenigen tijd te ver-

toeven op de plaatsen, waar zij handel dreven. Neemt

men nu in aanmerking, zoo als boven gezegd is, dat

men in Engeland naauwelijks twee personen op weg

ontmoeten kon , waarvan niet de een tot de Wicliffiten

behoorde, en dat deze zich niet ontzagen, om open-

lijk te prediken, dan moet men het voor bijkans on-

mogelijk houden, dat de Nederlandsche schippers en

handelaars niet met hunne gevoelens zouden bekend

zijn geworden.
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Ook telde gravin jacoba van beijeren een aantal En-

gelschen in hare heirbenden, en vele ingezetenen uit

Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland , onder welke

eenigen van Dordrecht, Haarlem, Gouda, Rotterdam,

Schiedam, Alkmaar, Monnikendam, Heusden, Middel-

burg, Zierikzee en andere plaatsen met name worden

genoemd (en wel van Haarlem het meest), hielden zich,

wegens de goede verstandhouding in staatkundige be-

trekkingen tusschen de beide landen , in den aanvang

der XVde eeuw , zoo te Londen als elders in Engeland

op. Dit wordt ook door glasius te regt aangemerkt,

die daaruit tot de bekendheid der leer van wicliff in

Nederland besluit, en zegt: »het is bijna niet te den-

ken, dat de verschillende gevolgen van de denkwijze

des Oxfordschen hoogleeraars en deszelfs meeningen

hun (de Nederlanders) geheel onbekend zouden geble-

ven zijn/'

Hier voege men bij de vervolgingen , die , door tho-

mas arundel vooral tegen de Wiclifiïten aangestookt

,

met den aanvang der XVde eeuw begonnen-, waardoor

william savoutre in 1401 zijn leven op den brandsta-

pel verloor, en in wiens ongelukkig lot vervolgens

john old-castle (lord cobham) en zoo vele anderen moes-

ten deelen. Nu kwam voor het eerst in Engeland de

inquisitie in werking. De bisschoppen mogten naar

willekeur ieder in den kerker werpen, wien zij van

ketterij slechts verdacht hielden; en velen wedervoer

dit zelfs, alleen omdat zij een afschrift van wicliff's

Bijbelvertaling bezaten. De goederen der ketters wer-

den ten behoeve des konings verbeurd verklaard. Dit

alleen kan eene voldoende oorzaak voor sommige En-
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gelschen geweest zijn , om het land te verlaten en hier

eene schuilplaats te zoeken
;
gelijk ook later in de XVIde

eeuw, bij voorbeeld met den stamvader der teyler's

te Haarlem, is geschied *.

c. VAN DE BOIIEEMSC11E ZIJDE.

Wij wenden ons thans naar de Boheemsche zijde, om

te onderzoeken , of wij ook van daar tot eenige aanra-

met de gevoelens der Waldenzen kunnen komen.

Het is reeds gezegd, dat waldus zelf zich eindelijk in

Bohemen heeft nedergezet-, terwijl hij waarschijnlijk ook

aldaar gestorven is. Met hem begaven zich Picardiers

en na hem mede andere Waldenzen derwaarts, vooral

in 1176 en 1193. Een geruimen tijd lang mogten zij

hunne godsdienst, hoewel in het geheim, echter onge-

stoord uitoefenen. Maar reeds in de XIIIde eeuw ver-

zocht koning ottocar aan paus alexander IV , om hem

inquisiteurs te zenden , daar het land meer en meer

met vrijzinnige begrippen vervuld werd. Sommigen

zeggen, dat men er in 1315 meer dan 80,000 men-

schen van de Waldenzische belijdenis telde. Hun aan-

tal liep zoodanig in het oog en de vervolging begon

,

vooral in 1330, zoo hevig te worden, dat sommigen

naar de valleijen van Piemont terugkeerden.

Zij werden echter geenszins uitgeroeid en voorzagen

1 wagenaar, Vaderl. liistorie, III* dl., hl. 189, 468, 499, 525:

glasius, Nederl. Kerkgesch. vóór de hervorming . II6 dl., bl. 412 enz
;

flczelfcle, Martelaren, 1)1. 118, 1G7.
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in hunne behoefte aan leeraars , door jonge lieden naar

de valleijen te zenden, ten einde hier in de leer der

H. Schrift te worden onderwezen-, en zij vonden hoe

langer hoe meer aanhangers onder het volk. Deze prae-

dispositie of gunstige stemming van Bohemen, om de

leer van huss te ontvangen, werd in de laatste helft

der XIVde eeuw nog vermeerderd door de prediking van

mannen als styckna, milicz en de janou.

En toch zou huss zich misschien niet als zoodanig

geopenbaard hebben
,

gelijk wij hem thans kennen

,

ware hij niet bekend geworden met de geschriften \an

wicliff. Want wat de Waldenzen betreft, vooral in

Bohemen werkten zij in stilte voort , zonder opzien te

verwekken. Zij ijverden niet, om de martelaarskroon

te verwerven, en lieten meer aan den tijd en de om-

standigheden over , dan de Lollarden in Engeland. In

Bohemen vormden zij dus geen vast genootschap-, maar

hunne gevoelens werden van lieverlede, en vooral te-

gen den tijd van huss
,
gevoelens van menschen , die

soms uitwendig nog Roomschgezind bleven. Het lijdt

echter geen twijfel en het wordt ook door de meeste

geschiedschrijvers bevestigd, dat men den ongemeenen

opgang , welken huss in Bohemen maakte , aan den stil-

len aanhang der Waldenzen aldaar hebbe toe te schrij-

ven K

1 d. g. van der horst
,
Disputatio de Hussivila, pracsertimque illius

condemnati causis; Amst., 1837, pag. 10 etc; p. j. twisck, Chro-

nijck, Ie dl., bl. 764; van braght, Ie dl., bl. 361; martinet,

Geschied, der Waldenzen, bl. 35; brez, Prêface, pag. 23, 25, 114;

flathe, Th. II, S. 157 enz., 268; francke, S. 44; glasius
,

Martelaren , bl. 88, 127 enz.; swalue, bl. 31.
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bekend geworden zij , doet hier minder ter zake. Ve-

len beweren, door middel van zijn vriend, medehel-

per en medemartelaar hieronymüs van praag, die als

Boheemsch edelman uit een aanzienlijk geslacht, te Ox-

ford gestudeerd had. Anderen noemen daarvoor een'

anderen •, en sommigen zeggen , dat anna , de gemalin

van den Engelschen koning richard II en zuster van

den Boheemschen koning wenceslaus, eene zeer verlichte

vorstin, die zelve de Euangeliën in de Slavonische,

Duitsche en Engelsche taal gelezen had, veel invloed

oefende op de invoering van wicliff's gevoelens in Bo-

hemen. Hoe dit zij , zeker is het , dat iiuss niet alleen

met zijne geschriften bekend werd , maar dezelve ook

zoo zeer was toegedaan , dat zijne beschuldiging en

veroordeeling mede daarop gegrond werd K
Huss kwam voorzeker in het hoofdpunt, het gezag der

H. Schrift boven dat van den paus en van elk ander

mensch, geheel met de Waldenzen overeen. Dit was

dan ook zeker de oorzaak, dat zich nog bij zijn leven

vele Boheemsche Waldenzen met hem vereenigden. Na

zijn dood, die zooveel verbittering verwekte, schijnen

zij zich meer openlijk getoond te hebben. Althans reeds

in 1417, en dus twee jaren na dien dood, nam de

academie te Praag maatregelen tegen deze Picardicrs,

1 van der horst, pag. 20, 26, 31, 48, 66, 104 ;
glasius, Mar-

telaren, bl. 116, 129; van leeuwen, Batavia illustrala
,
pag. 575.

De Rotvisch bij van leeuwen is zeker dezelfde als hieronymüs van

praag, van wien ik zeker weet ergens gelezen te hebben (waar,

dit is mij thans ontgaan), dat hij uit het adellijk Boheemsch ge-

slacht Faulfisch was.



— 75 —

gelijk men hen noemde, omdat men daar waldus uit

Picardiëy en meer Picardiers met hem, had zien ko-

men. De rigting van hunne gevoelens schijnt vooral

te bemerken hij de Thahoriten
,
gelijk een gedeelte der

Hussiten, in tegenstelling van de Calixtinen, werd ge-

noemd. Velen hunner verwierpen den kinderdoop, of-

schoon zij , even als de oude Waldenzen , dit voor een

ondergeschikt punt hielden en vooral het gezag dei-

Schrift en de verwerping van den paus op den voor-

grond stelden. Te midden van de hevigste vervolgin-

gen vestigden twee aanzienlijke vrouwen , van denWal-

denzischen aanhang , christina en martha boskowitz , in

het geheim een opvoedingsgesticht te Jungbunzlau , het-

welk men als eene kweekschool kan beschouwen van

de latere Doopsgezinden in die gewesten. Hare bemoei-

jingen golden vooral de ongelukkige weezen van ver-

slagene en gemartelde broeders. Uit deze school ont-

stond voor een groot gedeelte de vereenigde Broeder-

Kerk; misschien ook de vereeniging der Moravische

Broeders en die Doopsgezinde aanhang , welke ten tijde

der hervorming hutter en scherding tot hoofden had

en in 1532 eene bekende rekenschap des geloofs af-

legde. *.

1 van bragut , 1> dl., bl. 389, 390 ;
h. scHYiv, Geschiedenis der

Mennoniten , Ie dl., bl. 200 enz.; starck, S. 117, 128; ypey, Kerkel.

geschied, van de achttiende eeuw, IXU dl., bl. 87; b. lydius, Tahoritas

esse Waldcnses, in Prolegom. Waldensium , torn. II; füssli, Kirchen-

und Ketzerhistorie , Th. II, S. 116; flathe, Th. II, S. 157. aeneas

Sylyius, in Historia Bohem.> cap. 51, verwart de gemelde Picar-

diërs met de minder zuivere Adamiten
;
volgens de gewone staat-

kunde van het Roomsche hof, waarom zij ook later de Doops-

gezinden liefst met de Wederdoopers verwarden. Verder begaat
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Maar hoe zouden nu zulke begrippen uit Bohemen

herwaarts gekomen zijn? Toen paus martesus V eene

algemeene kruistogt tegen de Hussiten prediken liet,

vond zijne oproeping hijzonder in Holland veel gehoor.

Edelen niet alleen, maar ook hurgers togen in 1420

uit , om die Boheemsche ketters , welke hun als de af-

schuwelijksteGodverzakers en hooswichten werden voor-

gesteld, van de aarde te verdelgen. Menig vroom ge-

moed hoopte zich aflaat van zonden door zulk een hei-

lig werk te verwerven. Uit Dordrecht alleen trokken

zesenvijftig van de voornaamste hurgers op-, zoo ook uit

andere steden niet weinige. Maar , wat gebeurt er?

In Bohemen gekomen zijnde , ontdekken zij , dat de ge-

voelens der Hussiten hun geheel verkeerd en verdraaid

zijn voorgesteld. Deze en gene komt van tijd tot tijd

nader met hen in aanraking , en zij kunnen die ketterij

niet meer zoo doemwaardig vinden. Zij beginnen te

twijfelen aan hetgeen hun door de Kerk van Rome als

de ware leer ter zaligheid wordt aangeprezen, en zij

keeren , zelve met die ketterij besmet , naar het Vader-

land terug. Niet slechts, dat zich bij deze menschen

in het algemeen eene zucht naar verbetering in het

godsdienstige begon te openbaren maar zij werden be-

hij een groven misslag, daar hij de Picardiërs voorstelt als af-

komstig van een zekeren persoon piccardus: »piccardus quidam

ex Gallia Belgica in Bohemiam penetravit, qui brevi tempore non

parvam mulierum virorumque plebem ad se traxit," etc. — In

de eerste dagen der hervorming trokken ook vele Doopsgezinden

van elders naar Moravië en Bohemen en hutter was een leerling

van den Zwitserschen hubmeyer, volgens meshovius, Histor. Ana-

baptist., png. 46.
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paalde aanhangers (ofschoon zeker zooveel mogelijk in

het geheim) van de nieuwe leer en openden de deur

nog verder voor de zich steeds meer verspreidende ge-

voelens der Waldenzen *.

Vóór wij met ons onderzoek vervolgen en dit ook

naar de Zwitsersch-Duitsche zijde uitstrekken, waarme-

de wij tot de tijden der groote hervorming zelve na-

deren , moeten wij hier een oogenhlik stilstaan. Wat
hebben wij nu

,
op de wegen door ons nagespoord

,
ge-

vonden? Dat is zeer veel, wat Vlaanderen betreft-, en

voor Noord-Nederland moge dat bij vergelijking min-

der zijn , inzonderheid voor hem , die de afstammelin-

gen der Waldenzen en hunne vergaderplaatsen als met

name wenscht aangewezen te zien, ons onderzoek is

echter niet zonder vrucht geweest. Niet alleen toch

zijn wij bekend geworden met de wegen, langs welke

of zij zelve of hunne begrippen in deze gewesten kun-

nen gekomen zijn, maar wij zien die begrippen ook

eenigen vasten grond, bij voorbeeld in Zeeland en

Utrecht, verkrijgen. Duidelijk is de reden, waarom wij

niet meer van hen hooren gewagen. Want was het

vooral om der vervolgingen wille, dat zij hier eene

1 "van leeuwen, bl. 604; boxhorn. bl. 228 enz.; brandt, Ie dl.,

bl. 29 ;
glasius, Martelaren, bl. 168; gerdes , tom. III, pag 6, waar

hij zegt : » evenit ut ipsa Hussi et Bohemorum doctrina latius brevi

temporis spatio per omne Belgium spargeretur ,
novaque "Walden-

sibus ubivis delitescentibus aperiretur janua prodeundi, cognitam-

que et jam antea professam sed oppressam pvopemodum veri-

tatem proferendi."
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schuilplaats rookten, dan zullen zij zich steeds zooveel

mogelijk schuil hebben gehouden , om niet aan nieuwe

vervolgingen ten doel te staan. Het is dus niet vreemd,

dat wij niet meer ontdekken kunnen van zoodanige

mensehen, die zelve niet ontdekt wilden wezen en waar-

van sommigen zelfs den schijn aannamen,echte Roomsch-

gezinden te zijn, om zich niet bloot te stellen aan brand-

stapel en schavot.

Hoe hebben zij nogtans hunne begrippen levendig

kunnen houden? Hoe zijn die als van ouders op kin-

deren overgegaan, zonder een vast kerkelijk bestuur

j

zonder gelegenheid dikwijls , om Gods Woord te hoo-

ren verkondigen? Daartoe kunnen bij de vroegere Be-

rengarianen en Waldenzen, die toch in gevoelens meestal

gelijk zijn, de latere opwekkingen van de zijde der Wi-

climten, Lollarden en Hussiten hebben medegewerkt.

Ook was de geest tot een vrij onderzoek der H. Schrif-

ten nu eenmaal bij hen ontwaakt en zij hadden de

waarde van een geloof, hetwelk hierop steunde, lee-

ren schatten boven een geloof op menschelijk gezag.

De Bijbel , in het Vlaamsen vertaald , door hen bezorgd,

werd natuurlijk door hen in eere gehouden. "\\ aar-

schijnlijk mogen wij hier den goeden invloed van den

Rijm-Bijbel , in de XIIIde eeuw door van maerlant ge-

geven
,
bijvoegen , en mogen wij daarenboven letten op

het Bijbel-licht , dat door geert groete en de Frater-

huizen werd ontstoken. Toen kwam de uitvinding der

boekdrukkunst en nog vóór het einde van die zelfde

XYde eeuw werd er door de drukpers meer dan e'e'ne

^'ederduitsche uitgave der H. Schrift, algemeen ge-

maakt-, zoo als in 1477 te Delft , in 1479 te Gouda.
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in 1481 te Utrecht , in 1486 te Haarlem, in 1487 te

Zwolle, in 1493 te Deventer , enz. Dat de uitgevers

zich daardoor aan den haat der Roomsche geestelijkheid

blootstelden, kan niemand bevreemden en werd door

hen zelve verwacht, blijkens de voorrede (Prologus) van

jacob jacobz. , in zijn Delftschen Bijbel van 1477. Maar

zij bereikten hun oogmerk. Die herhaalde uitgaven be-

wijzen, dat Gods Woord gelezen werd en weerklank

vond in de harten der menschen. En voorzeker bij

geene meer, dan bij die Waldenzen of Waldenzisch-

gezinden , die juist daarom vooral aan hunne kinderen

he lezen en schrijven leerden, opdat zij zich in de

kennis der H. Schriften zouden oefenen-, die vervolgens,

toen zij als Doopsgezinden meer openlijk optraden, vol-

leerde Bijbel-kenners bleken te zijn en zelfs, met ge-

vaar van hun leven, toch zoo gaarne een exemplaar

van dat kostbaar boek bij zich droegen gelijk men dit

een en ander bij van braght kan bevestigd vinden

Van de latere vertalingen
,
volgens de overzetting van

luther, behoeven wij hier niet eens te spreken 2
. Het

is ons genoeg te hebben aangetoond , hoe de goede geest

wakker kon blijven tot aan de dagen der hervorming

;

dagen , waarin wij ons nu verplaatsen
, terwijl wij van

de betrekking der Nederlandsche Doopsgezinden tot de

Zwitsersch-Duitsche moeten gewagen.

1 van braght ,
Ile dl., bl. 11, 77, 139, 140, 200, 207, 318

enz. Men zie ook s. muller, Jaarboekje voor de Doopsgez. Ge-

meenten, 1837, bl. 54, 89.

2 ypey en dermout, Gesch. der Herv. Kerk, Ic dl., bl. 110 enz.;

glasius, Gesch. der Pïed. Kerk vóór de herv., IIIe dl., bl. 50 enz.
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d. VAN DE ZWITSERSCtl-DUITSCIIE ZIJDE.

