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Woord vooraf 

Een geboorte- of sterfjaar van een 'groot man' wordt graag gememoreerd. 
Historici en theologen congresseren naar hartelust als een 'wonderjaar' kan 
worden herdacht. In 1536 stierf Erasmus, begon Calvijn in Genève met de 
reformatie der kerk en verliet Menno Simons de Rooms-Katholieke Kerk. In 
I 986 valt er dus veel te herdenken. 

De Doopsgezinde Historische Kring heeft in Menno Simons' 'Uitgang uit het 
Pausdom' een aanleiding gezien om nogmaals Menno's schriftelijke 
rechtvaardiging van zijn breuk met Rome opnieuw uit te geven. Kerken 
veranderen, ook de Doopsgezinde Broederschap. Want in 1936 betwijfelde de 
doopsgezinde kerkhistoricus W.J. Kühler of Menno deze herdenking wel 
verdiende. Hij weigerde zijn hooggeleerde medewerking; en dat in het jaar 
waarin voor de eerste maal in Nederland een Doopsgezind Wereldcongres 
bijeenkwam. (Zie: F. Kuiper, 'Voor de tweede keer naar Amsterdam' in: In dit 
Amsterdam, jrg. 7, no. 7 /8, 1967, p. 100) 

Thans wordt Menno's exodus gebroederlijk door een doper en een lid van de 
brede volkskerk uitgegeven. De eerst vermelde uitgever nam de algemene 
inleiding voor zijn rekening, de tweede verzorgde de parafrase. Gekozen werd 
voor een weergave in modern Nederlands, waarbij er gestreefd werd zo dicht 
mogelijk bij de grondtekst te blijven. De vele uitgaven maken vergelijking 
mogelijk. Om dit ook voorde lezer te vergemakkelijken hebben we een facsimile 
van de oudst bewaard gebleven grondtekst afgedrukt. 

Voor een historicus is Menno's geschrift een belangrijke bron voor de 
geschiedenis van de radicale Reformatie in de Nederlanden. Voor de 
Doopsgezinden nu is Menno's autobiografisch proza een bron van inspiratie en 
fungeert het als stof voor bezinning op de eigen geloofstraditie. Allen worden 
opgeroepen nieuwe inhoud te geven aan Menno Simons' poëtische weergave 
van zijn uittocht in Gezang 405 (Liedboek voor de kerken): 'Veel liever kies ik 
ongemak/ al met Gods kinderen te lijden, / dan ik van Pharao zijn schat/ 
ontvang en mij met hem verblijde'. 

W. Bergsma
S. Voolstra
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W.BERGSMA

De tijd van Menno Simons 

In de jaren negentig van de zestiende eeuw, toen Katholieken en Doopsgezinden 
tweederangs burgers waren, richtte de reguliere Lidlummer kanunnik Tiumme 
Mantuanus zich tot het Friese volk. In een Epistel totten Friesen 1 laat hij de 
Friezen weten dat de laatste dagen zijn aangebroken. Deze gedachte leefde 
natuurlijk wel bij meer mensen in de 16e eeuw, maar de motivering van deze 
geestelijke is wel wat ongewoner. Er zijn n.1. vele bedrieglijke geesten, lasteraars, 
Baälsdienaars en vele valse prof eten opgestaan. Het ergste is dat deze ketters niet 
uit het Turkse Rijk en het heidendom zijn voortgekomen, maar uit de Katholieke 
Kerk zelf. 'Sij zijn van ons, dat is, van onze monnicken, als Lutherus, Bucerus, 
Oecolampadius; Wt onse priesters als Carolstadius, Zvinglius, Brentius, Minne 
Simens; wt onse Leecken ende gemiente, als Calvinus, Philippus Melanchton, 
Ottomannus. lek swige noch van onse gemien volck, als David Jorijs, 
Knipperdollinck, Zwencfeldianen, Libertinen etc. Van ons,segge ick,zijn dese 
altesamen als grijpende wolven wtgegaen'. Deze kanunnik zag het 'scipken Petri' 
niet alleen bedreigd door heidenen, Turken en Saracenen, maar ook door de 
afvallige Katholieken zelf. Hij spoort de Friezen aari de hoop niet te verliezen. 
Immers, er zijn al 600 andere ketterijen geweest, die alle weer zijn verdwenen. 

Mantuanus' optimisme is onjuist gebleken, want tot op de dag van vandaag 
bestaan er nog miljoenen verschillende nazaten van enkele door hem genoemde 
grijpende wolven. Tijdens het leven van Men no Simons ( 1496-1561) werd n.l. de 
politiek-godsdienstige kaart van Europa definitief gewijzigd. Toen Menno in 
1536 'Babel' verliet, voltrok zich de zoveelste blijvende breuk met de 
Rooms-Katholieke Kerk. 

De zestiende eeuw gaf een opkomst, of betereen uitbarsting te zien van allerlei 
religieuze vernieuwingsbewegingen die we gemakshalve samenvatten met de 
term Reformatie. Tal van verschillende reformatoren konden - om wat voor 
redenen dan ook - rekenen op de steun van stadsbestuur, vorst of koning. We 
spreken wel van de 'Magisterial Reformation'. We kunnen een vijftal grote 
reformaties onderscheiden. In de eerste plaats het lutheranisme. Luthers 
ontdekking van het 'sola fide' ( door het geloof alleen) vond weerklank in het 
Duitse Rijk. Steun der vorsten leidde ertoe dat het Heilige Duitse Roomse Rijk in 
godsdienstig opzicht een soort lappendeken werd van katholieke en lutherse 
gebieden, constant verwikkeld in oorlogen. Bij de godsdienstvrede van 
Augsburg in 1555 werd de godsdienstkwestie geregeld krachtens het principe 

1 Epistel rotten Friesen, bewerkt door G.H. van Borssum Waalkes (Leeuwarden 1903) 
55-56.
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'cuius regio, eius et religio' (wiens gebied, diens godsdienst). Ook in geheel 
Skandinavië werd de lutherse reformatie van overheidswege opgelegd. In de 
tweede plaats zijn er de stadsreformaties van bijv. Zwingli en Bullingerin Zürich 
en Bucer in Straatsburg. Zwingli kon in Zürich bij de hervorming van de kerk 
eveneens rekenen op de steun van het stadsbestuur. In de derde plaats werd in 
Engeland in de jaren dertig de reformatie doorgevoerd door Hendrik VIII. Door 
een' Act of State' ontstond de anglicaanse staatskerk. De vierde grote reformatie 
is het calvinisme. In Genève probeerde de Fransman Johannes Calvijn een soort 
'godsrijk' op aarde (theocratie) te realiseren, eveneens met steun van het 
Geneefse stadsbestuur. Onder meer vanuit Genève gingen calvinistische 
impulsen naar Frankrijk, de Nederlanden, Schotland en Hongarije. De vijfde 
Reformatie is de Katholieke of Contra-Reformatie, de hervorming van de 
Katholieke Kerk van binnenuit. Deze kreeg vooral haar beslag in Zuid-Europa. 

Naast deze zgn. 'Magisterial Reformation' zien we in de eerste helft van de 
zestiende eeuw een wilde stroom van allerlei verschillende ketters als 
Schwenckfeldianen, Davidjoristen, Franckisten, Anabaptisten in allerlei 
varianten, Sacramentariërs, Loïsten om maar een paar namen te noemen. Al deze 
heterodoxe figuren worden wel onder de noemer 'Radical Reformation' 
gebracht. In hoeverre al deze Anabaptisten en Spiritualisten radicaal waren valt 
niet met een paar woorden aan te geven. In het algemeen waren ze tegen de 
vermenging van kerk en staat en de meesten hadden een sterke eschatologische 
gerichtheid en betrokkenheid bij de laatste dingen. Eén ding hadden ze wel 
gemeen: ze werden letterlijk te vuur en te zwaard bestreden. 

De zojuist geschetste grote ontwikkelingen kregen natuurlijk ook hun beslag 
in de Lage Landen aan de Noordzee. Tijdens Menno's leven werden de 17 
gewesten die tesamen de Nederlanden vormden opgenomen in het geheel van 
het Bourgondisch-Habsburgse Rijk. Dit bracht een aantasting van de 
gewestelijke autonomie met zich mee. Tijdens de regering van Karel V werd het 
bestuur en de rechtspraak meer en meer gecentraliseerd. Die 
centralisatiepolitiek was mede de oorzaak van de Tachtigjarige Oorlog. Ook in 
de Nederlanden kreeg de Katholieke Kerk het zwaar te verduren. Binnen en 
buiten de moederkerk was veel kritiek op sacramenten en clerus. Zware kritiek 
uitte bijv. de bijbelse humanist Desiderius Erasmus (1469-1536) op de kerk. In De

Lof der Zotheid kunnen we over de geestelijken lezen: 'Degenen die de 
godgeleerden het meest in geluk nabijkomen zijn zij, die zich gemeenlijk 
religieuzen of kloosterlingen noemen, al zijn beide benamingen even onjuist, 
daar een groot deel van hen in het geheel niet religieus is en zij bovendien niet in 
een klooster vertoeven maarop straat wonen ... Hoewel iedereen zo het land aan 
hen heeft, dat zelfs een toevallige ontmoeting met zo'n heerschap algemeen als 
een slecht voorteken beschouwd wordt, zijn zij grotelijks met zich zelf 
ingenomen ... Maar ook menen zij, dat zij, wanneer zij als ezels balkend in de kerk 
psalmen zingen, waarvan zij niet veel meer dan de nummering in hun psalterium 
begrijpen, de oren van alle heiligen aangenaam strelen'. Al hadden de 
humanisten felle kritiek op de misstanden in de kerk, niettemin bleven ze haar 
trouw. 

Naast de humanisten oefenden ook de zgn. Sacramentariërs kritiek op 
bepaalde leerstellingen van de Katholieke Kerk. De Sacramentariërs, die vooral 
in de jaren twintig van zich lieten horen, verwierpen de transsubstantiatie. Zij 
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beschouwden het brood en de wijn als louter symbolen. Een mooi voorbeeld van 
deze stroming is de in 1527 verbrande Wendelmoet Claesdochter. Tijdens haar 
verhoor zei ze over de mis: 'I ck houde u sacrament voor broot ende meel, waer 
ghij lieden dat voor een een en godt hout, soo segge ich dattet uwen duyvel is'. Op 
de vraag wat ze dacht van het sacrament der stervenden - 'Wat hout ghy van den 
heyligen oly?' - antwoordde ze: 'Oly is goet op een sla et oft u schoenen daer mede 
te smeyren'.2 De ideeën van deze Sacramentariërs riepen veel weerstanden op. 
Het zal niemand verbazen dat ze in die tijd bij voorkeur werden verbrand. 