Toen arnold van brescia wegens de vervolgingen

eerst Italië en later ook Frankrijk verlaten moest,

kwam liij in Zwitserland en vond in den aartsbis-

schop herman van Constanz een vriend en bescher-

mer. Zoo hier als te Zurich verwierf hij zich een tal-

rijken aanhang en daarom hield hij zich zes jaren lang,

van 1139 tot 1146, in deze streken op. hagenbach

stemt het toe , dat sommigen reeds hier een begin van

de Zwitsersche hervormings-geschiedenis meenen te vin-

den j doch
,

zegt hij : » de achtergeblevene sporen van

zijne verrigtingen in Zurich zijn niet zoo duidelijk,

dat men uit dezelve grondige vermoedens zou kunnen

afleiden." Het is natuurlijk, dat ik aan dezen be-

roemden Bazelschen geschiedkundige een zeer groot

gezag toeken-, maar het zij mij toch geoorloofd, hier

te wijzen op eenige bijzonderheden , die door arnold's

levensbeschrijver francke worden medegedeeld en die

ons aan eenigen blijvenden invloed van dien Wal-

denzischgezinden leeraar kunnen doen denken. In de

laatste helft der XIIde eeuw trokken de Zwitsersche

kooplieden, volgens een schrijver van dien tijd, dik-

wijls naar Duitschland en Italië. 7*\) kenden den Bij-

bel uit het hoofd, verwierpen de gewone kerkelijke

gebruiken, die zij voor latere uitvindingen hielden-,

zij wilden geene beelden vereeren
,
ontvlugtten de hei-

lige dienst , aten veel groenten en weinig vleesch , wes-

halve men ze voor Manicheën aanzag. In 1230 en

1370 nam men daarenboven in Zwitserland , bij voor-

beeld in Zurich, Lucern, Zug
,
Uri, Schwijtz en Un-
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terwalden, gestrenge maatregelen tegen de Roomsche

geestelijkheid , waardoor hunne heerschappij aanmer-

kelijk werd ingekort.

In het algemeen schijnt arnold aan de Zwitsers dien

geest van staatkundige en kerkelijke zelfstandigheid te

hebben ingeboezemd, die zich later, in de tijden van

willem tell en van zwingli , zoo heerlijk openbaarde-,

of heeft hij ten minste op dezen geest een heilzamen

invloed uitgeoefend. Ook francke beschouwt dus de Her-

vorming van zwingli als eene voortzetting van die,

welke reeds door arnold begonnen werd-, en nog on-

langs heeft de Zuricher dichter botmer hem, op dezen

grond , tot hoofdpersoon in twee geschiedkundige too-

neel stukken gekozen met het doel , om aan zijne me-

deburgers hunnen eersten zwingli, zoo als hij hem

noemt, in deszelfs groote waarde te leeren kennen 1
.

Zooveel is althans zeker, dat er met arnold van

brescia Waldenzische begrippen in Zwitserland gedron-

gen zijn. Arnold zelfheeft in vereeniging gewerkt en

geleerd met hendrdi van lausanne , en na den dood van

dezen werd hij zulk een beroemd hoofd van dezen

Waldenzische aanhang, dat zij zoowel Arnoldisten als

Henricianen werden geheeten 2
. In hoeverre na hem

niet slechts die algemeene vrijheidsgeest maar ook die

bijzondere Waldenzische leerstellingen bij sommige

Zwitsers zijn blijven bestaan , kan ik niet bepalen.

1 francke, arn. von brescia und seine Zeit., S. 125, 128, 137,

178, 203
j

BOTMER, ARNOLD VON BRESCIA in Zurich, en ARN. VON BRBS-

cia in Rome ; hagenbach , het Wezen en de Geschiedenis der hervor-

ming, I« dl., bladz, 151.

2 leger, tom. I, pag. 155.

6
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Maar vreemd zou het zeker niet zijn , als deze stel-

lingen door de bewoners van de daar zoo nabijgelegene

valleijen gedurig waren wakker gehouden.

Eene andere vraag is het , of die Zwitsersche Doops-

gezinden, welke ten tijde van zwingli leefden *, zoo

als HANS KOCH , LEONARD MEISTER , MICHIEL SATTLER , LEO-

NARD KAISER, COENRAAD GREBEL , FELIX MANTZ , JURIAAN

blaurock , balthasar HUBMEUER en anderen , hunne ge-

voelens aan de Waldenzen hebben ontleend? Ik ge-

loof dit wel, de vier eersten althans, die door de Doops-

gezinden onder hunne uitstekendste martelaren worden

gerekend, staan bekend als Waldenzen of van Wal-

denzische afkomst. Hans koch en meister, werden in

1 524 te Augsburg ter dood gebragt \ sattler werd in

1527 te Rotenbujg en kaiser , ook bevriend met luther,

die hem een troostbrief schreef, in datzelfde jaar te

Scherding verbrand 2
. Van de vier laatste schijnt al-

leen grebel den marteldood ontgaan te zijn-, terwijl mantz

in 1527 te Zurich werd verdronken, blaurock in 1529

in Tirol werd verbrand, gelijk hubmeijer te IVeencn,

volgens sommigen in 1527, volgens anderen in 1542,

zijn leven in de vlammen liet 3
.

Het schijnt echter , dat wij den Waldenzischen oor-

1 Niet, dat deze allen Zwitsers van geboorte waren, maar al-

len waren er werkzaam of stonden met de Zwitsersche Doopsge-

zinden in naauw verband.

* van braght, Ie dl., bl. 392 ;
Ile dl., bl. 2, 7, 9. —

cramer vindt hier den oorsprong der Doopgezinden, in zijn Leven van

M. SIMONS, bl. 19.

5 orrius, Annales Anabapiisticae, pag. 16, 39, 41, 100; van braght,

II« dl., bl. 82; Geschied, der Doopsgez. in Groningen enz., Te dl.,

bl. 34, 35.
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sprong van die vier eerstgemelden niet onmiddelijk in

Piemont , maar in Bohemen en Moravïè moeten zoe-

ken waarbij men niet vergete , wat ik Loven van de

Waldenzen en later Doopsgezinden in deze landen

gezegd heb. Wij komen tot dit besluit, op gezag van

mehrning, aangehaald door van braght, I
e dl.,bladz.

392. Mehrning zegt: »uit deze Boheemsche en Mehri-

sche (Moravische) oud-Waldenzische broeders, zijn hier

na voortgekomen eenige voortreffelijke mannen-, als

onder anderen hans koch en leonard meister , item mi-

chiel sattler , item leonard kaiser , aan den welken

lüther troostbrieven in zijne gevangenis geschreven

heeft, schoon kaiser met hem in 't stuk des Kinder-

doops niet overeenstemde V
Men heeft deze Zwitsersche Doopsgezinden dikwijls

te zeer verward met de Zwickauer oproerigen, thomas

munzer en de zijnen , die in Duitschland den zooge-

naamden boerenkrijg ondersteunden. Zoo zegt nog ha-

genbach, dat deze secte uit Sakse?i ook tot in Zwit-

serland door munzer werd uitgebreid. Hast durft het

niet beslissen, of grebel en mantz, die eerst met zwingli

1 jacobus mehrning
,
Baptismatis Historia , T. II, pag. 748. —

Dat men soms een groot man niet in alle kleine bijzonderheden

kan vertrouwen, wat zoodanige geschiedkundige berigten betreft,

bewijst l. ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformaiion,

3er B., S. 50, waar hij zegt: »wer kennt nicht den Namen des

unglücklichen berxhard küser? Er war nur darum von Witten-

berg, in seine Heimath nach Scharding gereist, um seinen todt-

kranken vater zu bezuchen; hier aber ward er gar bald verra-

then und ergriffen, auf dem Schrammenplatz zu Passau verurtheilt

und bald darauf verbrannt." Een ongelukkige inval, te vragen,

wie zijn naam niet kent, als men zich zelf daarin vergist.

6*
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in goede verstandhouding stonden, munzer tot leermees-

ter hadden , en door kennis aan de Saxische gebeur-

tenissen tot het voorstaan van den doop der Lejaarden

geraakt zijn , dan of zij dit aan hun eigen onderzoek

hadden te danken *, maar beweert alleen , dat munzer

aan de secte der Wederdoopers ook in Zwitserland

,

geest en strekking , kracht en leven gaf. Ik geloof, dat

zulks ten opzigte van de Zwitsersche Doopsgezinden

in het algemeen moeijelijk te bewijzen zou zijn. Die

Doopsgezinden zijn vroeger dan munzer en hebben zich

daarenboven van oproer onthouden. Ik wil echter noch

alle aanraking met hem, noch ook alle staatkundige

rigting bij de Doopsgezinden in Zwitserland geheel ont-

kennen. Maar men weet immers genoeg, dat de groot-

ste hervormers zelve wel met die doldriftige partijen

in vriendschappelijke aanraking zijn geweest-, en hoe

zouden de vrijheidlievende Zwitsers zich van alle staat-

kundige rigting hebben kunnen onthouden? Zwingli

zelf was zoowel een staatkundig als kerkelijk hervormer

en sneuvelde eindelijk in den strijd voor de regten van

geloof en vaderland. Het is mij echter niet gebleken

,

dat de Doopsgezinden aldaar ooit de wapenen hebben

opgevat en ook dit bewijst tegen de verwantschap met

munzer en pleit voor meer echt Doopsgezinde gevoelens K

Die verwarring met de Zwiekauers is van zooveel

belang , ten opzigte van de zuiverheid der Zwitsersche

Doopsgezinden, dat wij niet kunnen nalaten, eerst

meer bijzonder ons bij dezen te bepalen, vóór wij tot

1 hagenbach, ITe dl., bl. 182
j

hast', Geschichte der Wiedertaufer,

Munster, 1836, S. 108; Geschied, der Doopsgez. in Groningen enz.,

I* dl., bl. 36, 37.
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hunne betrekking met de Doopsgezinden in Nederland

overgaan. Wij zullen nader zien , wat er van hen ge-

tuigd wordt. Het is zeker beklagenswaardig, dat wij

geene andere wezenlijke bronnen omtrent hen kunnen

vinden dan bij hunne hevige vijanden , zwingli , bul-

linger en OTTiusj maar deze zullen ons dies te groo-

tere waarborg zijn, dat wij geene te gunstige berigten

van hen geven. Wij zullen mede een enkel getuige-

nis van een ander daarbij voegen.

Hubmeijer , doctor in de godgeleerdheid, een geleerd

en welsprekend man, was reeds in 1516 tegen de

Roomsche leer begonnen te prediken maar bleef toen

nog verscheidene jaren zeer bevriend met zwingli. Ook

in 1522 schreef hij nog uit Waldshut aan joannes adel-

phius ,
geneesheer te Schaffhausen

,
tegen het pausdom

zonder zich echter over den kinderdoop uit te laten.

Maar in dit zelfde jaar kregen grebel , een edelman

,

en mantz, die beide de Latijnsche, Grieksche en He-

breeuwsche taal verstonden, twist met zwingli over

dit punt en in 1523 of 1524 schijnt zich hubmeijer aan

hunne zijde gevoegd te hebben 1
.

1 ottii, Annales, pag. 10, 12, 16; Successio Anabaptistica, Cola-

niae, 1612, pag. 19—22. Ook p. van limborch stelt deze twist

in 1522 en gaat vervolgens over op het.gesprek in 1525, in zijn

handschrift: Reformatorum de poena haerelicorum sententia, waarvan

men den belangrijken inhoud vindt bij abr. des am. van der

hoeven, Abr. /?/., in Dissert. de Phüippo a Limborch, p. 146 etc.;

welk handschrift mij vriendelijk ten gebruike werd verstrekt door

den hoogleeraar bij de Remonstranten, van der hoeven. In dit

handschrift wordt ook hoornbeek, die in zijne Summa Conlrover-

siarum, ed. 2a, p. 338, 339, de Zwitsersche Doopsgezinden

noemt: »a Muncero quidem ortos sed Muncerianis aliquantum
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Zwingli zelf betuigt van deze twist: »dat die eer-

ste voorstanders van den wederdoop dikwijls Lij liern

aanhielden, om zich eene afzonderlijke eigene kerk te

kiezen. Als zij echter inzagen, dat zij zulks op gee-

nerlei wijze van ons gedaan konden krijgen, hebben

zij zich over het land van Zurich verspreid en zijn

begonnen bij de eenvoudige en onervarene menigte,

huiten toestemming van overheid of kerk, van bis-

schoppen of leeraars
,
op hun eigen gezag , in afgele-

gene streken en in het geheim te leeren en te her-

doopen. Het is eene verderfelijke secte-, want hoe dik-

wijls ook (n. 1. volgens zwi>tgli's gevoelen) overtuigd,

niet alleen dat zij zich niet hekeeren, maar zij heb-

ben zich zelfs afgescheiden, niet van de goddeloozen,

maar van de ware Christelijke Kerk en Broederschap-,

en dit op geene andere wijze, dan dat zij volhouden,

dat men herdoopt moet worden, terwijl de onzen vol-

strekt afkeerig zijn van den wederdoop. Want van wat

belang is het, ook het overige daarbij te voegen, waarin

/.ij dwalen en alles jammerlijk verwarren? Bij voor-

beeld, dat een Christen geen overheids-ambt bekleede

en niet zweere 1 ?" Gelijk deze plaatsen niet onbelang-

modestiores et valde pro Anabaptistica sua tumultuantes," eenig-

zins teregt gewezen. Limborch betuigt: »ex hoornbekü verbis li-

quere videtur, seditionis crimen, cujus Anabaptistae Helvetii

inficiebantur, nihil commune habere cum motibus seditiosis Munceri

in Germania; sed quod sententiam suam disseminare conati sint

et contra magistratus edicta baptismum iterare continuarint."

1 rwiNGLü, opera , torn. II, in initio responsionis ad libellum

Balthasaris Hübmer et in Exegesi Eucharist. negotii ad H. lu-

tberim. Cf. etiara Elenchus contra Catabaptistas et Epistola ad

Berclitoldum et Franciscum, ministros Bernenses.
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rijk zijn , om de opkomst der Doopsgezinden in Zwit-

serland te leeren kennen , zoo zien wij er tevens uit,

dat zij door zwingli niet van wezenlijk oproer worden

beschuldigd.

Büllinger is een der voornaamste van die schrijvers,

welke hen geheel op denzelfden voet stellen met de

Zwickauers. En toch beschuldigt hij hen nergens van

oproer of zamenrotting tegen de overheid. Te Zurick

hielden zij in 1525 onderscheidene malen een gesprek

tegen zwingli en anderen, in tegenwoordigheid van

den raad der stad. Omtrent het eerste gesprek (den

1

7

deu Januarij) teekent büllinger aan , dat zij uitwen-

dig van een zedig en ingetogen gedrag waren, waar-

door zij zich een grooten aanhang verwierven , en dat

zij zich niet openlijk tegen de goddeloozen en de over-

heden verzetteden , om dezelve met gideon's zwaard,

door oploop, uit te roeijen. Bij verscheidene andere

zamensprekingen , in November van dit zelfde jaar te

Zurich gehouden en waarbij vele Doopsgezinden, ook

van elders tegenwoordig waren, werd wederom over

den doop gehandeld en worden de gedaagden van

geene andere oproerigheid beschuldigd, dan dat zij

niet willen afstaan van hun wangevoelen omtrent den

doop. Gelijk er reeds in Januarij velen in de gevan-

nis waren geworpen , zoo werd er nu , den 30sten No-

vember , een gestreng plakkaat tegen hen uitgevaardigd
j

het eerste hetwelk van de zijde der Hervormden er-

gens tegen de Doopsgezinden is gerigt.

De aanhef van dit plakkaat luidt nog al opmerke-

lijk : »Gij weet zonder twijfel en hebt van velen wel

gehoord , hoe dat nu over langen tijd sommige bijzon-
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deren mensclien , die zich zelve laten dunken geleerd

te wezen , verbazend voortgekomen zijn , en zonder

eenige getuigenissen der H. Schrift bij de eenvoudige

en vrome mensclien voorgeven, gepredikt en zonder

verlof en consent der Kerk verkondigd hebben , dat

de kinderdoop niet uit god maar uit den duivel ge-

sproten is en dat hij daarom niet behoorde gebruikt te

zijn. Deze hebben ook daarna een wederdoop verzon-

nen V Hieruit blijkt, dat de Doopsgezinden te Zu-

rich en daaromtrent in 1525 reeds over langen tijd

zijn bekend geweest. Voorts zijn de eenige punten van

beschuldiging in dit plakkaat hunne verwerping van

den kinderdoop en het voorstaan van den wederdoop

(namelijk bij personen, die als kinderen gedoopt waren,

hetgeen in de oogen van andersdenkenden wederdoop

moest zijn) , zonder verlof of consent van de Kerk.

In het begin van 1526 had hubmeijer nog eens weer

zulk een gesprek tegen zwingli, waarin den eersten

niets anders dan het voorstaan van den doop der be-

jaarden en wederdoop werd te laste gelegd. Een ge-

volg daarvan was , dat de raad te Zurich den weder-

doop , om des algemeenen vredes en der gerustheid

wille , zoo als het wordt uitgedrukt
,
op lijfs-straffen

verbood. Dit plakkaat werd echter niet voor 1530

door den druk gemeen gemaakt 2
.

1 bullixgerus, tegen de Wederdoopers , Nederd. uitgave van

1569, bladz. 10 enz., maar met veranderde spelling. Dat zij

den kinderdoop van den duivel afleiden , doet ons aan het exor-

cismus (duivelverbanning) bij de Roomschen denken, die door den

doop des duivels invloed meenden te verbreken.

- Over huemeijer is onlangs uitgekomen : b. hubmeijer
,

Stifter
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Er bestaan dus geene vaste beschuldigingen van op-

roerigheid tegen de Doopsgezinden te Zurich. Even-

min tegen die van Bazel en Bern , zoo als uit bullln-

geb. blijkt. Hij meldt, dat zij in 1525 ook te Bazel

oproeren en scheuringen begonnen en oecolampadius

aanvielen
,

gelijk zij zwingli te Zurich deden. Door

zulke oproeren en scheuringen verstaat hij zeker hun

voorstaan van den doop der bejaarden. Ik wil niet

ontkennen , dat bij sommige hunner eene zekere dweep-

achtige rigting zigtbaar was j maar ook hast getuigt

,

dat zij zich hier ingetogen
,
onstraffelijk van levenswan-

del en zedig gedroegen. Uit vrees en voorzigtigheid

kwamen zij meestal des nachts te zamen, doopten, zon-

der eenigen opzien barenden toestel , lieten zich in volks-

taal den Bijbel voorlezen en verklaren en baden onder

eene diepe stilte van alle aanwezigen Wel is er in

4525 onder Bazelsche landlieden een opstand voorge-

vallen , maar hagejvbach , die de Zwitsersche Doopsge-

zinden geenszins gunstig is ,
betuigt zelf, dat het zich

niet naauwkeurig laat bepalen, in hoeverre deze op-

stand met de Wederdoopers in betrekking stond 2
. In

den herfst van dit jaar hield oecolampadius hier een ge-

sprek met hen , in tegenwoordigheid van den raad en

der Wiedertaufer auf dein Schwartzwalde , im Taschenbuch fiïr Geschichte

und Alterthum in Süd-Deutschland , herausgegeben von h. schreieer,

Freiburg in Br., 1839. Zie hier achter in de Bijlage.

1 hast , t. a. pl., S. 215 enz., waar ook het lezenswaardig

gesprek tusschen hem en oecolampadius voorkomt. Zij voeren

steeds het gezag der H. Schrift aan tegen de Kerkvaders, waarop

oecolampadius zich beroept.

9 hagenbach. t. a. pl., IIe dl., bl. 181.
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vele anderen-, terwijl blaurock, die vroeger Roomsch

priester geweest en door grebel gedoopt was , aan het

hoofd stond van de Doopsgezinden. Daar dezen niet

overtuigd werden
,
wierp men niet lang daarna velen

hunner in de gevangenis , zoo in de stad als te platten

lande, of deed hun zwaardere straffen aan. De eer-

sten , die te Bazel gedood zijn , komen echter niet vóór

1529. Den 10deD Junij 1527 werden sommige gevan-

gene uit den kerker gelaten , om weer in het openhaar

met oecolampadius te handelen. Behalve over den doop,

sprak men toen ook over het eedzweeren , de overheid

en eenige andere artikelen *. Van oproerigheid wordt

geene melding gemaakt.

Tegen het einde van 1527 werd aan alle Doopsge-

zinden, onder vrijgeleide, te Bern toegestaan, om een

openlijk gesprek met de Hervormde leeraars te hou-

den. Overal werd van deze vergunning kennis gege-

ven. Toen er echter velen gekomen waren, wierp men

sommigen hunner in de gevangenis , omdat zij in de

huizen leerden en doopten, in plaats van zich met het

dispuut te hemoeijen. Den 12 den Januarij 1528 traden

zij eindelijk in een geregeld gesprek , waarvan de on-

derwerpen niet hij bullinger genoemd worden. Zoo-

danige gesprekken vonden hier ook plaats in 1531 en

1532-, het laatste op uitnoodiging van den Bernschen

raad, te Sofingen , in Aargau. Dit gesprek duurde

negen dagen en liep over de volgende punten : Over

1 Hier wordt , zoo als mij voorkomt het eerst , in een openlijk

gesprek met de Doopsgezinden over den eed gehandeld. — In

1529 werden er nog meer van die gesprekken te Bazel gehouden,

welke alle even vruchteloos afliepen.
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den regter der disputatie j of der Wederdooperen zen-

ding goddelijk zij van de Kerk ; over den ban , de

overheid , het eedzweeren , den doop en de predikan-

ten. Bij geerie van deze zamenkomsten wordt aan de

Doopsgezinden andere oproerigheid te laste gelegd, dan

dat zij niet ophouden te leeren en te doopen.

Ook bij ottius vindt men geene hewijzen van op-

roerigheid der Zwitsersche Doopsgezinden , ofschoon hij

zich dikwijls in scheldwoorden tegen hen uitput. Ik

meen dus allen grond te hebben , om hen van de op-

roerige Zwickauers te onderscheiden , al mogt het ook

aangetoond kunnen worden , dat sommigen hunner in

wederzijdsche betrekking tot elkander hebben gestaan-,

zoo als dit later met de Nederlandsche Doopsgezinden

en de Wederdoopers van Munster enz. , het geval is

geweest. Onze erasmus schreef zeifin 1529 uit Bazel,

en ik geloof dus met glasius , dit op de Zwitsersche

Doopsgezinden te mogen toepassen : » dat deze secte bij

de vorsten veel meer gehaat was, dan eenige andere,

wegens de regeringloosheid en gemeenschap van goe-

deren , welke men hun nagaf (quam praedicare dicun-

tur), maar dat zij nergens een tempel hadden noch

een rijk stichtten, en dat zij zich door geenerlei ge-

weld beschermden en velen telden van vrij wat zuiver-

der zeden, dan de overigen." Zoo zegt hij mede van

de Zwitsersche Hervormden : » Zij dringen er zoo op

aan, dat men geene ketters doode, terwijl zij nogtans

de Wederdoopers dooden , die in veel minder artike-

len dan zij veroordeeld zijn, en van welke gezegd

wordt, dat zij in hun gezelschap zeer velen hebben,

die zich van een zeer slecht leven tot den deugdzaam-
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sten wandel hebben bekeerd , ofschoon zij in hunne

gevoelens dwalen. En zij hebben geene kerken of ste-

den ingenomen , noch zich verbonden tegen het geweld

der overheden . noch iemand uit zijn land of goede-

ren verdreven Km

1 Aangehaald bij calftcs umêMUKKK-, i Tdrdï§m$ der Doopsgezm-

dem, bl. 32; 1 1 iwm. Getek. der Ned. Kerk vóór de ter., UI' dl.,

li. 66 cm anderen. Door macexbaol 7 t. a. pL, üe dl., bl. 1S7,

rodni de Doopsgezinden (nadat hij eerst getoond beeft, dat er

zkh Teel toot en tegen het re»weipen van den kinderdoop laat

aanroeren, op eene wijze, die ver van alle dweeperij is) beschul-

digd: »van iets dweepadbtig-cigcniinnig* en eenige overspanning

,

inl il zij , wegens Terschil Tan gevoelen hierin , de kerkelijke ge-

meenschap met anderen Terbraken en zich niet lieten bewegen, om
zich aan een gebruik te onderwerpen, dat toch in den Bijbel

iet wordt M^etfiii en dat toch in het algemeen niets onchris-

telijks in zich bevat; terwijl het toch niet op de letter der in-

zetting aankomt, maar op den geest en de beteekenis , en de

betrekkingen der kerk aanmerkelijk veranderd zijn." Gaarne

eerbiedig ik ieders overtuiging: maar dewijl zulk een beroemd

en voortreffelijk man als Mfmifi met zulk eene beschuldiging

optreedt, zoo zrj het mij geoorloofd, het volgende daartegen in

orerweging te geven.

1 De Apostelen konden den kinderdoop niet afkeuren, daar

deze nog niet in gebruik was, evenmin als

2 Het is niet genoeg , dat een gebruik niet onchristelijk zij

;

zelfs wordt er meer dan de nuttigheid vereischt , want ten op-

zirte Tan de kerkelijke plegtigheden wordt gevraagd , hoe zij door

anusrcs zijn ingesteld : en bij zijne instelling te blijven , is meer

dam nuttig, is ook noodig.

3 Dit neemt niet weg, dat wij op den geert zijner instel! rr^r.

moeten letten. Op de Traag, wat de doop beteekent, antwoorden

wij : vergeving wan «aden, wedergeboorte of heiliging en zelftoe-

wijding aan het rijk vancmsrcs; en wij gelooven dus, dat de doop,

-»egen« deizelü beteekenis , voor aüe geloovigen maar ook alleen
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Belangrijk is het daarenboven op te merken, wat hast

onlangs van die eerste Zwitsersche Doopsgezinden ge-

schreven heeft. Hij haalt eerst veel aan, wat hun te

laste werd gelegd , en waardoor men zich
,
hetzij zulke

beschuldigingen waar of valsch waren, wel moest la-

ten bewegen, om hunne verspreiding tegen te gaan.

» Maar ,
zegt hij , men vergete niet , wat er daarbij

overdreven werd en dat ook zelfs de eerste Christenen

veel door de keizers werden belasterd , het lot van alle

geheime gezelschappen. Eindelijk bedenke men te-

vens , dat ook hunne hevigste vijanden zulk een blaam

niet op hen geworpen hebben. Scultetüs prijst hun

zalig en werkzaam Christendom. Wolfgang capito

voor geloovigen geschikt is , en dat wij alzoo naar den geest des

Euangelies handelen.

4) De betrekkingen der Kerk veranderen nooit zoodanig, of

wij moeten ons blijven houden aan dat, wat met den geest

des Euangelies overeenkomt. Zoolang de doop die beteekenis hou-

den blijft, moet dezelve alleen aan zoodanige personen worden

toegediend , die wegens deszelfs beteekenis daartoe geschikt zijn;

d. i. die vergiffenis noodig hebben en die zich vrijwillig kunnen

en willen heiligen en toewijden aan god en Christus.

5) Het is dus niet iets dweepachtig-eigenzinnigs noch overspan-

ning, als de Doopsgezinden zich in dezen houden aan den geest

der H. Schrift. Men zie nader mijn Handboekje over Doop en Doops-

gezinden, 2de druk, Leeuw., 1834.

Ik verheug mij echter hartelijk, dat in weerwil van deze af-

wijking de Protestanten alle hetzelfde formeel beginsel hebben, dat

zij zich namelijk houden aan het gezag der H. Schrift boven

alle menschelijk gezag; en dat zij dezelfde rigting volgen, om n.1.

overeenkomstig de regelen eener goede uitlegkunde , met eene vrije

ontwikkeling van den menschelijken geest, die Schrift te leeren

verstaan.
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betuigt , dat velen hunner godzalige en ware dienaren

Gods waren , martelaren en getuigen van christus en

van de regtgeloovige , lieve broederen. Zelfs beza kan

dit niet tegenspreken, en belijdt daarbij, dat eenigen

hunner meer medelijden dan straf verdienden en dat

men met regt onderscheid tusschen hen moest maken."

Hoe dan echter de Hervormden zelve met zulk eene

vervolgings-zucht tegen die Zwitsersche Doopsgezinden

konden woeden? Men denke aan den minder ver-

draagzamer geest van dien tijd in het algemeen en

valle dus ook die vervolgers, noch zwingli zeiven te

hard , al hebbe hij het zelfs gezegd : »qui iterum

mergit, mergatur M" Bij die vervolgingen zelve be-

hoeven wij hier niet stil te staan.

Glasius betuigt (t. a. pl.), dat het hem niet geble-

ken is , of de leer der Wederdoopers uit Zwitserland

dan wel uit Saksen (van de oproerige boeren) alhier

is bekend geworden maar dat de gematigde en zacht-

moedige denkwijze der eersten , die hier gestraft wer-

den , hem doet overhellen, om te vermoeden, dat zij

uit het land der Alpen is overgebragt. Hagenbach zegt

ook van de Zwitsersche Doopsgezinden, dat zij zich

eerst wel langen tijd
,
niettegenstaande bedreigingen en

straffen , in hun vaderland bleven ophouden, maar dat

er tevens velen naar Beijeren gingen en dat later de

meesten vertrokken naar Westphalen en de omstreken

van den Neder-Rlrijn; dat Munster hunne verzamel-

plaats werd en hier het fanatismus ten top steeg ter-

1 uast , S. 131, waarmede men vergelijke hoornbeek, Summa

Controversiarum
,
pag. 364.
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wijl hij alzoo niet alleen van hen op rothmann , jan

van leiden en knipperdolling overgaat , maar ze tevens

voorstelt , als waren zij de bronnen , waaruit de laat-

sten hunne dolheid putteden *. Dat is te veel gezegd.

Heeft Munster hare beroeringen aan de Zwitsers te

danken? Mag men den overgebleven aanhang van

munzer voorbijzien? Waren niet de eerste aanleggers

van de omkeering der zaken te Munster Luthersgezind

en hechtte men zich daar niet eerst later aan het punt

van den doop der bejaarden , om de voorstanders

van dit gevoelen , waaronder zoo vele eenvoudige men-

schen zich bevonden , te verleiden en te lokken 2
. Ik

heb bij eene vroegere gelegenheid op de verschillende

afkomst en zeer ongelijke oorzaken van ontstaan bij de

Doopsgezinden en Wederdoopers gewezen en ben daar-

in op nieuw bevestigd, door de onderscheiding, die

de Duitsche geschiedschrijver leopold ranke, onlangs

tusschen de strekking der twee partijen, welke beide

den doop der bejaarden voorstonden , heeft gemaakt 3
.

Het kan zeer wel bewezen worden, dat de Doops-

gezinden van Zwitserland af tot aan de Nederlanden,

steeds noordwaarts op en vooral langs den Rhijnkant
,

gedurig meer en meer bekend en vervolgd werden

;

1 hagenbach, t. a. pl., II* dl., bl. 197, 198.

2 Geschied, der Doopsgez. in Groningen enz., II6 dl., bl. 221.

3 Geschied, der Doopsgez. in Friesland, bl. 12 enz., in Gronin-

gen enz., Ie dl., bl. 32—42; l. ranke, Deutsche Geschichte im

Zeitalter der Reformalion, IIIer Band, Berlin 1840, S. 504—564;

waarmede vergeleken worde bensen, Geschichte des Bauern Kriegs

in Ostfranken, Erlangen, 1840, en l. t. heyd, ulrich, herzog von

Würtemberg, Tubingen, 1841, I<-'
r Band, IIIer Abschnitt.
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waartoe ook de prediking en het martelaarschap van

hunne leeraars in Duitschland , vooral van sattler
,

hubmeijer en blaurock , niet weinig bijbragt. Maar het

is eene andere vraag , of zij ook in Nederland zijn ge-

komen of althans hunne gevoelens , reeds vóór menno

en vóór de Wederdoopers , hier zijn bekend gewor-

den? Ik meen, toestemmend daarop te kunnen ant-

woorden ; want volgens een brief, door de Zwitsersche

Doopsgezinden van dien tijd geschreven, geraken wij

tot het gevoelen, dat deze in eene zekere betrekking

of gemeenschap met de Doopsgezinden in Nederland

hebben gestaan.

Onlangs heb ik dezen brief, ook bij van gent te

vinden, aangetroffen in het zeldzaam geworden boekje:

Successio Anabaptistica, hetwelk ik, met anderen, lan-

gen tijd voor geheel verloren had gehouden *. In deze

Successio wordt melding gemaakt van zulk een brief:

»die de Switsersche broeders, tot de nederlatsche we-

derdopers, van haren oorspronck gheschreven hebben,

een jaer later. Anno 1522." Ik moet hier evenwel bij-

voegen, dat van gent niet van Nederlandsche Doops-

gezinden spreekt , maar van hunne broeders bij Keu-

len. Dit woord bij Keulen is echter even onbepaald

uitgedrukt als de woorden Nederlandsche Wederdoo-

pers. Daar de Successio zelve te Keulen gedrukt is,

ben ik van gedachte , dat men te dezen opzigte meer

naauwkeurigheid verwachten kan bij den Keulenaar,

dan bij den eenigzins van de plaats verwijderden van

1 Het is mij in handen gekomen door de dienstvaardigheid

van mijn vriend, de Wel. Eerw. Heer a. de vries, te Haarlem.
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gent. Daarenboven is de Successio ouder dan het stuk

van den anderen. Het eerste namelijk is uitgegeven,

sumptibus Bernardi Gualtheri , Coloniae , in klein 8°,

1603 en ook in 12°, 1612
;
terwijl van gent's geschrift

eerst in 1658 volgens een oud manuscript werd afge-

drukt.

Bij van gent wordt het jaar niet gemeld, wanneer

deze "brief zou geschreven zijn. Maar opmerkelijk zijn

in de Successio de wToorden : een jaer later. Anno 1522.

Dit slaat klaarhlijkelijk terug op hetgeen de schrijver

vroeger, bladzijde 14, van munzer. heeft gezegd, dien

hij in 1521 laat optreden. Dan vervolgt hij, kort vóór

de mededeeling van den brief : »dusdanighe heghinselen

hebben de sprinchanen der wederdoopers aenherecht"

enz. oMaer die wederdoopers haer schamende van al

sulcke oproerighe fundamenten" enz., beroepen zich

op gemelden brief. En na deszelfs mededeeling ver-

volgt hij : »welcke van dese beycle beginsele voor de

warachtichste aengenomen werde, is weynich aenghe-

legen , dewiel zy beyde maer een jaer van de anderen

verschillen : Ende gelijc de eene groote beroerte
,
op-

loopen en rebellie int beginsel aenghenomen heeft, soo

heeft de ander geen minder in haer voortganck toeghe-

stelt." Het lasterlijke in deze beschuldiging tegen de

laatsten daargelaten, zoo kunnen wij hier toch opmerken,

dat de zeer partijdige Roomschgezinde schrijver der Suc-

cessio 1
,
zijns ondanks aangehaald mag worden tot een

1 Ik kan niet nalaten , een paar staaltjes van des schrijvers

geest tegen alle Onroomschen mede te deelen. Pieeds dadelijk

in de Voorrede, bl. 4, geeft hij te kennen: dat hij het naakte

beeld van het Doopsgezinde corpus (als het ergst bedorven) , in

7
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bewijs voor een verschillend beginsel of verschillenden

oorsprong der Doopsgezinden en Wederdoopers. En

wat ons hier het voornaamste is, uit hem blijkt, dat

die Zwitserschen hebben geschreven in antwoord op

een brief van kier. Want zij zeggen in dien brief

:

»nademael ghij ons hebt gebeden des beginsels hal-

ven der Switscher broederen" enz. Dus bestonden er

reeds in 1 522 Doopsgezinden op die plaatsen, tot welke

de brief was gerigt , en deze Doopsgezinden waren in

betrekking met de Zwitserschen 4
.

al zijne leden , vooral die in Nederland gedomineerd hebben , wil

voorstellen en van lid tot lid anatomizeren. Verder, op bladz.

13, valt hij luther aan, die door den vleesehe verwonnen op

Kersnacht met eenc gewijde non uit het klooster liep en van

zijn familiaren vriend satan den sleutel van de put des afgronds

had ontvangen. Deze, zegt hij , heeft met zijne afgrijsselijke leer

zulk een smoos verwekt, dat hij de zon der regtvaardigheid

,

christus, en de maan, de heilige Kerk, meende te verduisteren.

Uit dezen rook zijn voortgekomen verscheidene springhanen (dit

woord bevalt hem overal bijzonder), de Confessionisten
,

Zwingli-

anen, Calvinisten en Mennisten of Wcderdoopers , welke laatsten,

als apen van de Catholieken , zich beroemen te hebben Succes-

sionem Apostolicam. Met deze en dergelijke consorten heeft lu-

ther willen opbouwen eene toren van Babyion enz.