Een derde religieuze beweging is het lutheranisme. De invloed van Luther is 
wel eens onderschat. Een probleem voorde historicus is of de term 'luthers' een 
volgeling van de Wittenbergse reformator aanduidde of slechts als een 
scheldnaam fungeerde. Vooral in handelssteden als Antwerpen en Amsterdam 
lieten de Lutheranen van zich horen. Een massabeweging werd het lutheranisme 
hier te landen niet. 

De Geneefse hervormer Calvijn heeft uiteindelijk de meeste invloed in de 
Nederlanden gekregen. Een kleine groep militante Gereformeerden speelde een 
belangrijke rol in de Opstand tegen Spanje. Toen de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden in 1588 een voldongen feit was, werd de Gereformeerde 
Kerk de publieke en bevoorrechte kerk. Maar toen Calvijn in 1536 zijn Institutie 
publiceerde was van calvinisme in de Nederlanden natuurlijk nog geen sprake. 
De belangrijkste ketterse beweging was in die dagen het Anabaptisme, waarvan 
Menno Simons al kort na zijn uittreding een leidende figuur werd. 

Over het begin van de doperse beweging kibbelen de historici al eeuwen. Over 
een Waldensische oorsprong wordt gelukkig niet meer serieus gesproken, 
daarover is men het tenminste eens. De laatste tijd wordt de nadruk gelegd op 
verschillende plaatsen van ontstaan of deftig geformuleerd, er is een 
verschuiving van een monogenetische naar een polygenetische benadering.3 

Veiligheidshalve vertel ik liever het klassieke verhaal. 
In Zürich keerde de humanist Huldrych Zwingli (1484-1531 )zich tegen Rome. 

Hij kreeg daarbij de steun van de stedelijke overheid en dit leidde ertoe dat in 
1532 de beelden uit de kerken werden verwijderd en in 1525 de mis werd 
afgeschaft. Deze hervorming werd door Conrad Grebel en Felix Mantz 
weliswaar toegejuicht, maar zij kritiseerden de manier waarop, n.l. de actieve 
bemoeienis van de stadsmagistraat met het kerkelijke leven. Zij wilden een 
gemeente zonder vlek of rimpel, met predikanten die door de gemeenteleden zelf 
betaald werden en ook propageerden zij een zeer strenge tucht. Zij scheidden 
zich af en stichtten eigen gemeenten. Zij waren van mening dat alleen voor de 
ware gelovigen het sacrament van de doop bestemd was. Een pasgeboren kind 
kan toch geen geloof hebben, zo redeneerden ze. Daarom verwierpen ze de 
kinderdoop en practiseerden ze de volwassenendoop. Natuurlijk moesten de 
ware gelovigen worden herdoopt. In januari 1525 herdoopte Georg Blaurock in 

2 Aangehaald bij: N. van der Zijpp, Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland 
(Amsterdam 1980; reprint) 29. 

3 Cf. het beroemde en beruchte artikel van W.O. Packull, J .M. Stayer, K. Depperman, 
'From Monogenesis to Polygenesis: The historica! Discussion of Anabaptist Origins' in: 
Mennonite Quarterly Review XLIX (1975). 
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Zürich de eerste gelovigen. De doperse beweging was ontstaan. 
De Dopers verwierpen de stedelijke bemoeienis met de gemeente, maar hun 

ideeën waren zo aanstootgevend dat de overheid zich graag met hen bemoeide en 
wel in de vorm van repressie. Op 5 januari 1527 werd Mantz te Zürich als de eerste 
Doper tot de doodstraf door verdrinking veroordeeld. Dit was het begin van de 
vervolging. Overal in Europa werden de Wederdopers zwaar vervolgd. Galg en 
brandstapel konden de beweging niet tegenhouden. Zij verspreidde zich als een 
olievlek over het Duitse Rijk, Tirol en Moravië. 

De uit Zwaben afkomstige bontbewerker en lutherse lekeprediker Melchior 
Hoffman ( ca. 1495-1543) is niet alleen de vader van het Nederlandse 
Anabaptisme, maar ook de persoon die het karakter van het Anabaptisme heeft 
gewijzigd. Kühlernoemt hem 'de blinde dweper' en Van der Zijpp typeert hem 
als ·een fantast, ja eigenlijk een warhoofd', die het Anabaptisme 'dan ook een 
kwade dienst heeft bewezen'.4 Deze qualificaties zeggen veel over deze beide 
doopsgezinde kerkhistorici, maar niet alles over Hoffman zelf. Deze negatieve 
typering viel Hoffman ten deel vanwege zijn sterke eschatologische gerichtheid 
en betrokkenheid op de laatste dingen. Hij verkondigde de spoedige komst van 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Straatsburg zou het nieuwe Jeruzalem 
zijn. Vanuit die stad, zo profeteerde de nieuwe Elia, zouden de 144.000 uit het 
laatste bijbelboek de wereld intrekken, om het ware geloof te verbreiden. 
Hoffman heeft zijn ideeën onder meer vastgelegd in het ook in de Nederlanden 
veel gelezen boekje De Ordonnantie Gods uit 1530. In 1533 werd Hoffman in 
Straatsburg in de kerker opgesloten. Straatsburg veranderde maar niet in een 
tweede Sion. Vereenzaamd stierf Hoffman tien jaar later in de gevangenis. 

Hoffman is terecht de vader van het gehele Nederlandse Anabaptisme; 
ondanks eeuwen doperse historiografie moet de nadruk op het adjectief'gehele' 
vallen. Hoffman heeft in de jaren 1530-1532 in Emden en de Nederlanden 
gepreekt. Rond Pinksteren 1530 doopte Hoffman te Emden 'omtrent 300 
personen' en volgens Obbe Philips, de latere renegaat, waren onder die 
herdoopten 'beyde Borger en Boer, Heer ende Knecht', een opmerking die de 
eenzijdige marxistische historiografie op zijn minst relativeert. In Emden waren 
eveneens vele uit de Nederlanden afkomstige vluchtelingen, onder meer Jan 
Volkertz. Trypmaker en de Fries Sicke Freerksz .. Beiden werden in 1530 
herdoopt en als zendboden uitgezonden naar de Nederlanden. 

Trypmaker ging in Amsterdam over tot gemeentevorming en Freerksz. was 
actief in de Friese hoofdstad. De Melchiorieten verspreidden zich snel in de 
Nederlanden. Toch is het erg lastig om iemand als Doper of Melchioriet te 
typeren. De situatie was veel gedifferentieerder dan we vaak aannemen. In 1530 
bijv. werd WybrandtJanszoon van Hartwert terechtgesteld. In zijn vonnis lezen 
we dat hij van zijn geloof is afgevallen 'nu seggende dat hij nyet gelooft datJesus 
Cristus warachtich God ende menssche is, oick dat de heylige evangelyen 
waraftich zijn, myt meer ander ongeloeffs'. Wat Wybrandt nu precies dacht 

4 W.J. Kühler, Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw 
(Haarlem 1961, tweede druk) 70. Van der Zijpp, Geschiedenis, 32-33. Voor een 
evenwichtige interpretatie van deze doperse profeet zie: K. Deppermann, Melchior 
Hojfman. Soziale Unruhen und apokalyptische Visionen im Zeitalter der Reforrnation 
(Göttingen 1979). 
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kunnen we op grond van dit vonnis niet zeggen. Geen wonder dat de 
interpretaties uiteenlopen van Antitrinitariër tot Melchioriet. De eerste echte 
Doper in Friesland is Sicke Freerksz. geweest, wiens terechtstelling in 1531 grote 
indruk op Menno heeft gemaakt.5 Ondanks de vervolging ging de verspreiding 
van Hoffmans ideeën voort. 'Maer weet, waer sij een dooden, hondert weder 
opstaen sel' heet het in een martelaarslied.6 

In 1531 had Hoff man de herdoop voor twee jaar stopgezet. Dit bracht bij zijn 
volgelingen onzekerheid teweeg. Toen de prof eet in 1533 gevangen werd gezet en 
Straatsburg gewoon een stad aan de Rijn bleef, diende zich een nieuwe leider aan 
in de persoon van de Haarlemse bakker Jan Matthijszoon. Hij zond 12 apostelen 
uit om de herdoop te hervatten. Twee apostelen arriveerden op 5 januari 1534 in 
de voor Wederdopers zo traumatische stad Munster. Hier wisten zij de nieuwe 
leiders van de stad voor hun ideeën te winnen. De stadsreformator Bernd 
Rothmann en 1400 burgers lieten zich dopen. Niet Straatsburg, maar de 
Westfaalse bisschopsstad Munster zou het nieuwe Jeruzalem zijn. 
Andersdenkenden werden de stad uitgejaagd, voorzover ze reeds niet de benen 
hadden genomen. In februari arriveerde Jan Matthijsz. met zijn apostelen. 
Kerken werden vernield, beelden verwijderd, boeken verbrand. In een later 
stadium werden gemeenschap van goederen en polygamie ingevoerd, dit alles in 
het kader van de verwachting van het Koninkrijk. De stad- dankzij of ondanks dit 
alles?- had grote aantrekkingskracht op de Dopers. Alleen al uit Noord-Holland 
vertrokken 3000 personen. 

De stad werd ogenblikkelijk belegerd door de troepen van de bisschop. Jan 
Matthijsz. deed in april een uitval, maar werd gedood. Hij werd opgevolgd door 
Jan van Leiden, die zich voor de dom van Munster tot koning van het godsrijk liet 
kronen. De koning van Sion leidde een vorstelijk bestaan. Toch zag hij kans om 
de belegerde stad tot 25 juni 1535 te verdedigen. Toen viel zij in handen van de 
bisschop. De leiders werden gruwelijk gemarteld. De lijken werden in kooien aan 
de toren van de Lambertuskerk opgehangen. De kooien hanger er nu nog als een 
symbool van het mislukte godsdrijk. 

Ook in Amsterdam, Bolsward, op het Groninger platteland, en nabij Leiden 
ontstonden oproeren naar analogie van Munster. Deze gebeurtenissen maakten 
grote indruk op de tijdgenoten. Om een indruk te krijgen hoe tijdgenoten erover 
dachten, citeren we uit het rapport dat de secretaris van de Company der 
MerchantAdventurers,John Coke, te Antwerpen in het voorjaar van 1534schreef 
over de toestanden in de Nederlanden: 

'In Holland is grote roerigheid ontstaan onder mensen van allerhande 
secten, vooral onder lieden van dezelfde secte waartoe ook de inwoners van 
Munster behoren die nu worden belegerd door hun bisschop en diens 
vrienden. Vele dorpen zijn thans verlaten van have en goed. Vanuit een stad 
aldaar, Monnickendam genaamd, vertrokken veertien schepen naar 
Munster, bevracht met pas herdoopte mannen, vrouwen en kinderen. Ook 

5 Vonnis in Documenta Anabaprisrica Neerlandica !: Friesland en Groningen 
(1530-1550), bewerkt door A. F. Mellink (Leiden 1971) 3-4. Mellink typeert hem als een 
Antitrinitariër. Cf. voor een andere interpretatie J .J. Woltjer, Friesland in Hervormingstijd 
(Leiden 1962) 81-82. 