1 De briefis te vinden bij c. van gent, Grundliche Historie,

S. 85 en ook bij moded, Grondich bericht van de eerste beghinselen

der Wederdoopsche Secklen
,

Middelburg, 1603, bl. 146. Deze zegt,

dat de brief gezonden zou zijn aan »hcrdoopers, die woonen om-

trent Ceulen ende Aken, ten tijde als daer twist was tusschen

die Vlaminghen ende heivdrick naeldemans volk, die men den

Dreckwagen noemt," en toont dus ten opzigte van den tijd ge-

heel in de war te zijn, weshalve mede op zijne vermelding van

plaats niet is te rekenen, hoornbeek schrijft , t. a. pl., pag. 339 :

»epistolam dederunt ad Anabaptistas Belgas." Ik zal den brief.
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Nu is het de vraag , of wij bewijzen kunnen , dat

hier in 1 522 Doopsgezinden geweest zijn , aan welke

de Zwitsers geschreven hebben ? Wij hebben reeds veel

gezegd van de Waldenzische gevoelens in deze gewes-

ten , uit Vlaanderen , Engeland en Bohemen hier ge-

bragt. Maar om niet op losse vooronderstellingen te

steunen , zullen wij dat alles voor dit oogenblik laten

varen, en ook nog niet in aanmerking nemen die Doops-

gezinde martelaren, welke slechts eenige jaren later,

in 4527, alhier gedood zijn. Want gaarne zouden wij

zelfs de scherpzinnigste twijfeling weg willen nemen.

Ik meen vooreerst eenig bewijs te kunnen vinden bij

wagenaar , in zijne Beschrijving van Amsterdam, 8°,

III
de Stuk, bi* 6, 66, 111 en 115. Sedert het jaar

1518 was daar schout geweest jan huibrechtsz. , die

niet slechts de Onroomschen in het algemeen een goed

hart toedroeg , maar ook bij verschillende gelegenheden

getoond had, de Wederdoopers in zijne bescherming

te nemen en tegen dreigende gevaren te waarschuwen.

Deze man werd in 1540 aangeklaagd en veroordeeld

wegens ketterij. »De Procureur-Generaal hield den ra-

den voor, dat Mr. jan huibrechtsz. in het jaar 1518

schout van Amsterdam geworden was-, dat sedertdien

tijd de gereprobeerde secten van Lutherije , Sacramen-

tisterije ende Herdooperie aldaar opgekomen en sterk

toegenomen waren." In de sententie zelve staat: »Lu-

terije, Sacramentisterije ende Herdoperie, mitten an-

cleven van dien , ende seer veel persoonen daer mede

wegens deszelfs vermaardheid en merkwaardigheid , hier achter

in eene Bijlage laten volgen
, gelijk dezelve voorkomt in de Suc-

cessio Anabaptistica , bladz. 18 enz.

7*
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besmet geweest alsmede » omtrent den jare XXV,
hadde die Defaillant wel geweeten , dat eenige persoo-

nen vergadert waren geweest, ende haer toegang ge-

had hadden tot suspecte persoonen van der Secten we-

sende, 't welk hy gehengde ende deur de vinger sag1 ."

Wij mogen nog iets verder gaan en niet alleen aan-

nemen , dat er toen gemeenschap tusschen de Doops-

gezinden in Zwitserland en deze gewesten bestond
,

maar ook , dat zij vervolgens uit Zwitserland hier ge-

komen zijn. Ottius teekent aan op het jaar 1525, dat

zij toen, zwervende door Zwitserland en andere dee-

len van Duitsehland, door de overheden van dwaling

overtuigd en uitgeworpen ('t geen terugslaat op de ge-

beurtenissen te Zurich en Bazel), zich naar Neder-

Duitschland, inzonderheid naar Westphalen, Friesland,

Holland enz., hebben begeven. Antwerpen wordt uit-

drukkelijk door hem genoemd, en het is genoeg be-

kend, dat deze stad reeds vroeg eene vergaderplaats

van de Doopsgezinden geweest is , werwaarts zij van el-

ders de vervolgingen ontweken en vanwaar zij zich bij

gelegenheid weer naar andere plaatsen verspreidden 2
.

1 Ook komt tij j. F. foppens, in zijne Bibliotheca Belgica ,

Bruxcllis , 1739, torn. II, pag. 636 de volgende zinsnede voor:

»joannes faber, Daventriènsis , ex ordine f. f. praedicatorum

,

Theologus Graece doctus , circa annum 1520 celebris, scriptis contra

Lutheranos et Anabaptistcis editis emicuit atque ab Erasmo in Epis-

tolis laudatur. Hic inter scriptores ordinis Praedicatorum praeter-

mittitur." Ik wenschte wel naauwkeuriger te weten, of hij om-

streeks dat jaar 1520 tegen de Doopsgezinden geschreven hebbe;

daar zulks misschien mede tot een bewijs voor hun toenmalig be-

staan in deze gewesten strekken zou.

3 ottii, Annales , pag. 35. Een bewijs te meer, dat de brief
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Schagen meldt ook
, op gezag van den Martelaers-

spiegel dei* Doopsgezinden , te Haarlem gedrukt
,
op

het jaar 1 524 , dat eenigen van die Zwitsers zich naar

onze Nederlanden begaven, en voegt er Lij : »alwaei

zij hunne geloofsgenooten in stilte vonden1 ." Gemelde

Martelaars-spiegel voert nog aan (inleydinge, hladz.53)

een getuigenis van de Bazelsche Cronijk: »dat vóór

den jare 1528 de Wederdoopers in heide de overige

{Zwitserland en Duitschland) en Nederduitsche landen

met hoopen opgegaan zijn; gelijk ook getuigt zeker

boekske van michiel sattler, die gedood is anno 1527-,

dat er in zijnen tijd zekere handeling van gemeenten is

geweest, hetwelk niet wel zou kunnen geschied zijn,

indien ze op het jaar 1524 eerst begonnen waren."

Wanneer wij nu dit alles bij elkander voegen, dan

kan het mijns achtens niet vreemd meer schijnen , dat

de Doopsgezinden ook in deze gewesten van de Zwit-

sers-Duitsche zijde versterking hebben ontvangen. Dan

worden wij gedrongen , om het gevoelen te volgen van

korneliüs van huyzen , die zegt , dat de Doopsgezinden

mede in Zwitserland en den Elzas geene andere ge-

boorte dan door de Waldenzen hebben, en dat de

Doopsgezinden in Noord-Nederland hunne afkomst mo-

gen rekenen niet alleen uit Braband en Vlaanderen
,

van de Zwitsersche broeders vóór 1525 moet gesteld worden
;

want zoodra hier eigenlijke Zwitsers waren gekomen, wordt het

onwaarschijnlijker, dat de Nederlanders nog derwaarts schreven

om inlichting wegens hunne opkomst. Zij konden het dan wel

mondeling vernemen.

1 schagen , de Kerk der Nederlandsche Doopsgezinden in derzelver

Reformatie, bl. 22.
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maar ook uit Zwitserland en den Elzas De grond

langs de oevers van den Rhijn was ook wel zoodanig

toebereid , dat het zaad des Euangelies in goede aarde

kon ontvangen worden. Men lierinnere zich, wat ik

hoven heb gezegd , dat een Waldens in de XVde eeuw

zeer goed van Keulen naar Milaan kon reizen, zonder

anders dan bij een geloofsgenoot zijn nachtverblijf

te nemen. Ja, reeds in de XIIIde eeuw werden er te

Metz bijeenkomsten gehouden, waarin eene menigte van

mannen en vrouwen met grooten ijver de H. Schriften,

in het oud-Fransch vertaald (denkelijk de overzetting

van waldus), lazen 2
. Zoo maakt ook ullman ons aan-

dachtig , dat de Waldenzen zich reeds sedert de XIIIde

eeuw naar Duitschland hadden verspreid en dat men

in Zwitserland
,
langs den Rhijn in Schwaben , Thurin-

gen en Beijeren niet weinigen hunner vond. w Zij had-

den zich tot gezelschappen vereenigd
,

zegt hij , die

onder elkander in verbindtenis stonden en hunne leer

zochtten te verspreiden. Bijzonder talrijk waren zij aan

den Boven-Rhijn
,
bij en te Straatsburg ; echter vertoo-

nen zij zich ook op andere plaatsen , in Mainz, Augs-

burg , Diinkelsbüld ; ontdekt
,
vervolgd , ter dood ge-

bragt, blijven zij toch tot in de XVde eeuw voortbe-

staan. Nu treedt de Hussitische beweging daar nog bij"

1 k. van huyzen, Historische verhandeling van de opkomst en

voortgang der Doopsgezinden , bl. 8 ; waar hij er bijvoegt. , dat hij

deze afkomst der Nederlandsche Doopsgezinden , door de afstam-

ming van vele aanzienlijke familiën , kan bewijzen.

2 de felice, Essai sur l 'esprit et le bul de t'Instilulion Biblique

,

Paris, 1824, p. 242
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enz. i
. Dat mijne lezers daarenboven van braght op-

slaan, en zij zullen zien, hoevele honderden van Doops-

gezinden er van de XIIIde
tot de XVIde eeuw langs den

Rhijnkant gemarteld zijn. En in de dagen van de groote

hervorming zelve vond men wel 50 Doopsgezinde ge-

meenten van den Eifel tot Moravïè , reeds vóór 1530,

van welke iedere gemeente 500 of G00 leden telde -, en te

Straatsburg zou men toen eens eene vergadering van

meer dan 50 Doopsgezinde leeraars (misschien de ver-

gadering door sattler genoemd) hebben gehouden 2
.

Toen ik de geschiedenis der Doopsgezinden in Fries-

land beschreef, kon ik in dat gewest geene sporen van

Waldenzen noch van bekendheid met hunne gevoe-

lens vinden-, gelijk ik daar breedvoeriger heb aange-

toond. Onze beroemde hoogleeraar hofstede de groot

heeft daaruit begrepen, dat dus de Waldenzische af-

komst van de oudste Doopsgezinden in Noord-Neder-

land niet bewijsbaar wezen zou. Ik heb daarop ge-

antwoord, dat ik daarom niet zoo terstond van onze

overige provinciën kon zeggen , wat ik van Friesland

1 c.ullmann, Reformatoren vor der Reformation , Theil I, S. 372,

Dezelfde schrijver geeft ook belangrijke wenken over de weten-

schappelijke ontwikkeling langs de boorden van den Rhijn, en

noemt de steden , welke hierin hebben uitgemunt , waaronder

ook de zetels der vroegere Doopsgezinden , Razel
,

Straatsburg
,

Mainz , Trier en Keulen Th. I , S. 31 1 . Keulen was echter steeds in den

Dominicaner geest van inquisitie en eene beschermplaats van ob-

curantismus tegen voortgaande ontwikkeling; Th. T, S, 119; of-

schoon wij er later vele Doopsgezinden ontmoeten.
2 hast, t. a. pl., S. 159.
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beweerde En inderdaad, bij de behandeling van Gro-

ningen
, Overijssel en Oost-Friesland meende ik ze wel

te ontdekken-, vooral in de beide laatste gewesten.

Want in 1509 werden er ook in Mecklenburg en Hol-

stein , en dus aan de grenzen van Oost-Friesland, Wal-

denzen gemarteld. In dit laatste land, waar de her-

vorming het eerst openlijk omhelsd en beschermd werd,

was hun het binnenkomen zeker niet moeijelijk-, ter-

wijl ook van huijzen vele der voornaamste geslachten,

bij de Doopsgezinden te Hamburg, Altona en Emb-

den, van de Waldenzen afkomstig rekent 2
. Men houde

daarbij in het oog, wat ik reeds meer van de Tisse-

rands in Vlaanderen en in Twenthe en Noord-Hol-

land heb gezegd.

Andere sporen van de Noord-Duitsche zijde heb ik

niet ontdekt-, of ik mogt misschien melding kunnen

maken van de overblijfselen der kettersche Stadingers,

die in de XIIIde eeuw zoo gruwelijk zijn vervolgd.

Toen vlugtten eindelijk velen hunner naar Friesland.

Hier werden zij door de ingezetenen ondersteund, maar

zij zelve zoowel als de Friezen door graaf floris IV

verslagen. Men weet echter te weinig van de gevoe-

lens der Stadingers , die wegens hunne ongehoorzaam-

heid aan de geestelijken niet weinig belasterd werden

en niets minder dan dienaars van den duivel zouden

geweest zijn (even als de Waldenzen in Vlaanderen),

1 hofstede de groot
,

Verhandeling in het Nederl. Archief voor

Kerkelijke Geschiedenis , van de hoogl. kist en roijaards, II* dl.,

1842, bl. 170; Gesclüedenis der Doopsgez. in Groningen
, Overyssel

en Oost-Friesland, IIe dl., bl. 220.

9 Geschiedenis der Doopsgezinden in Groningen enz., Ie dl., bl 8.
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om te durven zeggen , dat zij van afkomst of begrip-

pen Waldenzen zijn geweest. Want die overeenkomst

in de duivels-dienst is toch een zwak bewijs. Wij kunnen

dus evenmin vaststellen , dat zij Waldenzische begrip-

pen hier te lande , of bepaaldelijk in Friesland, heb-

ben gebragt. Ik rekende mij echter verpligt
,
eenige

melding van hen te maken, daar ook glasius betuigt,

dat deze ketterij medewerkte , om langzamerhand ve-

ler blinden oogen te openen

In Friesland heb ik het ontstaan der Doopsgezin-

den hoofdzakelijk daaraan toegeschreven , dat de men-

schen door de tijdsomstandigheden, zoowel in het gods-

dienstige als in het staatkundige
, gedrongen werden

tot het onderzoek der H. Schriften. Dit onderzoek houd

ik ook in de andere Noord-Nederlandsche gewesten

voor eene hoofdoorzaak , waaraan het genootschap der

Doopsgezinden hier deszelfs aanzijn verschuldigd is.

Maar als men vraagt, of zij hier door bekendheid met de

Waldenzen of Waldenzisch-gezinden , dan of zij door

de tijdsomstandigheden tot dit onderzoek gekomen zijn,

zoo meen ik te mogen gelooven, dat men de eerstge-

melden niet moet vergeten , vooral wat Hollatid, Zee-

land , Utrecht en Overijssel betreft. De Waldenzen

hebben toch de Schrift niet alleen in het Ylaamsch

vertaald, maar deze taal was zeker ook meer in de

overige gewesten bekend, dan in Friesland, hetwelk

toen in spraak en zeden niet minder nationaal of pro-

vinciaal geweest zal zijn , dan tegenwoordig. Evenwel

1 wagenaar, Vadevl. Historie, IIe dl., bl. 373 ;
glasius, Gesch,

der Nederl. Kerk vóór de hervorming, llG dl., bl. 72.
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wil ik den invloed der tijdsomstandigheden, ook in

deze overige gewesten, niet buiten sluiten. Maar de

geest van dien tijd baarde bier zoowel eene geschikt-

heid tot hervorming in het algemeen, als tot eene

bepaald Doopsgezinde rigting. Zoo zullen bij voorbeeld

de staatkundige rampen en de algemeene vrijheidszucht

onzer vaderen , de zedeloosheid en het ijdel kerkgebaar

der Roomsche priesters, de uitvinding der boekdruk-

kunst, de pogingen van geert groete en zijne vol-

gelingen den Doopsgezinden in de handen hebben ge-

werkt. Maar zal niet ieder daarvan uitgaan , die de

opkomst ook van eenig ander Protestansch genootschap

in ons vaderland beschrijft?

Het kan eenigzins vreemd blijven schijnen , waarom

wij, vóór de oproerigheden van de Munsterschen , hier

nog niet meer vaste sporen van de eigenlijk Waldenzi-

sche Doopsgezinden aantreffen. Dit laat zich echter wel

verklaren.

Vooreerst, de Waldenzische Doopsgezinden waren

uit hunnen aard stillen in den lande , zoo als ik reeds

meer heb aangemerkt. De Wederdoopers waren fana-

tiek en vertoonden zich met het staal in de vuist.

Verder , de Waldenzischen bleven lang stil , om der

vervolgingen wille. Ook dit heb ik reeds boven ge-

zegd en kan nader worden opgehelderd door het schrij-

ven van den martelaar leonard schoener, een leerling

van hubmeijer, in een brief van 1528. »Wij zijn ver-

strooid
,
zegt hij daar ,

gelijk schapen , die geen herder

hebben , en moeten verlaten ons huis en hof, en zijn

als nachtraven , die zich in de steenrotsen houden. In

holen en klippen zijn onze kameren •, men staat naar
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ons, als naar de vogelen, die in de lucht vliegen. Wij

gaan rond in de bosschen, men zoekt ons met de honden.

Men voert ons als stomme lammeren, die hunnen mond

niet opdoen, gevangen en gebonden. Men heeft de ge-

loovigen aan boomen gehangen, geworgd, in stukken

gehouwen, heimelijk en openlijk verdronken. Niet alleen

de mannen maar ook de vrouwen en maagden hebben

hiermede de waarheid betuigt, dat jezus Christus de

waarheid is en de éénige weg tot het eeuwige leven. Nog

raast de wereld en rust niet en woedt als onzinnig. Zij

versieren leugenen tegen ons, houden niet op met bran-

den en moorden-, zij maken ons de wereld te engV In

1529, toen zij door het edict van Spiers plegtig van

den rijksvrede werden uitgesloten
,
gingen zij nog gevaar-

voller toekomst te gemoet. En ofschoon zij hun geloof

liever hadden dan hun leven, dongen zij niet met dweep-

achtigen ijver naarde martelaars-kroon, maar waren zelfs

bekend door hunne voorzigtigheid , waarmede zij dik-

wijls aan de gespannene strikken wisten te ontsnappen.

Daarenboven zijn zeker niet alle Waldenzen , die

hier kwamen , of alle die door middel van hen tot de

Euangelische waarheid zich wendden, Doopsgezind ge-

worden. Hoewel ook limborch, die hunne gevoelens

in de gedenkstukken van de inquisitie te Toulouse zoo

naauwkeurig heeft onderzocht , van de Waldenzen ge-

tuigt , dat geene Christenen grootere overeenkomst met

hen schijnen te hebben , dan die , welke men Menno-

nieten noemt (gelijk ik boven, bladz. 18, heb aange-

1 van braght ; IIc dl., bl. 4. Bij hem kan men zien, dat deze

treffend welsprekende taal van schoener niet overdreven is.
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haald), zoo meen ik echter te mogen gelooven , dat

hunne volgers hier in tweederlei rigting gevallen zijn,

terwijl zij echter in het hoofdheginsel eensgezind hie-

ven. Yfey en dermont hehhen reeds opgemerkt, dat

de Nederlandsche Waldenzen, sedert de hervorming,

waarschijnlijk in twee hijzondere lakken zijn verdeeld,

waarvan de een den kinderdoop voor geoorloofd hield,

de ander voor niet geoorloofd j dat tot den eersten tak

de Waalsche Waldenzen of de leden van de Waalsch-

Hervormde Kerk hehoorden en tot den anderen , die,

welke in de noordelijke deelen der Nederlanden , zoo-

wel in Holland en Friesland als in Vlaanderen woon-

den , en daar Doopsgezinden werden genoemd

Eindelijk waren welligt sommige Doopsgezinden in

naam Luthersch , eerst de algemeene benaming van de

ketters , nadat luther opstond , en werden zij dus met

de Lutherschen verward-, gelijk ik reeds hij hunne

Geschiedenis in Friesland (hladz. 47 enz.) heb aan-

gemerkt. Ook het straks aangehaalde uit wagenaar
,

omtrent de zamenvoeging van Lutherije , Sacramentis-

terije en Herdooperie , en uit foppens > die van joannes

faber zegt , dat hij tegen de Lutheranen en Anabap-

tisten schreef, kan ten minste voor de aanvankelijke

verwantschap en betrekking tusschen beide genoot-

schappen pleiten. Ik heb wel eenige twijfelingen van

den oordeelkundigen diest lorgion daartegen verno-

men , maar heb ze toch niet van zoodanige aard gevon-

den , dat ik door dezelve van gevoelen veranderd ben 2
.

ypey en dekmoist, Gesch. der Nederl. Herv. Kerk, Ie dl., bl. 296.

mkst lokgion, Geschiedenis der Hervorming in Friesland; aan
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Mij dunkt , de geheele loop der tijdsomstandigheden

bragt liet zoo mede , dat de Roomsche Kerk eerst me-

nigeen voor Lutheraan schold , die slechts afweek van

de pausselijke leer, ofschoon hij eigenlijk Doopsgezind

ware-, gelijk later
,
integendeel

,
menigeen tot den aan-

hang der Herdooperie werd gerekend, die toch niets

anders dan een opregt volgeling van luther meende te

zijnj juist, om hem dies te meer gehaat te maken.

De grenzen tusschen de zoogenaamde kettersche sec-

ten waren toen nog niet zoo naauwkeurig afgebakend 1
.

Luther hield de banier in handen, om welke zich

aanvankelijk allen, op korteren of verderen afstand

schaarden , zelfs tot de profeten van Zwickau toe. Ik

wil gaarne gelooven , dat vele Doopsgezinden , even als

de Doopsgezinde martelaar leonard kaiser, den groo-

ten man van Wittenberg hoog hebben geschat en zelfs,

tot zoolang luther zijne gevoelens nog niet meer in

bijzondere punten geopenbaard had, zich voor Lu-

thersgezind hebben gehouden , of zelve niet regt wis-

ten, in hoeverre zij Luthersch waren. Arnold heeft uit

geloofwaardige schrijvers , zoo als seckendorff , ottius

vvien ik overigens , voor zijne loffelijke vermelding mijner Geschied,

der Doopsgezinden in Friesland, hartelijk dank betuig, omdat ik

op zijn oordeel prijs stel.

1 Vandaar, dat men de beide ketterijen wel eens nevens el-

kander voegde , zoo al niet met elkander verwarde ; zoo als, om
een enkel voorbeeld te noemen, gedaan wordt door matthaeus

tympiüs, in Catalogo episcop. Monast. op fredericus a weda: wet

sub hoe frederico, cujus frater hermannus Archiëpiscopus Coloni-

ènsis ob haeresin fuit exauthoratus , infelix lolium sequutus Lutheri

et Anabaptistarum" etc. Cf. a. matthaeï, Vet. Aevi Analecla, torn.

V, pag 187.
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en scultetus, eenige voorbeelden van personen en plaat-

sen bijgebragt , waaruit blijkt, dat de eerste hervormers

omtrent het punt van den doop
,
bij den aanvang nog

zeer twijfelachtig waren-, voorbeelden namelijk van me-

lanciiton , capito , oecolampadius en van lutiier zeiven,

en van gemeenten als te Nordlingen en Waldshut , waar

men ook die leden duldde , welke hunne kinderen niet

ter doop bragten maar ze alleen door oplegging der han-

den en door een gebed den Heer wenschten te hebben

aanbevolen-, terwijl zij toch tevens den kinderdoop uitoe-

fenden aan diegenen , welker ouders nog zwak waren *.

Later werd de scheiding duidelijker, zoowel tusschen de

Lutherschen en Doopsgezinden , als tusschen luther en

zwingli, tusschen zwingli en de Doopsgezinden in Zwit-

serland, zelfs tusschen zwingli, luther en calvinus. Toen

werden de Doopsgezinden bevonden , het verst van de

overigen af te staan, bij zoo menig onderling verschil in

begrippen, bij de hervormers zelve. Toen echter zag

men ook velen, die Luthersch heetten, nog meer naar

de Doopsgezinde zijde afwijken. »Waren teerst niet Lu-

theranen en Lutherinnen, die hen nu herdoopen?" vraagt

de tijdgenoote dier dagen,de beroemde anna byns-, en zij

antwoordt daarop: »jaetal waerthaer leet 2 . Maar ook toen

nog begeerden zij dikwijls veel liever als Lutherschen dan

als Doopsgezinden bekend te staan. Dezen toch konden,

onder den verachten naam van Wederdoopers , bij de

menschen niets oogsten , dan verachting bij de Hervorm-

den en de zwaarste vervolging bij de Roomschgezinden.

1 arnold , Eist. der Kerken en Ketteren, IIc dl., bi. 491.

2 anna byns, Konstighe Jlefereynen , Il> boek, bl. 47.
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Zij zeiven hielden zich schuil , zooveel zij konden ; maar

eindelijk veroorzaakte de Moedige vaan van Munster

ook hun eene overmaat van ellende en joeg hen dies

te meer uit hunne schuilhoeken op *.

Bijkans overal werden in dezen tijd Doopsgezinden

waargenomen. In Zwitserland zelf bediende zich de

ijverige haller vooral van hunne verschijning, om eene

hetere kerken-orde in te voeren , daar zij inzonderheid

het verkeerde levensgedrag van vele der Hervormden

berispten. Beijeren en Tirol leverden vele Doopsgezin-

den op , die naar Moravlè verhuisden , vanwaar ande-

ren weer naar Saxen en Pmissen vlugtten. In Saxen

vonden de kerkelijke visitatoren het Boven-Werrathal

vol van hen, en in Pmissen genoten zij een tijdlang

de bescherming van een magtig man , friedrich von

heideck , die in groote gunst bij hertog albrecht stond
,

een paar Doopsgezinde leeraars uit Sileziè' medebragt

,

hunne boeken verspreidde en zelfs een deel van den

1 Ook nu nog blijft immers de onderscheiding tusschen de

eerste Lutherschen en Doopsgezinden eenigzins moeijelijk. Wie,

die belajvi's Wittenberg en Rome gelezen heeft en daar leonard

kaiser als een der hoofdpersonen ziet optreden, zal daarbij den-

ten, dat die vriend van luther dezelfde is, welken de Doopsgezinden

voor een' hunner beroemdste martelaren houden, niet alleen op

grond van Doopsgezinde schrijvers, zoo als twisck, van braght

en anderen, maar ook van vreemden, bij voorbeeld ottius,

hast, von reiswitz en wadzeck ? Of, om bij ons vaderland te

blijven, wie durft het van whynkkn claas-dochter , die in 1527

gemarteld is (zie beneden), vast bepalen, of zij Doopsgezind of

Lutherschgezind was?
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adel voor hen won. In Brandenburg en Anhalt legde

men ook daarom doopregisters aan , ten einde de We-
derdoopers te weren. In liet Wirtembergsche werd

hun een toevlugtsoord verleend door thumb von neu-

burg , erf-maarschalk van den hertog , die hun een tijd

lang in zijne bezittingen van het Remsthal rust ver-

gunde. Het Keulsche en Kleefsche land werd gedurig

met troepen ligte ruiterij doortrokken , om hunne za-

menkomsten te verhinderen

Gelijk vroeger (zie hoven , hladz. 47) , zoo vinden

wij mede tijdens de hervorming Doopsgezinden in het

bisdom Luik. Er was eene natuurlijke rede voor, want

allen, die slechts tegen den paus en den bisschop

spraken , vonden een steun in de verregaande onafhan-

kelijkheids-zucht der "Walen , die ook reeds in de vo-

rige eeuw door jan van beijeren en lodewijk van bour-

bon wel onderdrukt , maar niet versmoord was. Deze

bisschoppen waren niet zeer geschikt, om de inwoners,

in zulk een ijver voor hunne oude regten en vrijdom-

men ontstoken , tot gehoorzaamheid aan de Kerk te

buigen. De Doopsgezinden bleven er dus eenigen tijd

ongemoeid, en zelfs werd de rijksban van karel V
tegen luther er eerst in 1527, en dus veel later dan

in de andere Nederlandsche gewesten
,

afgekondigd.

Nu verscheen er echter een inquisiteur , jamelot
,
die,

nadat hij in 1534 zijne werkzaamheid terstond met

het verbranden van twee ketters begonnen had, kort

daarop te Maastricht 21 personen , mannen en vrou-

* l. ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, Band,

S. 545 en de daar aangehaalde schrijvers.
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wen , meest Doopsgezinden , deels liet onthoofden
,

deels verbranden. De gevolgen daarvan waren een al-

gemeen volksoproer en vervolgens een geregeld verzet

tegen het gezag van den bisschop. Of er ook vandaar

toen misschien andere Doopsgezinden naar Noord-Ne-

derland zijn gevlugt, is mij niet bewust, maar wel

waarschijnlijk. Onbekend zijn zij zeker niet gebleven;

want vele Nederlandsche edelen , waaronder de hoor-

NE's , AREMBERg's , BARLAIMONT's , MERODE's , LA LAINGS
,

hadden in het Luiksche hunne bezittingen. Maar ook

hier zijn de Doopsgezinden niet uitgeroeid , daar wij in

hunne martelaarsboeken wederom van slagtoffers vin-

den te Maastricht in 1559 en 1569, en te Luik in

1570 en 1595 *.

Terwijl de Doopsgezinden zich ook vóór 1530, zoo-

veel mogelijk aan het vuur der vervolging zochten te

onttrekken, gebeurde er plotseling iets, dat hun bestaan

in Holland aan de wereld openbaarde en het treurig

tooneel van martelaarschap in Noord-Nederland voor

hen opende. In 1527 werden te Krommenie-dijk , in

Noord-Holland , jan walen en twee zijner medebroe-

ders gevangen genomen. Zij waren alle drie daar ter

plaatse woonachtig. Naar Haarlem en vervolgens naar

's Gravenhage gebragt , werden zij scherp onderzocht

1 Essai Hislorique et Critique sur le département de la Meuse infe-

rieure et de la ville de Maeslricht ; Maestricht, 1803, page 329, 327;

dewez, Histoire du Pays de Liege, T. II, pag. 137—141; chape-

auville, Gesta Ponlif. Leodiëns. T. III, pag. 319. Ik vermeld

van die 21 martelaren te Maastricht dies te meer, omdat men
zulks als een toevoegsel kan beschouwen op de Doopsgezinde

martelaars-boeken, die er van zwijgen.

8
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en eindelijk veroordeeld , om met ketenen aan palen

vastgeklonken door een langzaam brandend vuur te

worden gemarteld en gedood. Dit verschrikkelijk von-

nis is aan hen voltrokken. Zij worden door alle schrij-

vers van gezag onder de Doopsgezinde martelaren ge-

teld 1.

Ik heb mij wel eens afgevraagd j of er ook redenen

voor kunnen bestaan , dat wij die eerste Doopsgezinde

martelaren juist te Krommenie-dijk aantreffen. Ik ge-

loof dit wel. Het moge zoo zijn, dat zich ook op volk-

rijker plaatsen en als in het midden der wereld, bij

voorbeeld te Antwerpen en te Amsterdam
,
vlugtende

Waldenzen hebben gevestigd , hun verblijf te Krom-

menie-dijk had vooral de afgelegenheid der plaats vóór

zich. En juist dit , dat wij hen tusschen de moerassen

van Noord-Holland , zoo als mede op de heidevelden

van Twenthe vinden , is eene rede te meer , om te ge-

looven , dat die eerste Doopsgezinden verdrevene en

vlugtende Waldenzen zijn, en dat zij het eerste licht,

hetwelk in hunne zielen omtrent godsdienstige zaken

opging , niet zoo geheel aan eigen onderzoek te danken

hebben , maar dat het daar van buiten werd aange-

bragt. In die dagen immers was de geest der landbe-

woners op zulke plaatsen minder ontwikkeld en be-

schaafd dan in de steden. Maar als er een Walden

s

met zijn Bijbel kwam en daar de leer van het Euan-

gelie voor onbevooroordeelde gemoederen ontvouwde

,

dan waren die gemoederen niet minder genegen en ge-

1 \an braght , IIe dl., bl. 13; schagen, de Kerk der Nederland.

Doopsgezinden, bl. 22; ottius, pag. 44. Zou de naam van jan

walen ook voor eene Waalsche of Waldenzische afkomst pleiten?
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reed, om de waarheid te omhelzen. Want ook die

landlieden hadden zoowel toen als thans een zeer goed

en natuurlijk gezond verstand misschien sommigen nog

meer onbevangen en natuurlijk , dan bij velen in de

steden *«

Men mag er ook zeker wel op letten, dat jan van

Henegouwen , heer van Beaumont , zich met zijn hof-

stoet dikwijls te Beverwijk , West-zanen en Krommenie

heeft opgehouden en deze plaatsen zoo zeer genegen

was, dat hij ze in 1353 vrijdom van tollen verleende.

Deze , als de eerste heer van West-zanen genoemd

,

was afkomstig uit de streken, waar de Waldenzen

zulk een aanmerkelijken voortgang hadden gemaakt,

en de meeste van zijne maagschap zetelden in Vlaan-

deren, Henegouwen en Picardïè. Het kan niet vreemd

schijnen , dat sommigen zijner volgelingen en trawan-

1 Van een ander gevoelen is le long, Reformatie van Amsterd.,

bl. 101. Hij zegt, dat de leer der Waldenzen alom in de Ne-

derlanden een groot gerucht maakte, maar welligt niet te Amster-

dam verkondigd is, omdat de Waldenzen zich beter in de groot

e

steden en onder het gewoel van vele menschen konden verbergen,

dan op kleinere plaatsen , onder welke Amsterdam toen nog moest

gerekend worden. De door hem bijgebragte redenen zijn geenszins

zoo verwerpelijk ; maar men dient toch in het oog te houden, dat

de Waldenzen stellig ook wel op afgelegene plaatsen hebben rond-

gezworven. Want dit blijkt uit bijnamen, die men aan deze

secte gaf, zoo als Passagenes (landloopers)
,

Turlupinen (bij de

wolven in de bosschen wonende) en Grubenheimers (holbewoners).

le long zegt ook, dat zij in Amsterdam niet zoo teregt konden,

omdat men hier meest van visscherij en zeevaart bestond , waar-

van zij op hunne bergen niets geleerd hadden. Maar hierom

welligt werden zij juist in Noord-Holland en Twenthe wevers (Tis-

scrands)
,

gelijk zij ook in Vlaanderen meest waren.

8*
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ten de Waldenzische leer toegedaan zijn geweest. Dat

men althans daar te lande ook aanzienlijken van Vau-

derie betichtte, blijkt uit de beschuldigingen, die men

later tegen messire payen de beaufort, ridder en een

der eerste edelen en der oudste baanderheeren van^r-

tois
,
tegen jan tacquet, schepen van Atrecht ,

insge-

lijks een zeer vermogend man, en tegen andere aan-

zienlijke heeren heeft ingebragt. En in 1542 vinden

wij nog te Krommenie-dijk , benevens negen andere

martelaren , als bloedgetuige voor het Doopsgezind ge-

loof, jonkheer dirk gerritsz. van den busch
,
eigenaar

van een slot en heerlijkheid aldaar, door Hollands

graaf in 1399 aan goede welgeboren mannen tegen een

zekeren prijs afgestaan , en waartoe het oude zooge-

naamde adderen-bosch schijnt te hebben behoord. Ook

de begunstiging van dezen jonkheer kan daar meer

anderen zijner geloofsgenooten hebben zamengebragt

,

gelijk wel waarschijnlijk is 1
.

In datzelfde eerstgemelde jaar 1 527 , den 20steD No-

vember , werd ook zekere weynken of wendelmoei Claas-

dochter van Monnikendam, te 's Gravenhage
,
wegens

haar geloof, ter dood gebragt. Van deze blijkt het

echter zoo zeker niet , of zij tot de Doopsgezinden of

tot de Lutherschen hebbe behoord. Het is wel waar,

dat niet alleen Doopsgezinde schrijvers maar ook an-

deren ,
bij voorbeeld ottius , haar tot de Doopsgezin-

den rekenen. Maar gerdes komt hiertegen op, en uit

haar verhoor en vonnis blijkt ook inderdaad niets an-

1 h. soeteboom, Oudheden van Zaanland enz., I e dl., bl. 312.

317, 322, 325, 331; boxhorn , t. a. pl., bl. 76 enz.
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ders , dan dat zij de tegenwoordigheid van Christus

ligchaam bij het avondmaal ontkende •, dat zij Christus

voor den éénigen Middelaar hield, van de vereering der

heiligen niets wilde weten , noch van de aanbidding des

kruises, noch van de heilige olie, en geen biechtva-

der wilde ontvangen, maar wel vergeving wilde vra-

gen aan alle menschen , die zij beleedigd had. Ik durf

haar dus niet bijzonder tot de Doopsgezinden brengen,

maar geloof, dat wij hieromtrent in het onzekere blij-

ven. Want dat zij niet bepaald van Doopsgezinde ge-

voelens beschuldigd is of zulke gevoelens , zoo als het

verwerpen van eed en kinderdoop , heeft uitgesproken,

daaruit zou ik aan de andere zijde ook evenmin met

gerdes het bewijs durven afleiden , dat zij niet Doops-

gezind geweest is. Immers, ik lees nergens, dat zij

daarnaar gevraagd werd terwijl zij niet eene volledige

geloofsbelijdenis aflegt , maar alleen antwoordt op die

punten, welke men bij haar onderzoekt *.