6 Aangehaald bij Van der Zijpp, Geschiedenis, 77. 
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zijn twee schepen met dezelfde lading vanuit Amsterdam uitgevaren, en vier 
andere zouden eveneens vertrokken zijn als de burgemeesters en schepenen 
dat niet met oorlogsbodems hadden verhinderd en hen nu vasthielden. Op 
24 maart zonden de burgemeesters enkele doctoren en andere gestudeerde 
mensen naar hen toe om hen te bewegen weer naar huis te gaan, wat ze vlot 
beloof den op voorwaarde dat zij hun eigen predikers zouden mogen hebben 
en zij niet zouden hoeven luisteren naar predikaties van anderen vol fabels 
en afgoderij ... De steden Amsterdam, Dordrecht, Leiden en Haarlem 
houden hun poorten gesloten, omdat vele rijke burgers, die tot dezelfde 
secte behoren, de stad zouden willen verlaten. Deze mensen, meer dan 
20.000 in getal, zijn bereid hun leven te geven voor Christus' zaak'.7 

Dit fragment geeft ons een goede indruk van de grote opschudding die de 
Wederdopers veroorzaakten. Maar 'Munster' betekende niettemin een wending 
in de doperse beweging. Zij had zich zelf een gevoelige slag toegebracht. Vanaf 
nu waren de Dopers gestigmatiseerd. Een Wederdoper was niet alleen 
heterodox, hij was per definitie een oproerkraaier en dus staatsgevaarlijk. De 
vervolgingen barstten los. In de Nederlanden werden in de periode 1523 tot 1566 
meer dan 1300 personen terechtgesteld. Het merendeel bestond uit 
Wederdopers. 

Toen Menno Simons in 1536 Babel ontvlood en Jeruzalem binnenging, 
verkeerde de doperse beweging dus in een grote crisis. Aan de ene kant werd ze 
door vervolging bedreigd, aan de andere kant was de onderlinge verdeeldheid 
een bedreiging voor het voortbestaan. Voor een goed begrip van Menno's 
uitgang uit het pausdom is enig inzicht in de Friese situatie van belang. 

Twee jaar na Menno's geboorte, in 1498, was het afgelopen met de zgn. Friese 
vrijheid.8 In de middeleeuwen bestond Friesland uit een aantal onafhankelijke 
boerenrepubliekjes, waar de keizer, de bisschop van Utrecht en de graaf van 
Holland geen blijvende invloed konden uitoefenen. Veel redenen om de 
laat-middeleeuwse situatie te idealiseren zijn er niet. De anarchie was compleet, 
het vetewezen ontwikkelde zich desastreus. Hier geen Hoeken en Kabeljauwen, 
maar Schieringers en Vetkopers, die elkaar te vuur en te zwaard bestreden. De 
strijd kreeg een bovenregionaal karakter toen de Vetkopers zich met de stad 
Groningen lieerden en de Schieringers hun heil zochten bij de hertog Albrecht 
vcan Saksen. De Schieringers hadden geluk, want in 1498 verwierf de hertog de 
macht over Friesland.Na veel geharrewar en gechicaneer werd Friesland in 1524 
definitief opgenomen in het geheel van het Habsburgse Rijk. Dit was het begin 
van een nieuwe bestuursvorm en een gewijzigde rechtspraak. 

De Rooms-Katholieke Kerk in Friesland viel met uitzondering van 
Achtkarspelen onder het diocees Utrecht. Maar de kerkelijke functionarissen 
hadden in het Friese gewest weinig effectieve invloed. De parochianen, d.w.z. 
vaak de grootgrondbezitters, kozen zelf hun pastoors. Over dit collatierecht is 

7 Aangehaald bij I.B. Horst, 'Sociale en religieuze aspecten van het vroege 
ederlandse Anabaptisme. Een tekst met commentaar' in: Historisch Bewogen. Bundel 

opstellen voor Prof Dr. A.F Mellink (Groningen 1984) 31. 
8 Van fundamenteel belang is het reeds vermelde boek, Woltjer, Friesland. 
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Menno slecht te spreken. 'De een heeft een zoon, de ander een broeder, de derde 
een neef, de vierde heeft een partij bier of wijn ontvangen, de vijf de geld en gaven. 
En als zij wel geaccordeerd zijn, dan wordt hij [de benoemde] geroepen met 
heerlijke begroeting, met deze beroepsbrieven en grote bierjolen'.9 

Er waren in Friesland ongeveer350 parochies, die doorgaans vrij klein waren. 
Veel priesters waren niet legaal getrouwd of hadden een concubine. Velen 
hadden een of meer kinderen. Men no meet de zonden van de priesters breed uit. 
Hij vermeldt beestachtige vreet- en zuippartijen, hoogmoed, sodomie, 
goddeloosheid, overspel, hoererij, doodslag, vetes, etc. De pastoors zijn 
hoogmoedige gezellen, dronkendrinkers, spelers, vrouwenschenders enz. die 
een of twee jaar in de latijnse letteren, rhetorica, poëzie of rechten gestudeerd 
hebben en van de Antichrist geschoren, gezalfd en bezworen zijn. De clerus is 
geheel verdorven. De geestelijken hebben het ambt van een bisschop, leraar of 
pastoor, dat te voren alleen een ambt van de Christelijke dienst was, dat vol was 
en is van zorg, armoede, van arbeid, vervolging, kruis en dood ( I Cor. 4), tot een 
overvloedig, lui, lekker en vredig leven gemaakt,ja tot een geweldige heerlijkheid 
en duivelse prelatuurschap, hetwelk nu alle mensen eren, dienen en reverentie 
bewijzen. Want zij zijn van buiten met zodanige, blinkende antichristelijke 
mantel op gepronkt, als met zalven, platten, kappen, valse reinheid, vele gebeden 
en lange klederen, die alleen het ware teken van het beest zijn en blijven zullen. 10 

We laten deze interpretatie voor Menno's rekening. Zij is natuurlijk overdreven, 
maar pais en vree was het niet in katholiek Friesland. Dat blijkt wel uit de 
toestand in de 50 kloosters, die weinig gunstig was. Woltjerspreekt van te weinig 
kloosterlingen, wanbeheer, verwereldlijking en verslapping van de tucht. 
Respect voor de kloosterlingen kan men van de 16e-eeuwse Friezen moeilijk 
verwachten.11 

Evenals in de rest der Nederlanden waren er ook in Friesland velen die in 
onvrede met deze toestand leefden. De geschriften van Luther, Bullinger, 
Zwingli en Hoff man circuleerden ook in dit gewest. Het land boek van Martena 
vermeldt al in 1519: 'In desetydt rees een, ghenaempt Mathinus Luetther, wuyt 
Hoeghduetschlant, diewelcke begonde te schryven tegens die afflaeten ende 
pauselycke macht, daeraffveel ruemoers was'. 12 Van een echte reformatorische 
beweging is geen sprake. We horen van kritiek op paus en clerus, af en toe is er 
kritiek op de transsubstantiatie. De eerste georganiseerde beweging werd 
gevormd door de Dopers. Deze Melchiorieten vonden veel weerklank in 
Friesland. Geruchten omtrent de Dopers drongen ook door in de pastorie van 
Witmarsum, waar Menno Simons als pastoor de moederkerk diende. Hoe hij 
werd gewonnen voor de nieuwe leer verklaart hij zelf in zijn zeer gekleurde Uyt 

9 Aangehaald bij G.E. Frerichs, 'Menno's verblijf in de eerste jaren na zijn uitgang' 
in: Doopsgezinde Bijdragen (1905) 39. 

10 Menno Simons, Dat Fundament des Christelijcken Leers, uitg. door H.W. Meihuizen 
(Den Haag 1967) 132. 

11 Woltjer, Friesland, 75. 
12 Idem, 78. 
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Babel ghevloden, in Jeruzalem ghetogen, waarin de waarheid af en toe wordt 
verzwegen.13 

13 De geïnteresseerde lezers die geen beroepsmatige belangstelling hebben, zij 
verwezen naar het overzichtelijke boek Wederdopers, Menisten, Doopsgezinden in 
Nederland 1530-1980, onder redactie van S. Groenveld e.a. (Zutphen 1981; tweede druk). 
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S. VOOLSTRA

Menno Simons' 
verlichting, bekering en beroeping 

Het grootste deel van Menno Simons' oeuvre heeft een apologetische strekking. 
Veelvuldig verdedigde hij de reformatorische gevoelens der 'ware gelovigen' 
tegen de aantijgingen van met name (zwingliaans-)gereformeerde 
tegenstanders. Die verdachtmakingen lagen voor de hand, gezien de wijze 
waarop de pastoor van Witmarsum kort na de opkomst en de ondergang van het 
Wederdopersrijk te Munster tot de doperse beweging was toegetreden. 
Anderhalf jaar na de val van koning Jan van Leiden werd hij reeds tot een 
leidersrol geroepen. Had deze oudste niets met de revolutionaire beweging te 
maken gehad? Ja, vormden hij en zijn volgelingen, ondanks hun met de mond 
beleden vreedzaamheid, geen ondergrondse beweging waarin de 
gewelddadigheid der Munstersen licht weer kon ontvlammen? Geen overheid, 
met zorg voor orde en rust, kon toch dergelijke gelovigen tolereren in haar 
ambtsgebied? 

Menno Simons' autobiografische 'Uythgangh uyt het Pausdom' 1 maakt ook 
deel uit van een dergelijk omvangrijk verweerschrift, getiteld: 'Een klare 
beantwoordinge, over een schrift Gellii Fabri, prediker tot Emden .. .', dat hij 
begin 1554 te Wis mar voltooide. Van dit werk is geen afzonderlijke uitgave 
bewaard gebleven. De vroegste tekstoverlevering, waarop ook onze heruitgave 
gebaseerd is, is te vinden in de eerste editie van Menno's verzameld werk: 
Sommarie ofte by een vergaderinge van sommige schriftelijcke bekentenissen des 
ghe/oofs ... (Hoorn, 1600-1601) deel I, 3-334; 97-110. De in de titel van dit 
verweerschrift genoemde Gellius Faber, alias Jelle Smit, was een pastoor die in 
hetzelfde jaar als Menno zijn priesterambt in het Friese dorp Jelsum neergelegd 
had. Hij was gereformeerd predikant geworden in Norden (Oost-Friesland) en 
daarna in Emden. 