Deze vervolging van 1527 was zeker mede, gelijk

ik reeds elders heb aangemerkt , eene oorzaak, waarom

andere Doopsgezinden Holland verlieten en naar Oost-

Friesland vlugtten. Ten minste waren dezen, volgens

emmius en schotanus
,
wegens vervolging uit Nederland

gekomen en begonnen zij zich , zoo als beninga heeft ge-

boekt, in 1 528 het eerst in Oost-Friesland te vertoonen 2
.

1 Behalve twisck, van braght, schagen en ottius, ook gerdes,

Hist. Reformationis , tom. III, pag. 63. Zij is zeker door de

Doopsgezinden, misschien bij overlevering, wel voor eene geloofs-

genoot gehouden, daar zij ook als zoodanig voorkomt in 't Offer

des Heeren, Harlingen, 1599, bl. 11.

5 Geschied, der Doopsgez. in Groningen enz., l e dl., bl. 4.
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Niet alle Doopsgezinden lieLben echter om die reden

Holland verlaten. Want in 1529 werd er te Alkmaar

een vonnis uitgesproken tegen zekeren lambert dirksz.

die Lekende , dat hij onwetend Wederdoopers had ge-

herbergd \ zonder daarvan, toen hij zulks te weten

was gekomen, aan de regering kennis te geven. Hij

werd dus veroordeeld, om op den eersten zondag in

Februarij blootshoofds en barrevoets eene processie te

doen, met eene brandende kaars in de hand, en om

vervolgens alle zondagen tusschen dien tijd en paschen

vromelijk de misse te hooren, op straffe van anders

gedurende een jaar gebannen te worden 4
. Minder

duidelijk is de aanwijzing bij leeghwater, dat er in

de Rijp vele Doopsgezinden waren , die met kommer

en benaauwdheid hunne predicatiën en vermaningen

bij nacht in het veld moesten houden, toen Holland

nog Catholijk was en andere gezindten daar nog niet

vredig wonen mogten
,
sommige jaren vóór den troe-

bel 2
. Ik ben te meer twijfelachtig of hier wel zulke

vroege dagen worden bedoeld, daar van dooregeest

en posjager, in hunne beschrijving van de dorpen

Schermer , Graft , Schermerhorn en de Rijp , wel

spreken van de bekende Rijper martelaren in 1539

en deze teregt vroeg in den tijd der reformatie noe-

1 j. kok, Vaderlandsch Woordenboek, IIe dl., bl. 641. Ook ca-

tkyn jacobs van munster, aldaar in 1539 gebannen, was vele

jaren vroeger herdoopt, en maarten luykens van beveren, toen

1e Alkmaar als herdooper onthoofd, was uit Vlaanderen geboortig:

kok , t. a. pl.

1 j. a. leeghwater, Kleijn Cronijkje achter 't Haarlemmermeer -

boek, bl. 13.
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men , maar toch overigens niet van de tijden vóór

menno gewagen *.

Verder dan tot het jaar 1530 zullen wij hier niet

gaan, om ons onderzoek vrij te houden van de latere

secte der eigenlijke Wederdoopers , zoo te Munster als

elders , en opdat niemand kunne zeggen , dat de door

mij aangevoerde Doopsgezinden zoowel van die We-
derdoopers als van de Waldenzen afkomstig kunnen

zijn. Als wij van Doopsgezinden in Nederland kunnen

spreken , die hier vóór dat gemelde jaar bestonden
,

dan is het althans zeker genoeg , dat men den oorsprong

van dezen niet uit de Wederdoopers afleiden mag.

Ik heb nu van het uitwendig bewijs voor den Walden-

zischen oorsprong der Doopsgezinde gevoelens in Noord-

Holland zooveel medegedeeld, als ik opsporen kon.

Sommigen zullen er misschien meer van verwacht heb-

ben en anderen welligt denken, dat er betrekkelijk

nog al veel voor gezegd is. Ik voor mij zeiven ben van

gevoelen , dat ik een nieuw bewijs geleverd heb voor de

moeijelijkheid , om geschiedkundig te staven, wat wij

anders
,
op grond van zooveel verwantschap in leerstuk-

ken ,
beginselen en zeden

, gedrongen worden te geloo-

ven , dat namelijk de Doopsgezinden van de Waldenzen,

zoo al niet ligchamelijk afkomstig zijn , dan toch hunne

begrippen hebben ontleend. Ik mag niet ontkennen
,

dat deze geschiedkundige bewijsvoering door groote

zwarigheden wordt gedrukt , welke , zoo als ik boven

(bladz. 5 enz.) heb aangemerkt, onvermijdelijk waren.

1
e. a. van dooregeest en c. a. posjager, achter den Rijper

Zee-Postil, Amsterdam, 1699, bl. 332.
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Die zwarigheden deden een resultaat verwachten , waar-

bij vele duisterheden overblijven. Wanneer iemand

aan dien Waldenzischen oorsprong twijfelt, het spijt

mij , dat ik die twijfelingen nog vermeerderen moet

,

door te herinneren, wat ik reeds vroeger elders heb

gezegd. Maar de geschiedkundige onpartijdigheid en

waarheidsliefde vordert het. Ik heb het namelijk,

toen vooral met het oog op Friesland, vreemd gevon-

den , dat mannen als dirk philips , menno simons , jaques

d'auchy en reitse aysesz. volstrekt niets van zulk eene

Waldenzische afkomst schijnen te weten-, dat carel

van gent en de Protocollen van Frankenthal , Embden

en Leeuwarden ons niet verder terugwijzen dat tot de

Zwitsers, in 1521 en 1522. En de drie eerstgemelden

hadden toch ook veel in onze andere gewesten ver-

keerd d'auchy was zelfs een Antwerpenaar. Ook daar

scheen men dus van zulk eene afkomst niet te weten.

Dat hier iets \reemds en onverklaarbaars overblijft

,

is zeker *.

Bij van braght heb ik de berigten omtrent alle Doops-

gezinde martelaren in Noord-Nederland doorgezocht

en bij geene van dezelve eenige kennis aan de Wal-

denzen gevonden. Maar hier moet ik er bij voegen
,

dat zij ook nergens, voor zoover mij bekend is, naai-

de oudheid van hunne leer gevraagd worden-, wel naar

dengenen , die hen gedoopt heeft , naar de plaats waar

1 Geschied, der Doopsgez. in Friesland, bl. 6 enz., waar ik

daarenboven aandachtig daarop gemaakt heb, dat menno vroeger

ook van geen doop der bejaarden geweten heeft , evenmin als van

Waldenzen.
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zulks geschied is en andere omstandigheden meer, maar

niet naar hunne afkomst of hunnen oorsprong 1
.

Halbertsma heeft (t. a. pl. , bladz. 229) ,
op deze

zwarigheid ook wel gelet en het is niet onbelangrijk

,

te herinneren, hoe hij dezelve tracht te ontzenuwen.

Nadat hij verschillende benamingen van den Walden-

zischen aanhang heeft opgegeven, en gezegd heeft, dat

de naam van Waldens aan al die secten gemeen werd,

terwijl toch alleen de afdeeling, die de hooge vallei-

jen van Piemont besloeg , of er onmiddelijk aan ont-

sproot ,
oorspronkelijk dien naam voerde , zegt hij ver-

der : » de overigen ,
vervolgd en door de magten der

wereld her- en derwaarts gekaatst , hier verdwijnende,

daar opkomende , konden het oog der geschiedschrij-

vers niet boeijen. De reden , dat men van de Valden-

sen bij uitsluiting spreekt, is geene andere, dan dat

zij zich in den loop der eeuwen tusschen hunne on-

toegangbare rotsen hebben weten te handhaven, en al-

zoo denzelfden zetel met denzelfden naam behouden-

de , eene soort van geschiedenis gemaakt hebben. —
Tegen de afkomst der Doopsgezinden van de Valden-

sen heeft men steeds aangevoerd, dat de eersten hier

te lande van zulk eenen oorsprong niets wisten, en

den naam van Valdens nooit genoemd hebben. De

bovenstaande opmerking lost deze zwarigheid op. De

secte had eigenlijk geenen naam. Ook herhaal ik hier

den afkeer dezer secte van alle menschelijk gezag, en

dat zij geen anderen naam kenden dan dien van jezus-,

1 Natuurlijk behalve wat ik t. a. pl. , van d'auchy en vooral

van reitse aysesz. heb medegedeeld.
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om te zwijgen , dat de meesten den naam niet mogten

weten van denman, die hen aangenomen had." Wij

laten het vóór en tegen, betreffende deze zwarigheid,

bescheiden aan den lezer over.

Hoe groot of gering men zich dezelve ook voorstelle,

zoo heeft echter deze geschiedkundige bewijsvoering

eenige waarde. Al wilde men ook bij voorbeeld alle

gevolgtrekking , wat die bekendheid met Waldenzische

gevoelens van de Engelsche en Boheemsche zijde be-

treft , laten varen j al schreef men ook minder gewigt

toe aan de Gandulfianen en de volgers van tanchelyn
,

men kan de belangrijkheid, die er overigens in het

bewijs van de Fransch-Vlaamsche en later van de Zwit-

sersch-Duitsche zijde gelegen is, niet onopgemerkt voorbi
j

gaan. Hoedanig dan ook dit onderzoek moge uitge-

vallen zijn , men voege deze geschiedkundige gronden

bij het inwendig bewijs , dat in de overeenkomst van

de Waldenzische en Doopsgezinde gevoelens en zeden

bestaat. Mij dunkt , het zal ons dan toch nog waar-

schijnlijker worden , dat de kiem van het geloof dei-

Doopsgezinden door de Waldenzen hier is gebragt.

Vraagt men nu : of de eerste Doopsgezinden in ons

vaderland, ten tijde der hervorming, misschien zelve

Waldenzen zijn geweest en alleen door de eene of an-

dere omstandigheid van naam veranderende, toen We-
derdoopers of Doopsgezinden werden genoemd? Het

is waar , dat kon alzoo met hen gebeurd zijn , even

als ik boven (bladz. 54) van zoodanige naamsverwis-

seling bij de Waldenzen gesproken heb. Ik heb echter

geen bewijs gevonden
,
krachtig genoeg , om op deze

vraag in alle deelen toestemmend te antwoorden. Na
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alles , wat gezegd is , wordt het wel hoogstwaarschijn-

lijk, dat hier Waldenzen hebben gewoond, toen het

licht van luther's hervorming doorbrak. Maar al die

eerste Doopsgezinden , waarvan wij na zijne verschij-

ning duidelijk lezen, dat zij in Noord-Nederland be-

stonden, zijn zeker geene Waldenzen geweest en men

zal er ook vele onder gevonden hebben , even als dirk

philips , menno en anderen , van het Roomsche geloof

tot betere begrippen bekeerd. Zoo was het ook in

Zwitserland het geval geweest met verscheidene onder

de eerste Doopsgezinde hoofden, van welke wij le-

zen , dat zij vroeger Roomsche geestelijken geweest zijn.

Hebben er toen echter hier te lande echte Waldenzen

bestaan, deze zullen zich natuurlijk dadelijk bij die

nieuw-bekeerden hebben aangesloten , of die nieuw-

bekeerden zullen zich tot de Waldenzen hebben ge-

voegd tot dat volk Gods, waarvan reitse aysesz. ge-

tuigde : » dat het bestaan had sedert het begin der we-

reld , even als het volk des duivels ; dat het volk Gods

door het laatste steeds onderdrukt is, omdat het van de

wereld niet is
,
terwijl ook de wereld juist daarom dat

volk van God niet kent en meent , dat hetzelve nu

eerst opgerezen isV Daartoe vermaande de vader den

zoon, zoo als de martelaar joriaen simonsz. , in 1557

te Haarlem gedood. «Leef niet onder eenige secte,

schrijft hij, die al bij mijne tijden vele waren, als

Lutherschen ,
Zwingelschen en meer anderen , maar zie

naar een klein hoopken, welks geheele regel des le-

vens met de geboden Gods overeenkomt en wier sa-

1
'vain eraght, 11° dl., M 679 en 680.



crament gelijkmatig het bevel van Christus en het ge-

bruik der Apostelen is. Dat is de regte Gemeente van

Christus. Deze hebben ook leeraars , naar de leering

van paulus
,
onstraffelijk in alles die gehoorzame kin-

deren hebben en geloovige huisvrouwen , die van geen

regten noch pleiten , van geen vloeken noch zweeren,

van geen haat noch nijd, van geen liegen noch be-

driegen , en van geene onkuischheid noch overspel we-

ten i."

Vraagt men verder : of de eerste Doopsgezinden hiér

hunne kenmerkende gevoelens en geheel hun godsdien-

stig karakter van de Waldenzen hebben ontvangen, of

door persoonlijke verkeering met hen of door geschrif-

ten van hen? Ik geloof, als wij ons goed in die da-

gen kunnen verplaatsen, dan zullen wij niet te veel

scheiden. Dan zullen wij van gevoelen zijn , dat som-

migen hoogstwaarschijnlijk door persoonlijke verkee-

ring , maar dat nog meerderen door hunne geschriften,

bij voorbeeld door de Bijbel-vertaling , die de Walden-

zen in Neêrduitsch rijm bezorgden , en later door ken-

nis aan de Zwitsersche Doopsgezinden, met welke zij

toch reeds in 1522 briefwisseling voerden, tot de ken-

nis der waarheid zijn gekomen. Maar ook menige Lu-

thersche Bijbel zal wel die zelfde uitwerking hebben

gehad.

Vraagt men eindelijk : of dat godsdienstig karakter

bij de Doopsgezinden niet langzamerhand veranderd is?

Ja voorzeker, wat bijzondere leerstellingen betreft; want

dat kon niet anders bij die vrije ontwikkeling van den

1 VAN BRAflHT II e dl., bl. 181.
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menschelijken geest en Lij dat vrije onderzoek der H.

Schriften ,
waarop de Doopsgezinden steeds zooveel prijs

hebben gesteld. Maar neen voorzeker , ten opzigte van

het beginsel , waarvan zij uitgingen , om geen mensche-

lijk gezag in zaken van de godsdienst te laten gelden

en om zich hierin aan die Schriften te houden. En
ofschoon, van de dagen der hervorming af tot nu toe,

velerlei invloed op den geest der Doopsgezinden is uit-

geoefend door de leerstellingen der hervormers zelve

,

door vervolgingen, zelfs van Protestanten , door onder-

linge twisten en scheuringen , door de stelsels van wijs-

geeren , van steilgeloovigen en van dweepers , door

meerdere aanraking met de wereld en den geest van

iedere eeuw , zoo is de Doopsgezinde geest echter niet

verloren gegaan en koesteren wij volstrekt geene vrees,

dat die ooit verdwijnen zal , zoo slechts de Doopsge-

zinden zelve met ijver en belangstelling voor hun ge-

nootschap blijven bezield en zich , ieder naar zijne beste

inzigten en elkander in liefde verdragende
,
blijven hou-

den aan Gods Woord — want Gods Woord is de

waarheid.





B IJ L A G E.

I. Brief van Zwitsersche Doopsgezinden aan de broeders

in Nederland geschreven ongeveer 1522, en getrokken

uit de Successio Anabuptistica , Coloniae
, sumptibns

Bernardi Gualtheri, Anno 1612, 12°, bladz. 1S

enz

»\jods ghenade ende barmherticheyt ende zynen eeuwigen

vrede , wenschen wij u hartelijcken , lieve broederen , wan-

neer het u alle hartelijcke welginghe, dat hadden wy van

herten ghaerne.

Voorts lieve broeders Nademael ghy ons hebt gebeden des

beginsels halven der Switscher broederen : soo heeftet hem be-

gheven onghevaerlyc om de tyt , als men telde 1 522 jarê
,

dat ULRICH ZWINGLIUS , COENRAET GREBBE eë Edelman , FELIX MËSCHEK

alle drie vast geleerde mannë , die in de Duytsche, Griexe,

Latynsche en Hebreeuwsche talé vervarë ware : en zyn da

gecomen te spreken in geloofs saecken ende hebben gevonden

dat de kinderdoop onnoodich zy, oock voor gheen doopsel

ghekent. Ende daer hebbë de twee , coenraet en felix bekent

ende gelooft, dat men moste en behoorde, nae Christelycke

ordeninghe ghedoopt te worden : dewiel christus seyt , wie ge-

looft en ghedoopt wordt, die wort salich. Daer zyn dese

drie oneens geworden : Wat ulrich swingel en heeft niet met
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haer ghewilt, segghende, het soude een groote oproer maec-

ken. Dese voorghenoemde mannen hebben daer teghen ghe-

seydt, Godts bevel mach daerom niet achter ghelaten wor-

den. Daerentusschen ist geschiet, dat een paep, met namen

jorian van den huyse jacobs, die ghenaemt wert joriaen blau-

rock om dat hij eenen Blauwen rock ghedraghen heeft, de-

selfde is ooc gecomen uyt eenen sonderlinghen yver, die hy

om Gods wille hadde, hij worde voor een slecht 1 en een-

voudich paep gehoudë , maer door den God lijeken yver des

geloofs, so heeft hy door Gods ghenaden (die hem gegeven is)

wonderlycke hierna gehadelt. Dese is tot swinghel ghecomen,

heeft van 't geloof tot hem gesproken, ende niet met alle

uytgerecht. Doen worden hem gheseyt datter twee ander

ware die meerder vierichz 2 hadden als zwingel : na dese is

hy gegaë , ende is by haer gecomen , te weten coenraet en

felix , ende met haer eens geworden. En tis gheschiet nae

dat zy byden anderen waren , seer benaut zynde , hebben God

in den Hemel aengeroepen , dat hy doch bermherticheyt haer

bewysen wilde. Doen is joriaen opghestaan , ende heeft aen

coenraedt om Gods wille gebeden, dat hy hem wilde doopen.

twelck coenraedt ghedaen heeft , ende naemaels den anderen 3

oock ghedoopt. Daer nae synder meerder Predicanten en

andere luyden toegecomen , die welcke het haeste met hare

bloede betuycht hebben. Desen bovengenoëden felix mêscher

dewelcke de eerste gheweest is , worden tot Zurich verdron-

ken 4
, wolfgang olmE 5

, is tot Walsê verbrant ; en noch thië

met hem sonderling zyn broeder die zyn medeghesel is ghe-

1 Dagelijks, gewoon. 8 IJver, heeft c. van gent.

5 FELIX MANTZ.

* van gent vervolgt , na de woorden : betuycht hebben , gelyck

oock dese bovengenoemde felix mansch , die de eerste geweest is

,

dien heeft men , enz.