Ca. 1552 had deze Gellius Faber in Maagdenburg een boekje laten drukken: 
'Eine antwert Gellii Fabri ... up einen bitterhoenischen breeff der 
Wedderdoeper'. C. Bornhäuser heeft onlangs twee originele exemplaren van dit 
geschrift herontdekt.2 Zoals uit de titel blijkt, reageerde Faber op een niet 
bewaard gebleven smaadschrift van doperse origine. Een dergelijke felle 
polemiek in die dagen moet verklaard worden uit de drang der zich langzaam 

1 Zie de beknopte bibliografie van nederlandse edities in deze heruitgave. 
2 C. Bomhäuser, Leben und Lehre Menno Simons'. Ein Kampf urn das Fundament des 

Glaubens (erwa 1496-126l)(Neukirchen 1972) 7, n.11, maakt melding van zijn ontdekking 
van twee exemplaren van dit boekje in het Brits Museum en de Beierse Staatsbibliotheek 
München. 
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aftekenende denominaties om ieder haar eigen streven als de ware reformatie te 
verkondigen. In de hoop op tolerantie richtte men zich tot een reformatorisch 
gezinde overheid, zoals die bijv. in Oost-Friesland lange tijd te vinden was. 

In hun radikale afzondering van de wereld meden de Dopers vanzelfsprekend 
de roomse eredienst, maar ook alle niet-doperse, reformatorische 
godsdienstoefeningen. Afgezien van de roomse clerus vertoonden eveneens de 
zwingliaanse en lutherse predikanten naar hun mening niet de kenmerken van de 
ware beroeping. De door de Dopers vereiste overeenstemming tussen leer en 
leven, roeping en ambt, was naar hun oordeel tevergeefs bij de anderen te vinden. 
Bovendien hadden die hun aanstelling aan de goedwillende overheden te 
danken; ze waren niet rechtstreeks door de gelovige gemeente beroepen. En is op 
zulke predikers niet evenzeer het spreekwoord van toepassing: 'Wiens brood 
men eet, wiens woord men spreekt'? Neen, uit alles bleek dat men de 
bijeenkomsten waar zulke predikers voorgingen diende te mijden. 

Deze doperse aanval op de (bijbelse) onwettigheid der roeping van de 
niet-doperse leraren, werd door Gellius Faber met een groot tegen-offensief 
beantwoord. Door wie zijn de leraars en oudsten der doperse gemeenten dan wel 
beroepen? Niet door de ware gemeente Gods, maar door een intern sterk 
verdeelde sekte die door Melchior Hoffman en andere valse profeten gesticht 
was !3 Op een dergelijke aantijging kon Menno als een der belangrijkste leiders 
het antwoord niet schuldig blijven. In het omvangrijkste geschrift dat uit zijn pen 
is gevloeid, stelde Menno zich uitvoerig tegen deze en andere beschuldigingen te 
weer. Dit is de context waarin zijn autobiografisch relaas verstaan moet worden. 
Liever had hij over deze pijnlijke kwestie er het zwijgen toegedaan. Maar Menno 
voelde zich nu gedwongen de waarheid over zijn beroeping te vertellen. En of hij 
de hele waarheid wilde meedelen moet uit een kritische lezing van zijn relaas 
blijken. 

De boerenzoon wordt priester 
K. Vos komt in zijn nog steeds onmisbare werk over Menno Simons tot de
volgende konklusies aangaande de jaartallen uit Menno's leven: 'Menno werd
geboren tusschen I en 30 Januari 1496 (misschien najaar 1495), werd 26 Maart
1524 tot priester gewijd, toen hij 28 jaar oud was, verliet op Zondag 30 Januari
1536 de Roomsche kerk, herdacht op 30 Januari 1561 zijn uitgang voor 25 jaar en
stierf den volgende dag, zijnde 31 Januari 1561 '.4 Deze gegevens worden
algemeen als juist aanvaard.5 Nu bevat de oudst bekende lezing (1600) van
Menno's autobiografische fragment die wij als grondtekst gebruiken, de wat
cryptische zinsnede: 'Het is geschiet myns ouderdoms anno 24'. Uit een
vergelijking met talloze andere varianten blijkt echter, dat gelezen moet worden:
'anno [15]24 mijns ouderdoms 28 jaren'. Dat Menno bij zijn priesterwijding
moeilijk 24 jaar oud geweest kan zijn, blijkt onder meer uit de bepaling dat

3 Bornhäuser, Menno Simons, 7, n. 12. 
4 K. Vos, Menno Simons (1496-1561). Zijn leven en werken en zijn reformatorische 

denkbeelden (Leiden 1914) 184. 
5 Bornhäuser, Menno Simons, 3, n. 1. 
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niemand voor zijn 25e jaar tot priester gewijd mocht worden.6 

Hoe en waar was de uit Witmarsum geboortige boerenzoon tot dit geestelijke 
ambt opgeleid? Pas na het concilie van Trente ( 1545-1563) is de Roomse Kerk er 
toe overgegaan een kerkelijke opleiding voor de wereldlijke geestelijkheid te 
organiseren. Daarvoor, dus ook in Menno's tijd, zocht ieder een betaalbare 
opleiding in zijn naaste omgeving. In bijna ieder dorp was wel gelegenheid om 
zich in de leeftijd van 7 tot 8 jaarop een zog. schrijfschool in lezen, schrijven en 
zingen te bekwamen. Voor voortgezet onderwijs (9 tot 15 jaar) moest men naar 
een stads- of kapittelschool, waar latijn, logica, retorica, catechismus en 
kerkzang, mogelijk ook wat grieks onderwezen werd, als voorbereiding op de 
universiteit. Meer dan 80% van de sekuliere geestelijken had niet langer dan 3 of 4 
jaar een stadsschool bezocht. Het was ook mogelijk om in een klooster, dat 
gewoonlijk alleen eigen clerus opleidde, onderwijs te ontvangen.7 Van deze 
laatste mogelijkheid kan Menno gebruik gemaakt hebben. Men denkt aan een 
opleiding in een klooster van de Praemonstratenserorde (Norbertijnen), bijv. te 
Pingjum, Witmarsum of Bolsward.8 

Een andere vraag is, wat Menno in de tijd tussen het afsluiten van zijn studie 
aan de kloosterschool - de vergelijkbare stadschool bëeindigde men op ca. 15 
jarige leeftijd; maar soms treffen weer ook nog2 l-jarige leerlingen aan-en zijn 
priesterwijding heeft gedaan? Hoe bereidde men zich voorop het priesterambt? 
Daarover bestaat nog veel onduidelijkheid. Post vermoedt dat persoonlijke 
studie in de geloofs- en zedenleer, alsmede in de voorschriften en gewoonten der 
liturgie onder leiding van een oudere geestelijke volstond om zich op het examen, 
dat bij een door de bisschop aangewezen prelaat afgelegd moest worden, voor te 
bereiden. Handboeken in het latijn of in de volkstaal waren voldoende 
voorradig. Misschien heeft een toekomstige priester zich ook praktisch door een 
bevriende pastoor laten inwerken, mogelijk als koster of zanger.9 Ondanks het 
feit dat ze een behoorlijke kennis van de latijnse taal (Vulgaat) hadden, kunnen 
aldus opgeleide geestelijken moeilijk geleerden genoemd worden. Men no zal de 
laatste zijn om dat te ontkennen: 'Zie, zo'n domme prediker was ik ongeveer twee 
jaar lang'. 

De schoonzoon van David Joris, Nikolaas Blesdijk 10, die persoonlijk met 
Menno gedisputeerd heeft, schrijft dat deze door de bisschop van Utrecht gewijd 
is. Op grond van dit gegeven en rekening houdend met de gewoonte dat friese 
geestelijken de zaterdags voor Pasen tot priester gewijd werden, komt Vos tot de 
conclusie dat Menno op 26 maart 1524 door Joannes Heetveld, suffragaan van 
Bisschop Philips van Bourgondië, is gewijd.'' Om voor de wijding in aanmerking 

6 Vos, Menno Simons, 9; 181; G.K. Epp, 'The Spiritual Roots of Menno Simons' in: 
Harry Loewen, ed., Mennonite Images. Historica!, Cultural, and Literary Essays dealing 
with Mennonite Issues (Winnipeg 1980) 55, noemt op weinig overtuigende gronden 1515 
of 1516 als jaar van Menno's ordinatie. 

7 R.R. Post, Kerkelijke verhoudingen in Nederland voor de Reformatie, van 1500 tot 
1580 (Utrecht-Antwerpen 1954) 44 vlg. 

8 Epp, 'Spiritual Roots', 58; Vos, Menno Simons, 8, geeft als andere mogelijkheden: 
Oldeklooster, Oegeklooster of het klooster der Franciscanen te Bolsward. 

9 Post, Kerkelijke verhoudingen, 58. 
l O S. Zijlstra, Nicolaas Meyndertsz. van Blesdijk (Groningen 1983).
11 Vos, Menno Simons, 9.
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te komen, waren drie dingen vereist: de kandidaat moest een getuigenis van goed 
zedelijk gedrag overleggen, hij moest met goed gevolg een driedaags examen 
hebben afgelegd en hem moest reeds een zgn. titulus, een kerkelijk ambt, 
toegezegd zijn. 

Het getuigschrift voor goed gedrag bevatte geen uitspraak over de religieuze 
roeping van de wijdeling. Het was voldoende, als een gezaghebbend persoon -
dat kon een pastoor, een bestuurder of iemand van adel zijn-kon verklaren, dat 
de kandidaat niet onder de bepalingen van het kerkelijk wetboek viel, die hem 
voor wijding ongeschikt maakten. Daaronder vielen onder meer: 
excommunicatie, concubinaat, overspel, dronkenschap, speelzucht en vallende 
ziekte. 12 Daarnaast bevatte het getuigschrift gegevens over het karakter, de 
geboorteplaats, de leeftijd, de opvoeding en de opleiding van de kandidaat. Van 
een werkelijke toetsing van leer en leven kwam in de praktijk niet veel terecht, 
aangezien hij zich slechts een paar dagen voor de wijding bij de examinator, in 
casu meestal de domscholaster, behoefde te vervoegen. Over de oprechtheid der 
motieven van de wijdeling gaven het getuigschrift en het examen dus nauwelijks 
uitsluitsel. 

De bisschop had feitelijk weinig machtsmiddelen om een wijding te 
belemmeren, wanneer aan de wijdeling reeds een kerkelijk ambt met een 
inkomen (beneficie), zoals dat van pastoor of vicaris, was toegezegd. Deze 
toezegging geschiedde door de stichter van een kerk of van een fundatie (meestal 
landerijen) waaruit het inkomen bekostigd werd. De begunstiger kon een 
particulier vorstelijk of adellijk persoon zijn of een klooster. Wanneer evenwel de 
parochiekerk door een dorpsgemeenschap gesticht was, had deze ook het recht 
een pastoor aan te wijzen en bij de bisschop of de aartsdiaken voorte dragen. Dit 
was een gewoonterecht geworden in Friesland en Groningen. 

In Friesland berustte dit zogenaamde patronaatsrecht bij de stemhebbende 
inwoners van een dorp; dus niet bij alle inwoners, maar in het bijzonder bij de 
eigenerfde of pachtboeren, de eigenerfde pachtheren en de adel. 13 Van 1524 tot 
1539 is er over het patronaatsrecht getwist tussen de Staten van Friesland en de 
nieuwe landheer keizer Karel V, die graag meer dan zes beneficies die hem 
rechtens toekwamen vrijelijk wilde vergeven. 14 De friese geestelijkheid stond dus 
feitelijk onder wereldlijk gezag en was zeer onafhankelijk van de boven haar 
gestelde kerkelijke autoriteiten, of die nu in Utrecht of in Rome zetelden. 
Daarentegen bestond er door het patronaatsrecht van de parochie een hechte 
band tussen de plaatselijke geestelijkheid en de leken. 15 

De grietman van Wonseradeel, Tjaard van Aylva, zal wel de grootste stem 
hebben gehad in de benoeming van een geestelijke in zijn grietenij. Maar de 
invloed van Menno's familie en van stemhebbende dorpsgenoten zal wel hebben 
meegewogen om voor Menno een beneficie van vicaris in Pingjum, het 
geboortedorp van zijn vader, te verwerven. Hieraan was een prebende van zo'n 
60 carolus guldens ( de opbrengst van ruim 52 pondemaat land) verbonden, het 
gemiddelde inkomen van de lagere geestelijkheid op het platteland in de eerste 

12 Post, Kerkelijke verhoudingen, 70; 80. 
I 3 J .J. Woltjer, Friesland in hervormingstijd (Leiden 1962) 11-12. 
14 Ibidem, 12; 18; 22-24. 
15 Ibidem, 58; 63. 
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helft van de zestiende eeuw. 16 

Een vicaris was meestal bij de pastoor of bij zijn eigen familie in de kost. De 
pastoor genoot een wat hoger inkomen (in Pingjum ca. 100 carolus guldens) en 
had vrijwonen in een pastorie, waaraan meestal een boerderij verbonden was. 
Soms had een pastoor ook eigen land in gebruik. Dit zorgde al met al voor ruime 
bijverdiensten, vandaar dat Menno met graagte- 'uit lust des gewins en begeerte 
naar een grotere naam', zoals hij toegeeft - ca. 1531 zijn vicariaat te Pingjum opgaf 
om in Witmarsum als pastoor promotie te maken. 

Vicaris te Pingjum 
In het voorjaar van 1524, kort na zijn wijding in Utrecht, zal Menno met zijn 
ambtsbezigheden van vicaris in Pingjum zijn begonnen. Deze parochiekerk was 
niet met geestelijken onderbedeeld, aangezien er ook dorpen waren die het met 
een vicaris moesten stellen. Naast Menno waren er nog twee andere, jonge 
geestelijken: een behoorlijk onderlegde pastoor en een beneficiant met een lager 
inkomen (ruim 43 carolus goudguldens) dan de nieuwe vicaris. Deze beide 
collega's hadden, in tegenstelling tot Menno, aan zelfstandig bijbelonderzoek 
gedaan. Ze hadden de Schrift gedeeltelijk - waarschijnlijk alleen het Nieuwe 
Testament- gelezen, ondanks de gebruikelijke waarschuwing voor zelfstandige 
bijbelstudie die hun tijdens hun opleiding gegeven werd. Voor Menno zou het 
Nieuwe Testament nog ongeveer twee jaar lang een gesloten boek blijven. Het is 
dan ook de vraag of er in de pastoriebibliotheek, naast de boeken voor de 
toediening der sacramenten, voor de gebeden (psalterium), voor de preken en 
voor het afnemen van de biecht - afgezien van mogelijk andere ascetische en 
leerstellige lectuur - een bijbel aanwezig was. 

Menno schildert, als bekeerling terugziend op zijn oude leven, wellicht een al 
te somber beeld van het ambt van geestelijke in zijn Pingjumse tijd. Hij doet het 
voorkomen of hij en zijn medepriesters hun dagen in ledigheid doorbrachten. 
Dat kan onmogelijk het geval geweest zijn. De priesters moesten de eredienst 
verzorgen op de ongeveer honderd zon- en feestdagen per jaar waarop iedere 
parochiaan verplicht was om, op straffe van een boete, het werk te laten liggen en 
naar de kerk te gaan. Alleen in de oogsttijd kon men hiervan vrijgesteld worden. 
Hoog- en vroegmissen, vespers en dodenmissen, biecht en communie, 
huwelijksinzegening en doop (ende administratie hiervan), ziekenbezoek en het 
oliesel der stervenden, prediking en catechisatie -dit alles en nog meer vroeg de 
aandacht van de geestelijkheid. 

Dat er op de levenswandel van de priesters wel wat aan te merken viel, staat 
echter buiten kijf. Post 17 schat voorzichtig dat een kwart van de clerus met een 
vrouw samenwoonde, ondanks de belofte van kuisheid. Volgens Woltjer 18 

leef den in Friesland vrijwel alle priesters met een vrouw samen. Aeneas Silvius, 
de latere paus Pius II, beweerde dat de Friezen liever gehuwde priesters hadden, 
opdat dezen geen andere huwelijksbedden zouden bezoedelen. 19 Hoe zwart 
Menno zijn verleden als priesterookafschildert, aan hoererij heeft hij zich niet 

16 Vos, Menno Simons, 224-226; Post, Kerkelijke verhoudingen, 73. 
17 Post, Kerkelijke verhoudingen, 131. 
18 Woltjer, Friesland, 65. 
19 Ibidem, 66. 
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schuldig gemaakt; niet zozeer uit vreze des Heren, zoals hij bekent, als wel om 
niemands vriendschap of zijn eigen goede naam te verliezen. 20 Wel heeft hij zich 
met zijn mede-pastoriebewoners in het dobbelspel en drinkgelag niet onbetuigd 
gelaten. Terugblikkend op die tijd, schrijft Menno: 'Bovendien hield ik mijn 
zinneloze zotteklap en dronkenschap voor christelijke vreugde, mijn schandelijk 
plezier voor broederliefde, mijn hoovaardij voor eerbaarheid, mijn afgoderij 
voor ware godsdienst. Op deze manier vergoelijkten mijn deelgenoten in de 
zonde mijn boze ik'.21 

Drankmisbruik was algemeen in die dagen. Het is daarom de vraag of de 10 tot 
25% van de clerus die aan drank verslaafd was 22 een uitzondering op de regel 
vormde. In ieder geval had Menno's goede reputatie niets te lijden van zijn 
levenswandel 'naar de lust der heidenen'. De zoon van boer Simon, Pingjumer 
met de Pingjumers, was een alom gerespecteerde vicaris. Pas jaren lateren heel 
geleidelijk kwam hij tot het inzicht, dat juist deze genegenheid en vriendschap 
van de wereld hem van een werkelijke gehoorzaamheid aan Christus afhielden. 

In het eerste jaar van zijn vicariaat (1524/25) twijfelde Menno Simons reeds 
aan het miswonder. Hij noemde de duivel als aanstichter van deze twijfel. 
Zodoende kon hij zwijgen over gebeurtenissen of personen die hem van het oude 
geloof af wilden brengen. We kunnen slechts vermoeden dat Menno op de 
hoogte was van de symbolische avondmaalsopvatting van de advocaat bij het 
Hof van Holland, Cornelis Hoen, de bewerker van Wessel Gansforts schriftelijke 
nalatenschap. Gansfort had de traditionele opvattingen aangaande de 
lichamelijke aanwezigheid van Christus in de geconsacreerde 
avondmaalselementen brood en wijn kritisch getoetst aan de geestelijke 
interpretatie van Joh. 3 :36 en 6 :54. 

Hoen ging verder en wees de wezensverandering van brood en wijn in het 
lichaam en bloed van Christus af; een overtuiging die werd gedeeld door de 
rektor van de Hieronymusschool te Utrecht, Hinne Rode. Deze Fries was 
vanwege dergelijke ketterse meningen reeds in 1522 van zijn funktie ontheven. 
Tevergeefs had hij, in opdracht van Hoen, in 1520/21 geprobeerd Luther voor 
een geestelijke interpretatie van het avondmaal te interesseren. In Zwitserland 
vond hij meer gehoor: in 1522/23 wist hij Oecolampadius en Zwingli, de 
reformatoren van Bazel en Zürich, voor de nieuwe gedachten te winnen. Via 
geschriften van dezen vond de symbolische avondmaalsleer een grote 
verbreiding, met name in Oost-Friesland. Dit werd dan ook het toevluchtsoord 
van vervolgde Sacramentariërs, zoals de aanhangers van de nieuwe leer 
genoemd werden. Hoen was zelf in 1527 te Norden leraar geworden.23 

Zou Menno van dit alles niets geweten hebben? Hij doet het voorkomen of hij 
door zelfstandige bestudering van het Nieuwe Testament, zonder aanwijzing van 
andere theologische geschriften, tot het voor hem bevrijdende inzicht is 
gekomen, dat het avondmaal bedoeld is tot de gedachtenis van het lijden van 

20 H.W. Meihuizen, ed., Menno Simons' Meditatie op de 25e Psalm (Doperse 
Stemmen 2) (Amsterdam 1976) 25. 

21 Ibidem, 36. 
22 Post, Kerkelijke verhoudingen, 138. 
23 J.G. de Hoop Scheffer, Geschiedenis der Kerkhervorming in Nederland van haar 

ontstaan tot 1531 (Amsterdam 1873) 86-107. 
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Christus en tot opwekking der onderlinge lief de. Dat moet in 1526/27 en nog al 
plotseling gebeurd zijn. Wel noemt hij Luther als iemand die hem geholpen heeft. 
Maar dat doet hij in zeer algemene zin: Luthers onderscheiding tussen 
menselijke geboden ( dat zijn de in de kerkelijke traditie ontstane inzettingen en 
geboden die niet direkt tot de bijbel herleid kunnen worden) en goddelijke 
geboden (direct gebonden aan de Schrift) verloste hem van de vrees, dat hij 
vanwege de ongehoorzaamheid aan de traditionele avondmaalsleer, die immers 
een menselijk bedenksel bleek, het eeuwige leven zou verspelen. Luther is echter 
zelf op grond van deze onderscheiding nimmer tot een afwijzing der 
transsubstantiatie gekomen. 

Dit roept de vraag op of Menno in deze jaren reeds geschriften van Luther 
gelezen heeft.24 Vos noemt een drietal werkjes van Luther waaruit hij in Menno's 
oeuvre citaten heeft aangetroffen.25 Maar die kan Menno ook aan Sebastiaan 
Francks Chronica Zeitbuch unnd Geschichtsbibell(Straatsburg 1531 ; tweede druk 
1536) ontleend hebben. Maar niet voor dat dit encyclopedische werk in druk 
verscheen! Voor zijn totale afwijzing van de transsubstantiatieleer, die de gehele 
godsdienst van de Paus in duigen liet vallen, heeft Menno zich moeilijk op Luther 
kunnen beroepen. Het enige werk van Luther dat Menno ca. 1526/27 gelezen kan 
hebben26 kan diens Van Menschenlehre zu meiden ... ( 1522) geweestzijn.27 Hieruit 
stamt immers het citaat aangaande het onderscheid tussen menselijke en 
goddelijke geboden.28 Maar ook dat is bij Franck29 te vinden. 