5 ILMAN, d. i. VAN VIM.



weest. Ende is ooc naer hë de sevëste geweest , een predi

eant met name hans pretle, die ooc onse dienaer int lat ge-

weest is, ende alsoo ist uytghebreyt geworden door vervol -

ginghe , als michiel zadenler ende veel van zyn medeghesellen

,

als melchior vet die joriaë blauroc zyn medegesel gheweest is

,

dewelcke tot Drache verbrant is.

Also hebt gby de grot boe dattet hem in de beghin toege-

draghen heeft. Naemaels ist gheschiet, datter veel inordent-

lyc geloopen hebbë , maer de vaste gront des waerheyts is

ghebleven. De Heere bekent de syne, die dë naem des Hee-

ren aenroept, die wyckt van de ongberechticheyt. Ende al-

dus hebt ghy hier tghetuygenisse des beginsels. Daerin en sult

ghy gheen twyfel hebbë , want wij dit op talderghewiste

hervaren hebben/
1

II. Iets over de gevoelens van de eerste Zwitsersche

Doopsgezinden.

Daar de Zwitsersche Doopsgezinden zoo onmiddellijk vóór

de Nederlandsche in de XVIde eeuw ten tooneele verschijnen
,

daar zij niet alleen met de Nederlandsche in betrekking heb-

ben gestaan, maar velen hunner toen hier te lande gekomen

zijn, terwijl zij echter soms met de Zwickauers en Munster-

schen worden verward, kwam het mij niet ongepast voor,

nog het een en ander omtrent hunne gevoelens bij te brengen.

Het is wel waar, die overeenkomst van gevoelens behoort tot

het inwendige bewijs , maar dewijl dit bewijs door den heer

halbertsma meer in het algemeen is aangegeven en daar geene

naauwkeurige aanwijzing van de begrippen der Waldenzischen

in Piemont en Zuidelijk Frankrijk, in Engeland en Bohemen,

in Zwitserland en Duitschland , in Vlaanderen en Noord-Ne-

derland gedaan is , zal misschien dit volgende eenigzins tot

aanvulling, opheldering of bevestiging van zijne Schets kun-

9
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nen dienen. Dit ontbreken van eene bepaalde aanwijzing
,
bij

hai.bertsma , heeft ook in mijn Geschiedkundig Onderzoek ver-

oorzaakt, dat ik soms van de gevoelens der hier te lande ver

schijnende secten moest gewagen ; en brengt mij nu mede tot

het besluit, de begrippen der eerste Zwitsersche Doopsgezin-

den , voor zooverre die door hunne eigene stukken bekend

zijn. in het hoofdzakelijk mede te deelen.

Als eersten en hoofden van de Doopsgezinden in Zwitser

land noemt bovenstaande brief ons : grebel , mantz , blaurock
,

ulman , pretle , sattler en vet. Behalve grebel
,

zijn ze allen

den marteldood gestorven, gelijk men bij van braght kan zien.

Sommigen hunner zijn ons alleen door hunne werkzaamheden

bekend , anderen hebben daarenboven door vermaanbrieven

.

als anderzins, ons eene herinnering doen toekomen aan hunne

leerstellige gevoelens. Tot deze laatsten, van welke men hier

echter alles behalve eene volledige of stelselmatige geloofsbe-

lijdenis verwachte, behoort vooreerst:

FELIX MANTZ.

Bij van braght, IIde dl. , bl. 3, vinden wij van hem eene

vermaning aan zijne geloofsgenooten , waarin voorgesteld wordt:

1) dat het Euangelie eene leer van Goddelijke liefde is, en

dat het ons geleidt tot liefde, vreemd van alle haat en nijd;

2) dat christus liefde bewijst aan alle mensehen
,
volgens de

natuur van zijn hemelschen Vader;

3) dat alleen de liefde door christus tot god bestaan en gel

den zal ; dat wij omtrent allen barmhartig moeten zijn, gelijk

de hemelsche Vader barmhartig is en dat christus dienaars nie-

mand haten;

4) dat zij, die deze wereld beminnen, de Goddelijke liefde

niet hebben;

5) dat christus niemand dwingt tot zijne heerlijkheid, maar

alleen de willigen en bereiden kiest , die door het waarach»
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tig geloof en doop daartoe komen. Wanneer een mensch regt-

schapene vruchten der boete werkt , hem is de hemel dei-

eeuwige vreugde uit genade door christus gekocht en verwor-

ven , door zijn onschuldig bloed-vergieten , waarmede Hij ons

zijne liefde bewijst ; en Hij begaaft ons met zijns Geesteskracht;

en wie die ontvangt en oefent, die wast en wordt volkomen

in god. — De tweede is

:

JÜRIAAN BLAUROCK.

Hij werd, volgens van braght, bladz. 21, veroordeeld we-

gens de volgende artikelen

:

1) Omdat hij het priesterlijk ambt, vroeger door hem be-

kleed, verlaten had.

2) Omdat hij niet van den kinderdoop hield en de lieden

een nieuwen doop leerde.

3) Omdat hij niet hield van de misse, noch van de biecht.

4) Omdat hij beweerde, dat de moeder van christus niet

aangeroepen noch aangebeden moet worden.

Ter strafplaats gekomen, wees hij het volk ernstig op de

H. Schrift. Er bestaat nog van hem, een gebed en eene

troostelijke vermaning, in welke laatste ten opzigte van het

leerstellige voorkomt : » de Heere laat nu zijn Godlijk Woord

verkondigen en onderwijst de menschen, dat zij zich zouden

van hun zondig leven bekeeren , in christus gelooven , zich op

dat geloove laten doopen en het Euangelie gehoorzaam zijn; —
dat god door jezus christus de zonden vergeeft ; — dat het gan-

sche menschelijk geslacht god moet vreezen en liefhebben
,
zijn

zoon jezus moet volgen en zijne Goddelijke leering onderhou-

den ;
— dat jezus om onzent wille geleden heeft ; — dat ons

de kroon bereid is, als wij den loop voleindigd hebben , maar

dat god ons uit genade heeft verkoren."

Breedvoeriger berigten worden ons door van braght, bladz.

5 enz., medegedeeld omtrent:

9*
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MICHIEL SATTLER.

Behalve dat hij geschriften heeft uitgegeven over de vol-

doening van christus , over de broederlijke vereeniging , over

de echtscheiding en over de booze voorstanders en het hoo-

ren der valsche profeten (dwaal-leeraars) , vindt men tegen

hem eene beschuldiging , bestaande uit negen artikelen , waar-

op hij veroordeeld is. Deze artikelen zijn de volgende

:

1) Dat hij en zijne aanhangers tegen des keizers gebod ge-

handeld hebben.

2) Dat hij geleerd, gehouden en geloofd heeft, dat het

ligchaam en bloed van christus niet in het Sacrament is.

3) Dat de kinderdoop tot de zaligheid niet vorderlijk is.

4) Dat zij het Sacrament des olies verwerpen.

B) Dat zij de moeder Gods en de heiligen hebben veracht

en versmaad.

6) Dat hij gezegd heeft: men mag der overheid niet zweren.

7) Dat hij een nieuw ongehoord gebruik van des Heeren

Avondmaal heeft begonnen, leggende brood en wijn in een

schotel, en heeft dat gegeten.

8) Dat hij uit de orde is gegaan en eene echte vrouw

heeft genomen.

9) Dat hij gezegd heeft: men mag geen wederstand bieden,

al kwam ook de Turk in het land; en dat hij, als oorlogen

regt was, liever tegen Christenen wilde trekken.

Toen hem deze beschuldigingen waren voorgelezen, begeerde

hij met zijne medegevangene broeders en zusters te spreken

en antwoordde toen^ mede in dezer naam, toestemmend op

het tweede, derde, vierde, zesde, zevende en achtste punt,

welke hij ontvouwde
,
op grond van de leer der H. Schrift.

Aangaande het eerste punt betuigde hij, niet tegen des kei-

zers gebod te handelen , daar deze bevolen had , niet volgens

luther, maar volgens het Euangelie en het Woord Gods te

leeren. Dat zij niet wisten, tegen het laatste gehandeld te
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hebben en dat hij zich op de woorden van christus beriep.

Omtrent het vijfde punt zeide hij, dat hij de moeder van

christus boven alle vrouwen prees, maar dat hij haar niet

kende als middelares en voorspraak, daar ook zij zelve met

ons het oordeel verwacht; en dat men in het N. Verbond

onder heiligen moest verstaan de geloovige Christenen, die

hun geloof beleven , daar paulus dikwijls schrijft : aan de be-

minde heiligen ; maar dat zij de afgestorvenen in den geloove

voor zaligen hielden. In het laatste punt: dat men niet doo-

den of wederstand bieden mogt , en dat hij bij wijze van ver-

gelijking over de Turken en Christenen gesproken had , om-

dat een Turk, onbekend met het Christen geloof, een Turk

naar den vleesche is, maar dat zij, die de vrome getuigen

van christus vervolgden, Christenen wilden zijn en zich op

christus beroemden
;
terwijl zij Turken waren naar den geest.

Uit zijne gevangenis schreef hij nog een zendbrief aan de

gemeente te Horb , waarin zijne zachtere gevoelens omtrent

den ban doorstralen. » Indien gij den naasten liefhebt, zegt

hij, zoo zult gij niet met ijver straffen of bannen, niet het

uwe zoeken , niets kwaads gedenken , niet eergierig en niet

opgeblazen zijn, maar goedertieren, geregtig, mild in alle

gaven
,
ootmoedig en medelijdend met alle zwakken en onvol

-

komenen. Deze liefde is van sommige broeders (ik weet wie

ze zijn) vervalscht , en hebben niet willen door de liefde el-

kander bouwen, maar zijn opgeblazen en onnut geworden

met ijdele wetenschap en verstand der dingen , welke god al-

leen zich zeiven verborgen hebben wil. Ik straf noch verwerp

niet de genade en openbaring Gods, maar het hoogmoedig

gebruik dezer openbaring enz.

En verder : » gedenkt aan onze vergadering en wat daarin

besloten is geworden *. Volgt dat vlijtig na, en als u iets

1 Waarschijnlijk de vergadering, te Straatsburg gehouden ; zie bo-

ven, bladz. 103.
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vergeten ware, zoo bidt den Heere om verstand. Zijt mild

jegens allen , die onder u gebrek hebben , maar bijzonder je-

gens hen, die onder u met het Woord arbeiden en verjaagd

worden en zelfs niet kunnen hun brood eeten in stilte en rust.

Vergeet niet de vergadering, maar doet naarstigheid daartoe

dat gij gestadig te zamen komt en vereenigd wordt, in het

gebed voor alle menschen, en in het brood breken, en dat

te vlijtiger , omdat des Heeren dag naderbij gekomen is. In

zulk te zamen komen zult gij der valsche broederen harten

openbaar maken en zult hen zeer haast kwijt worden. —
Zijt vermaand, allerliefste lidmaten des ligchaams vancmusTus,

wat ik met dit geschrift te kennen geve, en leeft daarnaar.

Is het , dat ik den Heere geofferd worde , laat u mijne echte

zuster bevolen zijn, als ik zelf. De vrede van jezus Christus

en de liefde des hemelschen Vaders, ook de genade van hun-

nen geest behoude u onbevlekt, zonder zonde, en stelle u

met blijdschap en rein voor de aanschouwinge hunner heer-

lijkheid, in de toekomst van onzen Heere jezus christus. —
Wacht u voor de valsche broeders, want de Heer zal mij wel-

ligt tot zich roepen. Zoo zijt gewaarschuwd! Ik wacht op

mijnen god. Bidt vooralle gevangenen, zonder ophouden. God

zij met u allen! Amen!"

Onder de eerste hoofden van de Doopsgezinden in Zwitserland

behoort voorzeker ook geteld te worden de reeds meer gemelde:

BALTHASAR HUBMEIJER

Ik ben in de gelegenheid, om van dezen beroemden man

eenige minder bekende en niet onbelangrijke bijzonderheden

mede te deelen uit het Taschenbuch van Dr. h. schreiber (bo-

ven bladz. 88 aangehaald); welke bijzonderheden door hem

hoofdzakelijk zijn geput uit de stedelijke archieven van Frei-

burg
,
Bazel, Waldshut, Schaffhausen en Zurich en het

provinciaal archief van den Boven-Rhyn.
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Hübmeijer werd iels later dan 1480 geboren in hei Beijer-

svhe stadje Friedberg bij Augsburg , en vandaar ook dikwijls

de Friedberger of Pacimontanus genoemd. De kardinaal en

aartsbisschop van Toledo, de sandoval, voert hem bij den in-

dex van verbodene boeken onder vier verschillende namen aan;

n. 1. als BALTHASAR HUBMEIJER , B. HILCEMERUS , B. ISUBMARUS, B. PACI-

MONTANUS. De kardinaal vond er wel redenen toe, om zoo angstig

op dezen ketter te letten, daar de censuur-commissie van de

kerkvergadering te Trente hem nevens luther, zwingli en calvinus

stelde en na hem alleen nog schwenckfeld bij name aanvoert.

Zijn eerste leermeester in de talen op de hoogeschool te

Freiburg was de naderhand zoo befaamd gewordene eck.

Hübmeijer wilde zich eerst aan de geneeskunde toewijden,

maar wendde zich eindelijk tot de godgeleerdheid. Intusschen

was hij zoo schaars van tijdelijke middelen voorzien , dat hij

eenigen tijd de hoogeschool verlaten moest, om te Schaffhau-

sen het ambt van schoolmeester te bekleeden. In 1511 werd

hübmeijer docent bij de theologische faculteit te Freiburg en

in 1512 werd hij als professor in de godgeleerdheid en als

prediker bij de academische Maria-Kerk aangesteld te Ingol-

sladt. Hier bleef hij ruim drie jaren en werd toen als

prediker bij de Dom-Kerk te Regensburg beroepen. Groot

werd de faam van zijne welsprekendheid , en zoo sterk werkte

de indruk van zijne redenen, die hij tegen den woeker-han-

del der Joden hield, dat de keizer, op aandrang van de Jo-

den, die zich in 1518 op den rijksdag te Augsburg over hem

beklaagden, hem zoodanige prediking deed verbieden. Maar

toen de keizer in 1519 gestorven was, nam de regering van

Regensburg deze gelegenheid waar, om de Joden te verdrij-

ven, de Synagoge te verwoesten en daarvoor eene kapel, aan

de maagd maria toegewijd, in de plaats te stellen. Onbeschrijfe-

lijk was de geestdrift voor hubmeuer, den stichter dei kapel;

maar — hübmeijer deelde in deze geestdrift niet meer.
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Wanl hij was zelf reeds eenigzins van gevoelens veranderd

en niet meer echt Roomschgezind. Hij mogt dus den woe-

ker der Joden verfoeijen, hij kon zich evenmin met dien

ijver voor de dienst van maria vereenigen. En evenmin was

hij reeds tot die helderheid van begrippen gekomen, dat hij

openlijk de Roomsche kerk verlaten kon. In dien strijd zij-

ner ziel verliet hij Regensburg en ging naar Schaffhausen

.

waar hij als prediker te Waldshut werd aangesteld. Daar

onderzocht hij met vlijt de H. Schrift en kwam hij in aan-

raking met onderscheidene geleerden, onder anderen met

erasmus j die toen te Bazel zich bevond, en van wien hij ge

tuigt, dat deze geleerde vrijmoedig sprak, maar angstig

schreef
;

gelijk hij berigtte in een brief aan zijn vriend , den

geneesheer johann adelphils, te Schaffhausen, onder dagtee-

kening van den 23sten Junij 1522.

Intusschen verlangde men hem te Regensburg terug, en

hij ging ook werkelijk in ditzelfde jaar wederom derwaarts,

onder voorwaarde, dat het eerste jaar van zijn verblijf slechts

een proefjaar zou zijn. In dezen tijd (den 17den Januarij 1523)

schreef hij aan zijn vriend richard , stads physicus te Ulm, dat

te yeurenburg slechts drie leeraars het Euangelie opregt ver-

kondigden , maar dat in Beijeren velen met hem , het zuivere

Woord van god verstonden en predikten. In Maart van 1523

keerde hij naar Waldshut terug en in Mei van dat zelfde jaar

bezocht hij zwingli te Zurich , met wien hij toen bijzonder

bevriend was. Hij sprak met hem over allerlei onderwerpen,

de verbetering van den toestand der Kerk betreffende, en wel

inzonderheid over den kinderdoop.

Van Zurich begaf hij zich naar St. Gallen . waar hij on-

der eene verbazende toejuiching predikte. Hier geraakte hij

in kennis met den beroemden Dr. joachim yon watt (vadianus),

naderhand burgemeester aldaar , wiens achting hij zoo zeer

verwierf, dat deze in 1524 aan hem schreef: »het zeer te
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betreuren, dat hij om des Euangelies wille vervolgd werd.

Dat echter de groote leeraar,die nog veel meer had geleden,

dit aan zijne jongeren had voorspeld ; en hij derhalve vol-

harden moest. Wierd het hem te Waldshut te hang, dan had

hij slechts naar St Gallen te komen, waar men hem met

het grootste verlangen verwachtte."'

Tegen het einde van 1523 woonde hubmeijer het groote en

tweede religie-gesprek te Zurich hij. (Tijdens het eerste, den

29sten Januarij van dat jaar, was hij nog te Regensburg). In

de tegenwoordigheid van ongeveer 900 personen , waaronder

alle geestelijken van het canton, stond hij daar aan de zijde

van zwingli en hielp dezen de zaak der hervorming zoo krach-

tig verdedigen, dat dezelve zegepraalde. Hubmeijer sprak in-

zonderheid tegen de beeldendienst en de misse. Van dezen

tijd af werd hij openlijk onder de voornaamste medehelpers

van zwingli geteld, tot dat vooral verschil van gevoelen om-

trent den doop hen scheidde.

Na den afloop van dit gesprek keerde hij naar Waldshut

terug en rigtte in het begin van 1524 achttien stellingen aan

alle ambtsbroeders van het kapittel, terwijl hij hen uitnoo-

digde tot eene zamenkomst, om over dezelve te spreken en

hij hen zonder een broederlijken maaltijd
,
op zijne eigene

kosten, niet zou laten vertrekken. Deze stellingen waren de

volgende :

4) Alleen het geloof regtvaardigt ons voor god.

2) Dit geloof bestaat in de kennis van Gods barmhartigheid,

die hij ons door het geven van Zijn Zoon bewezen heeft.

3) Dit geloof mag niet ledig zijn , maar moet zich open-

baren
,

jegens god in dankzegging en jegens de menschen in

werken van broederlijke liefde.

4) Slechts die werken zijn goed , welke god ons geboden

heeft; slechts die zijn kwaad, welke Hij ons verboden heeft.

5) De misse is geen offer maar eene gedachtenis-viering aan
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chkistus dood , weshalve ze niet voor dooden noch voor leven-

den mag geofferd worden.

6) Zoo dikwijls als deze gedachtenis gevierd wordt, zal

de dood des Heeren, overal in verstaanbare, dat is in de

landtaal, verkondigd worden.

7) Beelden zijn tot niets nut, en men zal dus voortaan

geene onkosten besteden aan hout en steen, maar aan de le-

vende beelden Gods, die zulks noodig hebben.

8) Gelijk ieder Christen voor zich zeiven gelooft en gedoopt

wordt, zoo zal ook ieder, volgens de Schrift, zelf oordee-

len, of hij door den herder zijner ziele goed gespijzigd en

gedrenkt wordt.

9) Gelijk christus alleen voor onze zonden gestorven is en

wij alleen in zijnen naam gedoopt zijn , zoo zal ook Hij al-

leen, als voorbidder en middelaar, worden aangeroepen.

10) Het is veel beter, aan het volk een enkel vers uit een

Psalm te verklaren , in de landtaal , dan vijf geheele Psalmen

te zingen in eene taal , die de gemeente niet verstaat.

11) Alle leer, die niet door god zeiven geplant is, is vruch-

teloos en zal vergaan.

1 2) Eens zal de tijd komen , en nu komt reeds die tijd

,

dat niemand voor een priester gehouden wordt, dan die Gods

Woord verkondigt.

13) De geloofsgenooten zijn verschuldigd, diegenen behoor

lijk met voedsel en kleeding te onderhouden en te bescher-

men, welke hun Gods Woord zuiver en duidelijk prediken.

14) Die het vagevuur zoekt ('l welk zoo langen tijd is aan-

gestookt door hen , wier buik hun God is) , die zoekt het graf

van mozes; hij zal het nooit vinden.

15) Aan de priesters het huwelijk te verbieden, maai

vleeschelijke ontucht toe te staan, is zooveel als barabbas los

te laten en christus te dooden.

16) Alleen door menschelijke krachten volkomenc onthou-
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ding te belooven, is niets anders, dan te belooven. zonder

vleugelen over de zee te vliegen.

17) Die om tijdelijk voordeel Gods Woord verloochent of

zwijgt , die verkoopt Gods zegen met ezau , voor een schotel

moes, en Christus zal hem ook verloochenen.

18) Die zijn brood niet zoekt , in het zweet zijns aanschijns,

die is in den ban en de spijze, die hij eet, niet waardig.

De vergadering van het kapittel vond werkelijk plaats in

het begin van 1524. Alle kwamen met hem overeen, be-

halve de jonker johann heinrich gutjahr, die Roomschgezind

bleef. Nu traden ook de burgers van Waldshut toe en hub-

meijer werd als op de handen gedragen. De hoogere regering

van Oostenrijk verzettede zich echter tegen deze hervorming

en bedreigde de stad zoodanig, dat hubmeijer den 17den Au-

gustus van dat jaar de wijk nam naar Schaffhausen. Hij werd

daartoe dies te meer gedrongen door een opstand van de boe-

ren tegen hunne leenheeren, welke zich het eerst bij de

abdij St. Blasiën en op de goederen van den graaf siegmund

von lupfen
, landgraaf te Stühlingen openbaarde, hubmeijer had

geene burgerlijke omwenteling maar eene kerkelijke hervor-

ming in het oog , en vreesde , dat zijne zaak met zoodanige

wereldlijke bemoeijingen verward zou worden.

Hoewel hij aanvankelijk te Schaffhausen bescherming vond

zoo werd hij toch genoodzaakt, tegen het einde van October

weer naar Waldshut, nu ook door de Zurichers tegen de

Roomschgezinden versterkt, terug te vlieden, daar men de

Schaffhausers drong, om hem uit te leveren. Zijn eerste

werk was, dat hij hier zijn voormaligen leermeester eck uit-

noodigde tot een religie-gesprek, in welke uitnoodiging , van

den 4den November 1524, hij zich onderteekent als: «zwingli's

broeder in christus." Deze uitnoodiging werd echter te ver-

geefs gedaan.

Zeer korten tijd daarna is hij voor zijn gevoelen omtrent
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den doop openlijk uitgekomen. Den 16den Januarij 1525 na-

melijk schreef hij aan oecolampadius : » ik geloof en weet , dat

het Christendom nooit in den regten zin opgang nemen zal

.

wanneer niet doop en avondmaal tot derzelver oorspronkelijke

zuiverheid worden gebragt. " Sterker nog spreekt hij zijn ge-

voelen uit, in zijne twaalf artikelen des christelijken geloofs,

in 1527 gedrukt te Nicolsburg. »o Mijn Heere jezus christus!

sterk weer de twee banden, doop en avondmaal, waarmede

Gij Uwe bruid (de Kerk) uitwendig hebt omgord en gebon-

den. Want zoolang wij deze beide niet volgens Uwe instel-

ling en verordening in gebruik hebben gebragt, hebben wij

onder ons geen geloof, liefde, kerkelijke gelofte, broeder-

lijke vermaning, ban of wijding; zonder welke Uwe Kerk

nooit staan kan."

Van nu af was hubmeijer geen medehelper van zwingli meer.

Niet, alsof zwingli zooveel gewigt aan den kinderdoop hechtte.

»Ouch nit, dasz mir an der Kinder Touf so vil gelegen sye,"

zijn letterlijk de woorden van zwingli zeiven. Maar deze was

voorzigtiger dan hubmeijer en vreesde nog meer dan hij , dat

zijne zaak met die van de oproerige boeren verward mogt

worden, welke ook den kinderdoop verwierpen.

Zij waren dus nu geene vrienden meer. Hun weg werd

gescheiden en die voerde den eenen tot den dood, door het

staal op het slagveld , en den anderen tot den dood
,
op den

brandstapel. Zoo bezegelden beide hun geloof, en zij waren

beide groote mannen.

Ten slotte zal ik hier nog bijvoegen , wat hubmeijer in 1 524

aan den raad te Schaffhausen schreef. Nadat hij aangeboden

heeft
,
nog een religie-gesprek te voeren

,
zegt hij : » waarom

spreek ik hier zoolang over? Omdat ik meermalen door de

overheid ben beschuldigd als een verleider des volks , als

oproerig , Luthersch , als een ketter en met meer scheldwoor-

den ; omdat ook de goede stad Waldshui wegens mijne leer
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zwaar verongelijkt wordt, wat mij zeer van harte leed is.

Daarom is het mijne dringende en vriendelijke bede aan alle

Christenen, dat voortaan niemand, hij zij geestelijk of we-

reldlijk
,
mij of de stad Waldshut verongelijke of benadeele,

daar ik gewillig en gereed ben , om aan alle menschen reken-

schap te geven van mijne leer, mijn geloof en mijne hoop, die ik

nu twee jaren lang daar gepredikt heb. Heb ik regt geleerd,

waarom slaat men mij en anderen om mijnent wille? Heb ik

onregt geleerd en gedwaald, zoo roep ik alle Christenen op,

om mij van die dwaling te overtuigen en mij met Gods

Woord weder op den regten weg te helpen. Want dwalen

kan ik; ik ben een mensch; maar een ketter kan ik niet zijn,

want ik smeek om onderrigting. Ofschoon mij niet bewust

is, dat ik gedurende deze twee jaren slechts een titel of jota

geleerd heb, die niet in Gods Woord gegrond zijn. Dit be-

ken ik echter en hierin ben ik schuldig , dat ik niet alles zoo

geheel en volkomen uitgesproken heb , zoo als ik het wist

.

Ik heb de zwakken in het geloof verschoond , daar ik ze met

melk en niet met vastere spijze voeden moest.

Daarom bid ik om der wille van god en het jongste ge-

rigt (waarvoor toch ieder rekenschap moet geven van zijn

werk), alle Christelijke keizers, koningen, vorsten, steden

en heeren, inzonderheid het geëerde, achtbare en loffelijke

eedgenootschap, hetwelk nog niemand zonder regt heeft ge-

laten, en den achtbaren wijzen burgemeester en raad te Schaff-

hausen , dat zij voortaan noch mij , noch andere Christelijke

leeraars laten dringen en dwingen ; maar dat ze mij verhoo-

ren ; dat ze mij stellen tegenover mijne partij , die mij zoo

hatelijk aanklaagt; dat zij zonder eenig aanzien van persoon

regtvaardig rigten. Want het gerigt is van god en de regters

zijn slechts dienaren van Hem, terwijl zij hier op aarde

zullen zitten en regeren in zijne plaats.

Indien echter aan deze mijne ernstige en hartelijke aanbie-



— 14i>

ding geen gevolg mogt gegeven worden, maar ik door ge-

vangenis, marteling, zwaard, vuur of water anders genood-

zaakt wierde, of god mij anders zijne genade onttrok, zoodat

ik iets anders mogt spreken of belijden, dan ik thans door

Gods verlichting gezind ben, dan protesteer ik hiermede en

betuig voor god
,
mijnen hemelschen Vader , en voor alle men-

schen , dat ik als een Christen lijden en sterven wil
,
opdat

zich niemand aan mijn gedrag, zoo als god dat beschikt,

moge ergeren. Moge god mij een moedigen, standvastigen

,

vorstelijken geest verleenen, opdat ik volstandig blijve bij

zijn Heilig Woord en in een opregt Christelijk geloof mijn

geest in zijne handen bevele.
,,

Welk een kinderlijk vertrouwen , van den zwaar bedruk-

ten man, op de zegepraal der waarheid en geregtigheid ! Hoe

verwijderd van alle doldriftige dweepzucht, en toch tevens,

hoe standvastig voor zijn geloof! De raad van Schaffhausen

toonde dan ook deszelfs goedkeuring daardoor, dat aan ie-

der vrijheid werd verleend, om tegen hubmeijer op te treden,

terwijl de doctor , in weerwil van vele verzoeken en bedrei-

gingen, niet aan zijne vijanden werd uitgeleverd.

Wil men nu hieruit stoffe zoeken voor het inwendig be-

wijs , dan vergelijke men het bovenstaande met bekende stuk-

ken van de latere Doopsgezinden; b. v. met de werken van

menno simons, dirk philips en adam pastor 5 met de belijdenissen

van jaques d'auchy, herman timmerman, REITSE AYSESZ., THOMAS van

IMBROEK , JACOB DE ROORE of KEERSGIETER , JAN W0UTERSZ. VAN KUYK,

christiaan gasteyger , bartholomeus pan ten en de betuigingen van

andere martelaren des geloofs, alsmede met de Protocollen

van Frankenthal, Embden en Leeuwarden en de belijdenissen

van hans de ries, lubbert gerritsz, jaqufs oiterman enz.
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Twee beginselen in de Christelijke Kerk. De geestelijke

verwantschap der Doopsgezinden , hunne benaming en lig—

chamelijke afstamming. Twee gevoelens, ten opzigte van

hun oorsprong, komen nog in aanmerking. Het inwendig

bewijs voor hunne herkomst van de Waldenzen. Het uit-

wendig of geschiedkundig bewijs en moeijelijkheid daarvan. . . I .

Belangrijkheid van de vraag naar de oudheid der Waldenzen.

Verschillende gevoelens daaromtrent. Zij hebben waarschijn-

lijk vóór walüus bestaan en zijn misschien opgekomen dooi-

en na claudius van Turin. Waarom zij een tijd lang on-

bekend zijn gebleven. Naams-afleiding der Waldenzen .... 6

De Albigenzen. Zij zijn niet dezelfden als de Waldenzen,

maar hadden veel overeenkomst in sommige begrippen, b. v.

omtrent doop en eed. Redenen , waarom de latere Wal-

denzen van die begrippen zijn afgegaan. Beschuldigingen

tegen de Albigenzen, voorzigtig te toetsen. Beide secten

dikwijls verward en inderdaad moeijelijk te scheiden. De

Doopsgezinden in Nederland hadden ook vroeger meer over-

eenkomst met de Waldenzen dan met de Albigenzen. ... 12

.

Toestand van de Waldenzen , ten tijde van hunne versprei-

ding naar andere landen 19.

Oorzaken van verspreiding. L Zware vervolgingen 21.

II. Hun eigen ijver, om de Christelijke leer te verspreiden . 24

.

III. De ligging van hun land en de taal die daar gesproken werd .28

.

IV. Hun groot getal 30.
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V. De Bijbel-vertalingen , die zij in het werk hebben gesteld. .32.

Weerklank , dien zij vonden in het algemeen
,
wegens den

toestand van Kerk en geestelijkheid en door hun eigen

gedrag en voorkomen. Weêrklank
,
bijzonder in Nederland,

veroorzaakt door de geaardheid en den geest onzer voor-

vaderen, alsmede door den burgerlijken en godsdienstigen

toestand van het volk. Wegen, langs welke de begrippen

der Waldenzen hier gebragt kunnen zijn 34

.

a. VAN DE FRANSCH-VLAAMSCHE ZIJDE.

De Gandulfianen in Vlaanderen, reeds in de XIde eeuw. Hunne

afkomst en gevoelens. Zij planten zich voort, vooral on-

der de wevers 41

.

Tanchelijn, in de XHde eeuw. Hij predikt niet alleen in

Vlaanderen, maar ook in Zeeland en Utrecht. Beschuldigin-

gen tegen hem. Staat op ééne lijn met peter de bruis en

hendrik van lausanne, verkondigers van de leer der Wal-

denzen. Berengarianen in Luikerland, vervolgens te Utrecht. AA.

Petrus waldus zelf komt in Vlaanderen. De Waldenzen ver-

eenigen met de volgers van tanchelijn. Zware vervolgin-

gen der Waldenzen in Vlaanderen. De Lollarden ook te

Utrecht 48.

Naauwe betrekking tusschen Zuid- en Noord-Nederland 55.

Over de Wr

aldenzische geslachten te Amsterdam en Fransch-

Doopsgezinde gemeenten te Haarlem en Leiden 56.

Geloofs-onderzoek en bisschoppelijke ordonnantie , in 1310 te

Utrecht gegeven 58.

De Tisserands of wevers in Twenthe en Noord-Holland 62.

b. VAN DE ENGELSCHE ZIJDE.

De Waldenzen komen in Engeland. Wicliff leert in hunnen

geest. Komt te Brugge in Vlaanderen en wordt in zijne

gevoelens versterkt. Zijne leer en talrijke aanhang 63.

Gronden voor het gevoelen, dat zijne leer in deze gewesten

bekend is geworden. Betrekkingen van handel en staat.

Vervolgingen in Engeland en uitwijkingen 70.
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c. VAN DE BOHEEMSCHE ZIJDE.

Waldus in Bohcmen, gelijk ook na hem vele andere Wal-

denzen. Hunne blijvende betrekking met Piemont. Prae-

dispositie van Bohemen voor de gevoelens van huss. Hlss

met de geschriften van wicliff bekend. Zijne gevoelens.

De Picardiërs aldaar. De Thaboriten en de Broederkei k .72.

Kruistogt tegen de Hussiten , ook door Hollanders onderno-

men. Deze Hollanders komen bekeerd terug 76 .

Hoe de Waldenzen in deze gewesten hunne gevoelens levendig

konden houden tot aan den tijd der hervorming 78.

d. VAN DE ZWITSERSCH-DUITSCHE ZIJDE.

Arnold von brescia brengt Waldenzische begrippen in Zwit-

serland. Sporen van die begrippen na zijnen tijd. Zijn

invloed op de Zwitsersche vrijheids-geest 80

.

Hans koch , leonabd meister , michiel sattler en leonard

kaiser van Waldenzische afkomst en als Doopsgezinde mar-

telaren beroemd, ten tijde der hervorming 82.

De Doopsgezinden in Zwitserland niet te verwarren met de

Zwickauer oproerigen. De geest der Zwitsersche Doopsge-

zinden geenszins oproerig, zoo als blijkt uit onderscheidene

gesprekken over het geloof, te Zurich, Bazel en Ban ge-

houden. Hubmeijer, grebel en 3Iantz treden op tegen

zwixgli, oecolampadius en anderen. Ook het gedrag der

Zwitsersche Doopsgezinden geenszins oproerig. Zij worden

gestreng vervolgd 83 .

Zij verspreiden zich noordwaarts, langs den Pihijn, naar Ne-

derland. Belangrijke brief van de Zwitsersche Doopsgezin-

den aan die van Nederland, in 1522. Beantwoording van

de vraag , aan welke Doopsgezinden deze brief kan geschre-

ven zijn. Doopsgezinden te Amsterdam misschien reeds

sedert 1518 94.

Bewijzen, dat hier tusschen 1520 en 1530 Zwitsersche

Doopsgezinden zijn gekomen 100.

Bijkomende oorzaken van het ontstaan der Doopsgezinden in
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deze gewesten. Redenen , waaarom wij vóór 1530 nog niet

meer vaste sporen van eigenlijk Waldenzische Doopsgezin-

den in Noord-Nederland aantreffen. Zij houden zich schuil.

Tweederlei rigting van de Waldenzen hier te lande. Doops-

gezinden aanvankelijk met de Lutherschen verward 105.

De Doopsgezinden velerwege ontdekt. Eerste Doopsgezinde

martelaren in Holland te Krommeniedijh , in 1527. Vlugt

naar Oost-Friesland in 1528. Doopsgezinden te Alkmaar

in 1529 111.

Besluit. Kracht van dit uitwendig bewijs, vereenigd met

het inwendige 119.

B IJ L A G E.

I. Brief van Zwitsersche Doopsgezinden aan de broeders in

Nederland geschreven ongeveer 1522 , en getrokken uit de

Snccessio Anabaptistica
,

Coloniae, 1612, bladz. 18 enz.... 127.

II. Iets over de gevoelens van de eerste Zwitsersche Doops-

gezinden MANTZ, BLAUROCK, SATTLER Cn HUBMEIJER 129.
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