Het ligt evenwel meer voorde hand dat Menno zijn latere leeservaringen (m.n. 
Franck) teruggedateerd heeft naar 1526/27. Dat maakt een vroege bekendheid 
met Luthers eigen geschriften twijfelachtig. Voorlopig delen we Meihuizens 
voorzichtige conclusie: 'Het is niet noodzakelijk hierbij te denken, dat hij [i.e. 
Menno] door een bepaald geschrift van Luther tot die zekerheid [nl., dat het 
overtreden van mensengeboden niet de eeuwige dood tot gevolg heeft] gekomen 
is'.30 Verder onderzoek in deze kwestie is geboden. 

Sinds 1523 waren er, in navolging van de Lutherbijbel, ettelijke nederlandse 
vertalingen van het Nieuwe Testament van de pers gekomen. In het jaar 1526, 
waarin Menno het Nieuwe Testament was gaan bestuderen, hadden de ketterse 
gevoelens reeds zo'n aanhang bij de friese geestelijkheid gevonden, dat op grond 
van een plakkaat des keizers uit 1521 de stadhouder van Friesland, George 
Schenk van Tautenburg, een vervolging inzette van priesters die 'myt der 

24 Men raadplege voor een overzicht van de verspreiding van Luthers publicaties: 
C.Ch.G. Visser, Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546 (Assen 1969).

25 Vos, Menno Simons, 25.
26 Opera Omnia of alle godtgeleerde wercken van Menno Symons (Amsterdam 1681)

468: 'Lutherus schrijft in een Boecksken van der Menschen Leere / als dat het geene dat in 
Godts ende des geloofs saecken niet geboden is/ dat dat selfde daer mede even verboden 
is'. Bornhäuser, Men no Simons, 54 �- 17: 'Diese Schrift lag ein Jahr nach ihrem 
Erscheinen bereits in holländischer Ubersetzung vor, vgl. WA 10, 2, 66'. Van deze 
vertaling maakt Visser, Luther's geschriften, echter geen melding. 

27 Weimarer Ausgabe 10, 2, S. 72 -92. 
28 Bornhäuser, Menno Simons, 174-175; 11, n. 20 en 54-55. 
29 S. Franck, Chronica, 420 vo. 
30 H. W. Mei huizen, ed. Menno Simons, Dat Fundament des Christelycken Leers (Den 

Haag 1967) 10. (Voortaan geciteerd als Fundamentboek) 
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lutheryen besmyt' waren. Ook ketterse boekt:n moesten opgespoord worden om 
voor de kanselarij te Leeuwarden verbrand te worden. De te Witmarsum 
residerende Tjaard van Aylva, wist dat de pastoor en vicaris van zijn woonplaats 
ketterse boeken in hun bezit hadden. Als gezagsgetrouw gelovige eiste hij die op, 
maar tevergeefs. Door de procureur-generaal van het Hof van Friesland moest 
hij eind 1527 de boekenkisten laten openbreken en 'de boeken van Mertinus 
Luyter ende anderen zyner adherenten' in beslag laten nemen.31 

Vier jaar later zou Menno als pastoor in dezelfde pastorie zijn intrek nemen en 
daar zelf Luther, Bucer en Bullinger gaan raadplegen om hun mening over de 
doop te peilen. Ondertussen had hij zelf in Pingjum stellig verboden boeken in 
zijn bezit. Menno schrijft in de eerste uitgave van zijn Fundamentboek32 dat hij 
tien jaar eerder, dus voor 1529, geschriften van de lutherse Nördlinger 
predikanten heeft gelezen.33 In die kringen leefden niet alleen onorthodoxe 
gedachten over de eucharistie, maar ook over de doop. 

Over de periode 1526 tot het voorjaar 1531 wil Menno niets meer kwijt dan dat 
hij vorderingen in de Schriftmaakte en de naam kreeg een 'evangelisch' ( d.w.z. 
bijbels-reformistisch) prediker te zijn. We horen van hem dan ook niets over het 
vonnis tegen Bartholomeus Boekbinder van Halle (bij 's-Hertogenbosch) op 22 
juni 1530, waarin hem voor de periode van vier jaar de toegang tot Friesland werd 
ontzegd. Nadat deze boeteprediker in 1531 te Amsterdam herdoopt was, keerde 
hij als zendbode van Jan Matthijs van Haarlem reeds rond de jaarwisseling naar 
Leeuwarden terug.34 Evenmin vernemen we iets van het vonnis tegen Wybrandt 
Jans van Hartwerd (bij Bolsward) op 28 juni 1530, die vanwege een moeilijk te 
bepalen ketterij te Leeuwarden verbrand werd.35 Of deze ketter reeds doperse 
gedachten koesterde, moet sterk betwijfeld worden.36 In ieder geval suggereert 
Menno dat hij voor het vonnis tegen Sikke Freerksz, 20 maart 153137

, van Dopers 
- 'Broeders', noemt hij hen - nog nooit gehoord heeft.

Deze Sikke Freerksz Snijder was veertien dagen voor kerst 1530 herdoopt te
Emden. Daar hadden in dat jaar Melchior Hoffman en, na zijn uitwijzing, Jan 
Volkerts Tripmakereen gemeente van zo'n 300 wedergedooptengeformeerd en 
geleid. Als een godvruchtige, vrome held had hij voor de kanselarij te 
Leeuwarden het schavot bestegen om onthoofd te worden, vanwege het feit dat 
hij zich door Jan Volkerts had laten herdopen. Of hij in Leeuwarden, mogelijk in 

31 J.G. de Hoop Scheffer, 'Eenige opmerkingen en mededeelingen betreffende 
Menno Simons, II' in: Doopsgezinde Bijdragen (1865) 109-112. 

32 Fundamentboek, 70 vlg. 
33 Het betreft het werk van de lutherse predikant Diepold Gerlacher(alias Billicanus), 

'Renovatio Ecclesiae Nordligensis ... per Diaconos ibidem 1525' en misschien de 'Nörd
linger Messe 1522' van de voormalige Karmelietenprior in Nördlingen, Kaspar Krantz. 
Teksten: E. Sehling, ed. Die Evangelische Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts, Bd. XII,
271 ff.: 'Kirchenordnungen der Freien Reichsstadt Nördlingen' (Tübingen 1963). 

34 A.F. Mellink, ed. Documenta Anabaptistica Neerlandica. Eerste deel, Friesland en 
Groningen (] 530-l 550XLeiden 1975) 1. (Voortaan afgekort geciteerd: DAN 1) 

35 DAN i, II. 
36 Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat Wybrand Jans de melchioritische 

christologie aanhing; met Mellink, DAN!, II, n. 3, tegen Bornhäuser, Menno Simons, 10, 
n. 19.

37 DAN!, III.
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kringen van Sacramentariërs - hiertoe behoorden in die tijd Menno's latere 
mede-oudsten, de gebroeders Obbe en Dirk Philips - de herdoop leerde, blijkt 
niet uit het vonnis. Toch mag men, met het oog op zijn vlotte arrestatie, aannemen 
dat hij missionaire aktiviteiten ontplooid heeft en in de openbaarheid is 
getreden. Leeuwarden zou, naast Amsterdam waarheen Jan Volkerts gevlucht 
was, in de vroege jaren dertig van de 16e eeuw een belangrijk steunpunt der 
doperse beweging worden. Wellicht heeft Melchior Hoffman, de vader van het 
nederlandse anabaptisme, tijdens zijn rondreis door de Nederlanden in 1532 ook 
de friese hoofdstad bezocht. Dat Menno hem, anders dan uit zijn geschriften, dus 
persoonlijk gekend zou hebben, is een al te boude bewering van Vos.38 

De terechtstelling van Sikke Freerksz confronteerde Menno in alle hevigheid 
met een nieuwe dwaalleer. In Billicanus' Renovatio had hij gelezen dat men in 
N ördlingen de doop van zowel jonge als volwassen gemeenteleden geoorloofd 
achtte.39 Maar bij Sikke Freerksz was sprake van herdoop. Van nu af aan moest 
Menno zich dus ook bezig gaan houden met de bestudering der bijbelse gronden 
van de doop. Wederom wendde hij zich tot de pastoor. Deze met de bijbel 
vertrouwde collega moest uiteindelijk bekennen dat er geen direkt schriftbewijs 
voor de praktijk der kinderdoop bestond. Ook de kerkvaders en de reformatoren 
Luther, Bucer en Bullinger spraken elkaar op dit punt tegen. Tenslotte kwam 
Menno tot het inzicht dat de kerkelijke dooppraktijk eveneens een menselijk 
bedenksel was. Maar al die twijfel heeft hem niet belemmerd zich 'kort daarna' 
als pastoor naar Witmarsum te laten beroepen. Zijn geboorteplaats, hogere 
inkomsten en een grotere naam trokken hem meer aan dan een mogelijk 
martelaarschap. 

Pastoor te Witmarsum 

Een nadere bepaling van het 'kort daarna' is niet eenvoudig, maar niet zonder 
belang. Verhuisde Menno kort na de terechtstelling van Sikke Freerksz (eind 
maart 1531) naar Witmarsum, of pas nadat hij op grond van bovengenoemde 
studie tot de slotsom gekomen was dat hij met de kinderdoop bedrogen was? 
Even verder in zijn autobiografisch bericht schrijft Men no dat er ettelijke mensen 
'met der Doope inbraken', toen hij ongeveer een jaar in Witmarsum gewoond 
had. Die hernieuwde doperse aktiviteit moet betrekking hebben op de komst in 
Friesland van twee zendboden van Jan Matthijs van Haarlem, rond de 
jaarwisseling 1533/34. Menno zou, uitgaande van deze gegevens, mogelijk in de 
periode tussen eind maart 1531 en eind 1532 uit Pingjum vertrokken zijn. Nu 
neemt Bornhäuser aan40 dat Menno, na zich verdiept te hebben in de kerkvaders, 
Luther, Bucer en Bullinger, pas in de herfst van 1532 naar Witmarsum trok. Maar 
Vos41 had uit archivalia reeds aangetoond, dat Menno in 1531 - in het najaar? -
pastoor te Witmarsum geworden was. Het 'kort daarna' heeft dus betrekking op 
de dood van Sikke Snijder; het 'ongeveer een jaar' moet wat ruim genomen 
worden. De verschrikkelijke tijding van de terechtstelling van Jan Volkerts, 'de 

38 Vos, Menno Simons, 27, n.2. 
39 Bornhäuser, Menno Simons, 12. 
40 Ibidem, 13. 

41 Vos, Menno Simons, 224-225. 
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eerste doperse voorganger te onzent'42
, en zeven anderen te Den Haag op 6 

december 1531, heeft hem dus in Witmarsum bereikt. 
Als we Menno's eigen chronologie strikt hanteren, dan heeft hij nog in 1531 te 

Pingjum reformatorische geschriften bestudeerd. Die moet hij dan in origineel 
onder ogen gehad hebben. Want het is onwaarschijnlijk dat hij toen reeds de 
beschikking had overeen exemplaar van Francks Chronica, dat begin september 
1531 te Straatsburg van de pers was gekomen. Door Menno's verhuizing naar 
Witmarsum laat, d.w.z. in 1532, te dateren, wil Bornhäuser aannemelijk maken 
dat Menno begin 1532 wel reeds over Francks werk kon beschikken43, waarin hij 
de gezichtspunten van de kerkvaders en de reformatoren kon vinden. Vos' 
poging om Franck-citaten in Menno's werk te traceren44 is weinig inzichtelijk en 
houdt geen rekening met de zo even genoemde chronologische problematiek. 
Nader onderzoek is ook hier geboden. Voorlopig houden wij het er op dat de 
vroege afhankelijkheid van Franck minder waarschijnlijk is dan wel wordt 
gedacht45 en dat Menno dus de beschikking gehad kan hebben over primaire 
bronnen. Maar ook in dit geval moeten we wederom serieus rekening houden 
met de mogelijkheid dat Menno, toen hij in 1553/ l 554 zijn uitgang uit het 
pausdom beschreef, latere leeservaringen heeft teruggedateerd naar een te vroeg 
jaar. Om het eens ingewikkeld te zeggen: het is waarschijnlijker dat Menno in 
1553/ l 554 uit eigen werk, nl. het Fundamentboek( 1539) citeerde -waarin Franck 
als belangrijke bron met name genoemd wordt 46 -, dan dat hij in 1531 Franck's 
Chronica reeds onder ogen gehad heeft. Ook moeten we de juistheid van 
Menno's tijdsbepalingen twintig jaar na dato met een korreltje zout nemen. 

Hoe het ook zij, de doop werd voor Menno een probleem. Maar een probleem 
waar nog wel even mee te leven viel. Hij bleef naar de gangbare praktijk kinderen 
dopen, legde de betrokkenen uit dat het kind onder Gods toorn leef de, maar door 
het sacrament van de doop, gestorven en herrezen met Christus, wedergeboren 
werd. Hij blies over het kind zoals Christus zijn leerlingen de H. Geest had 
geschonken, legde het wat zout in de mond, oliede rug en borst, bad de 
geloofsbelijdenis en opende het de oren en de neus.47 Wel beter wetend, nog niet 
anders handelend. 

Na de dood van de goed roomse grietman Tjaard van Aylva in 1532, kreeg de 
pastoor van Witmarsum mogelijk wat meer ruimte om een 'evangelisch' prediker 
te zijn, zonder trouwens de achting en het vertrouwen van de gezagsdragers te 
verliezen. Hij genoot samen met minstens nog twee andere priesters ook hier van 
het goede leven. Een pastoor van Witmarsum had 30 1/2 pondematen land in 
eigen gebruik en verhuurde 63 pondematen voor ruim 68 carolus guldens.48 Zo 
kwam hij aan een behoorlijk inkomen van meer dan 100 carolus guldens. 

42 A.F. Mellink, De Wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, 1531-1544 (Gronin-
gen-Djakarta 1954) 341. 

43 Bornhäuser, Menno Simons, 11, n. 20. 
44 Vos, Menno Simons, 262-263. 
45 Zo ook C. Krahn, Menno Simons (1496-1561). Ein Beitrag zur Geschichte und 

Theologie der Taufgesinnten (Karlsruhe 1936) 40-41. 
46 Fundamentboek, 71. 
47 Zie voor de laat-middeleeuwse dooppraktijk Post, Kerkelijke verhoudingen, 

419-420.
48 Vos, Menno Simons, 224-227.
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Nergens laat Menno doorschemeren dat hij in deze tijd enige bemoeienis met de 
doperse of andere nieuwlichters had. Nee, het juiste inzicht in avondmaal en 
doop had hij niet van misleidende sekten, maar van God zelf ontvangen. 

Weinig gedetailleerd en overtuigend is Menno's rapportage van het optreden 
in Friesland van Pieter Houtzager, de al eerder genoemde Bartholomeus 
Boekbinder en Willem de Kuiper49 omtrent de jaarwisseling 1533/34. Zij waren 
afgezanten van Jan Matthijs van Haarlem die, na de gevangenneming te 
Straatsburg van Melchior Hoffman, diens profetenmantel had omgeslagen. Hij 
beëindigde als de nieuwe leiderdermelchioritische Dopers in de Nederlanden 
het tweejarige moratorium op de doop dat Hoffman na de terechtstelling van 
Tripmakerc.s. had afgekondigd. Met hun dreigende, apokalyptische prediking 
riepen hij en zijn zendboden het gehoor op zich door de herdoop te voegen bij de 
144.000 die volgens het boek Openbaring 7 :4 en 14: 1 behouden zouden worden. 
Er zou geen bloed van martelaren meer vloeien, want God zou binnenkort alle 
tirannen en goddelozen uitroeien. 

Samen met anderen lieten Obbe Philips en zijn broer Dirk zich door hen 
dopen. Beiden werden vervolgens, samen met Hans Scheerder, op hun beurt tot 
het predikambt geroepen_;o Op 26 maart werden de drie apostelen van Jan 
Matthijs echter te Haarlem terechtgesteld, nadat ze vier dagen eerder met het 
zwaard in de hand de stad Amsterdam tot boetedoening hadden opgeroepen. 
Menno weet, in tegenstelling tot Obbe Philips 51, zich hun namen en afkomst niet
meer te herinneren. Van wie men zich wil distantiëren, over hen moet men 
zwijgen. 

Bartholomeus Boekbinder en Willem de Kuiper waren midden januari 1534 
vanuit Munster naar Friesland gekomen. De westfaalse bisschopsstad was in de 
eerste maanden van 1534 een trekpleister voor vele Hollanders en Friezen 
geworden, op zoek naar het Nieuwe Jeruzalem. Op 27 maart was de stad van 
goddelozen, d.w.z. allen die zich niet wilden laten herdopen, gezuiverd. Een 
oproep aan de Hollanders om naar Munster te trekken, had geresulteerd in een 
ware exodus. 3000 van hen, op weg naar de verzamelplaats bij het Bergkloosterte 
Hasselt, waren tegengehouden en gevangengenomen. Jan Matthijs was bij een 
uitval uit de belegerde stad op 5 april gesneuveld; Jan Beukels van Leiden had 
diens leiding overgenomen. De Fries Peter Simons van Tirns, door Vos52 

geidentificeerd als de broer van Menno die bij de bezetting van het Oldeklooster 
zijn leven heeft gelaten, werd door de nieuwe leider aangesteld als eender twaalf 
oudsten. Na de invoering van het koningschap en de veelwijverij werd hij 
hofmeester in de hofhouding van koning Jan Beukels' schone gemalin Divara. 

Dat was de opkomst van de sekte van Munster, waardoor, volgens Menno, vele 
vrome harten uit zijn naaste omgeving bedrogen werden.;3 Vol goede ijver, maar 

49 Wij volgen Mellink , Wederdopers, 51 en DANI, 8, n. 3, in zijn overtuiging dat Obbe 
Philips in zijn 'Bekentenisse' Willem de Kuiper abusievelijk Dirk noemt. 

50 DAN 1, IV en V. 
51 S. Cramer, ed., Bibliotheca Reformatoria Neerlandica VII: Zestiende-eeuwsche 

schrijvers over de geschiedenis der oudste Doopsgezinden hier te lande ('s-Gravenhage 1910) 
129. 

52 Vos, Menno Simons, 2, n.l. 
53 Ibidem, 30: noemt de volgende parochieleden van Menno: Wabbe Lysbethsdr. uit 

Pingjum en Jan Ysbrants uit Witmarsum. 
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zonder verstand, waren ze. Hij heeft tegen hen gepreekt en een van hun leiders 
eenmaal heimelijk en eenmaal in het openbaar vermaand. Wie is die leider 
geweest? Er valt te denken aan twee belangrijke missies uit Munster naar 
Friesland om steun voor de belegerde stad te verwerven. Begin december 1534 
werden twee Friezen van hieruit naar hun vaderland gezonden om proviand en 
salpeter(voor de bereiding van kruit) te kopen. Het waren Peter Simons en Albert 
Beneventura.54 Eind maart 1535 bezocht] an van Geel, vermoedelijk samen met 
dezelfde Peter Simons, Friesland om de bezetting van een munsters steunpunt in 
Friesland voor te bereiden.55 Kan het een van dezen geweest zijn? 

Menno had de munsterse leiderechternietkunnen overtuigen, omdat hij met 
al zijn sympathie voor de anti-clericale, hervormingsgezinde Dopers als gezeten 
priester nog het oude spel speelde en zelf het mikpunt van hun kritiek bleef. 
Daardoor kwam hij in de moeilijke positie te verkeren dat hij als kritikus der 
Dopers bijval oogstte van juist die mensen die zelfbekering behoef den. Hij stond 
on boetvaardigen bij in hun terechtwijzing der boetvaardige gelovigen; dit 
maakte hem mede schuldig. De apokalyptische teneur van de doperse prediking 
miste zijn uitwerking op Menno niet: hoe zal hij, als medeschuldige aan de 
veroordeling der ware gelovigen, het komende Oordeel doorstaan? 

Hoezeer Menno door nauwe banden met parochieleden en wellicht ook 
familieleden bij de doperse beweging, die nu in de ban van Munster geraakte, was 
betrokken, dat alles voltrok zich toch buiten de friese horizon. Hierin kwam 
drastisch verandering door de bezetting van de imposante Cisterciënser abdij bij 
Bolsward, Bloemkamp of het Oldekloostergenoemd. Munster kreeg een vervolg 
op friese grond. Blesdijk heeft ons een goede indruk nagelaten van de 
omstandigheden in Friesland, die tot een dergelijke aktie aanleiding konden 
geven. 56 Vele Friezen, waaronder stellig de Dopers, bezochten de kerk niet meer. 
Door een plakkaat van 3 februari 1535 werd kerkverzuim dan ook strafbaar 
gesteld. Arrestatie dreigde voor velen tegen Pasen (28 maart), wanneer de in het 
plakkaat genoemde termijn verstrijken zou. Bovendien bestond er de jaarlijkse 
verplichting om voorafgaande aan het paasfeest te biecht en ter communie te 
gaan. Aan de Dopers werd de bestaansgrond ontzegd, doordat de verhuur van 
landerijen aan deze ketters werd verboden. De executie te Leeuwarden van 
Andries Claes van Dronrijp - 'broeder oft bondtgenoedt van de vertwijfelder 
ende oproirigher secte van den gewederdoopten binnen Munster', zoals het 
vonnis van 16 maart vermeldt-, de confisquatie van zijn bezit, het in brandsteken 
van zijn huis en de onbarmhartige behandeling van zijn aanzienlijke vrouw en 
hun zeven kinderen, had de gemoederen danig verhit. En had de koning van 
Munster niet geprofeteerd dat met Pasen de verlossing zou komen? Waarom zou 
dat niet gelden voor de 5 a 600 opgejaagde Dopers in Friesland? 57 

Met Palmpasen (21 maart 1535) waren de vertwijfelde Dopers al begonnen 

54 Mellink, Wederdopers, 51; 246. 
55 Ibidem, 247; 87. Vos, Menno Simons, 28-29, oppert dat Menno bij deze gelegenheid 

door Obbe Philips gedoopt is. Voor deze veronderstelling is geen enkele grond. 
56 'Blesdijk's verslag van de bezetting van Oldeklooster', bewerkt door S. Zijlstra, in: 

Doopsgezinde Bijdragen 10 ( 1984) 61-69. 
57 Zie voor dit getal een brief van Schenk van Tautenburg (21 maart 1535) aan zijn 

neef, de bisschop van Munster; DAN l, XXVII. 
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met zich te verzamelen. Op Paasmaandag sloegen 300 mannen, vrouwen en 
kinderen bij Tzum, ten zuiden van Franeker, een aanval van 200 soldaten af. 
Door het succes aangemoedigd overrompelden ze in de nacht van de 30e maart 
het klooster, zich uitgevend voor rechtsdienaren die door gewapende Dopers 
achtervolgd werden! De ongeveer 200 mannen, vrouwen en kinderen lieten de 
monniken de keuze te blijven of te vertrekken en ze begonnen het convent te 
versterken, nadat ze de beelden en het sacrament des altaars hadden ontwijd. 

Aangezien de toeloop naar het klooster bleef toenemen en er een algehele 
opstand dreigde, mobiliseerde Schenck van Tautenburg, die een ervaren 
krijgsman was, 200 betrouwbare soldaten ( dus niet afkomstig uit die streek!) en 
sloeg hij op 31 maart het beleg op. Onderhandelingen liepen op niets uit, omdat 
de Dopers de vage toezeggingen van de stadhouder niet vertrouwden. Nadat een 
hunner, ondanks de afspraak dat ze slechts bij een aanval de wapenen zouden 
opnemen, op de stadhouder ('o du bloethunt') geschoten had, werden de 
toegangswegen afgesloten. De eerste bestormingen werden afgeslagen. De 
voortgezette beschieting sloeg echter een bres in een zwakke muur waardoor het 
krijgsvolk naar binnen trok. Het verzet was groot, omdat er zich onder de 
bezetters ettelijken bevonden die in het krijgsvak bedreven waren. 

Na zonsondergang op 7 april was het klooster heroverd. Aan beide zijden 
waren in de strijd reeds velen gevallen. Schenck verloor zo'n 100 man. Van de 
Dopers werden 24 ter plekke opgehangen en 15 onthoofd. 13 mannen en 70 
vrouwen en kinderen werden gevankelijk naar Leeuwarden gevoerd. Alle 13 
mannen en 42 vrouwen werden later terechtgesteld, onder wie ook een man uit 
Pingjum en een vrouw uit Witmarsum. 58 Peter Simons was gesneuveld; Jan van 
Geel behoordde tot de tien die wisten te ontkomen. Pogingen van twee van hen 
om ook bij Warfum in Groningen een klooster te bezetten, liepen op niets uit. De 
aanslag op Amsterdam op 10-11 mei, waarbij eveneens Friezen betrokken waren, 
werd een fiasco. Al deze pogingen om de druk op het belegerde Munster te 
verminderen en de steun aan de belegerden te vergroten, faalden. Op 25 juni 1535 
kwam een eind aan het rijk van koning Jan van Leiden. 

Oldeklooster werd het beslissende moment in Menno's leven. Als 
Sacramentariër met melchioritische sympathieën werd hij nu gedwongen kleur 
te bekennen.59 Menno ging zich echter niet totaal van de doperse beweging 
distantiëren; alleen de munsterse dwaalleer over het zichtbare koningschap, het 
geweld en de veelwijverij wees hij af. Hij spreekt in 1554 over de 'M unsterschen, 
Amsterdamschen en Oude Cloosterschen', dus zijn gesneuvelde broer incluis, 
als over mensen die niets anders misdaan hadden, dan dat zij hun gewelddadig 
aangevallen geloof met de de vuist verdedigd hadden, zoals ook de kinderdopers 
dat tot in die tijd toch heel gewoon vonden.60 Diezelfde mening was hij reeds in 
1539 toegedaan geweest, toen hij hen ondanks alles 'onse lieven broeders' 

58 Mellink, Wederdopers, 246-249; 'Blesdijk's verslag', 69. De vonnissen zijn te vinden 
in DAN l, XXXVIII-LVI. 

59 J.M. Stayer, Anabaptists and the Sword (Lawrence, Kans as 1976) 255-280; en idem, 
'Oldeklooster en Menno' in DB 5 (1979) 56-76. 

60 Opera Omnia, 320. 
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noemde.61 Wel wilde hij hen onderscheiden van de oprechte en vrome broeders 
en zusters die geen andere wapens gebruikten dan de lijdzaamheid en Gods 
woord. De Munstersen waren als valse profeten van de oorspronkelijke 
melchioritische Dopers uitgegaan, ontrouw geworden aan de oorspronkelijke 
intentie van radikale boete- en heiligingsbeweging.62 

Uit de blijvende bewogenheid met de revolutionaire broeders en zusters hoeft 
niet geconcludeerd te worden, dat Menno pas zeer laat, na Oldeklooster, tegen de 
Munstersen is gaan preken en schrijven.63 De veronderstelling dat Menno van 
begin af aan pro-munsters is geweest, probeert men dan te staven door de 
authenticiteit van Menno's geschrift tegen Jan van Leiden te betwijfelen.64 

Zolang die kwestie nog niet is opgelost, is er geen reden te twijfelen aan Men no 
zelf, wanneer hij zegt dat alle mensen die hem tijdens zijn priesterschap en daarna 
gehoord hebben, alsmede zijn gepubliceerde geschriften, getuigen zijn van zijn 
anti-munsterse gezindheid.65 

Even onbewezen is de veronderstelling dat Menno al in begin 1534 gedoopt 
geweest zou zijn.66 Stayer heeft alles nog eens op een rijtje gezet en 
geconcludeerd, dat er'geen enkel argument in de discussie over Menno's doop 
opweegt tegen zijn eigen verklaring dat hij de Munstersen weerlegd had 'van 
aenbegin tot noch toe" .67 Het is inderdaad moeilijk voorstelbaar dat Menno als
gedoopte priester nog bijna twee jaar zijn ambt heeft uitgeoefend, gelet op het 
zeer sterke anti-clericalisme in de melchioritische kringen.68 

Er is nog te veel onduidelijk om met grote stelligheid te beweren dat Menno 
voor Oldeklooster een gedoopte revolutionair of een revolutionaire 
sympathisant geweest is. Bovendien moet men dan Menno's zwijgen over deze 
periode en zijn latere vreedzame apologie als liegen gaan betitelen. Maar het 
tegendeel valt evenmin te bewijzen. Waarom zouden we Men no daarom niet het 
voordeel van de twijfel gunnen, mede gelet op de grote gedifferentieerdheid van 
de doperse beweging in de begintijd, waarin zich pas na verloop van tijd een pro
en anti-munsterse stroming ging aftekenen. Menno was een bewuste participant 
in dat proces en heeft door zijn latere verweer duidelijk proberen te maken dat hij 
er geen onbewust slachtoffer van is geworden. 

Menno had nog zo'n tien maanden nodig om te breken met zijn dubbelzinnige 
positie. Door zelf een der priesters te zijn die zich kritisch over de bestaande leer 
en praktijk uitlieten, had hij parochianen tot radikale konsekwenties verleid die 
hij zelf metterdaad niet durf de te trekken. Hij was daarom niet minder zondig dan 
zij die naar geweld gegrepen hadden, alleen omdat het hun aan goed inzicht en 
leiderschap ontbrak.69 In de loop van 1535 rijpte dat inzicht bij Menno door een

61 Fundamentboek, 202. 
62 Ibidem, 172. 
63 Aldus Bornhäuser, Menno Simons, 24. 
64 Ibidem, 24-25, n. 55. 
65 Opera Omnia, 320. 
66 K. Vos, 'Revolutionaire Hervorming' in: De Gids LXXXIV (1920) 433; Mellink, 

Wederdopers, 251, volgt Vos. 
67 Stayer, 'Oldeklooster en Menno', 72-73. 
68 Bornhäuser, Menno Simons, 28-29, n. 9. 
69 Ook deze gedachten dient men mede te beluisteren in Menno's klacht: 'Wie ist die 

gesondicht heeft? etc.' in: Fundamentboek, 139-140. 
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grote, innerlijke strijd die tot een ondubbelzinnig dopers-reformatorische, 
publieke prediking leidde. De vergeving die hij ervoer had een mannelijk 
gemoed als vrucht. Deze vergeving vormde nog voorde uitgang uit het pausdom 
het begin van zijn verandering van hart en gaf de stoot tot zijn boetvaardige leer, 
zoals hij het in twee kanttekeningen bij deze episode van zijn leven typeert. Leer 
en leven werden voortaan uitsluitend gefundeerd in en gemeten aan Christus' 
leer en leven zelf. 

Deze nadruk op de smalle weg stelde zowel de roomse als de munsterse 
geloofspraktijk onder radikale kritiek. Het laatste bleef ook nodig, aangezien er 
nog genoeg Dopers waren die revolutionaire aspiraties bleven koesteren na het 
echec van Oldeklooster, van Amsterdam en uiteindelijk ook van Munster.Nog 
rond de jaarwisseling van 1535-1536 verzamelden zich groepjes voortvluchtige 
doperse desperado's in Hazerswoude en Poelgeest.70 Ze waren op zoek naar een
veilig toevluchtsoord.Hun wil om desnoods met geweld en doodslag de wereld 
van goddeloosheid te zuiveren bleek ongebroken; extatisch bleefhun verlangen 
naar een leider, die zich uitgaf voor de koning van Israel. Een paar weken na deze 
naweeën van Munster zou de pastoor van Witmarsum zijn parochie verlaten. 

Leraar en oudste der 'godvruchtigen' 
In de loop van 1535 heeft Menno waarschijnlijk het gezelschap van de 
'godvruchtigen' gezocht, in zijn naaste omgeving of verder weg. Mogelijk heeft 
hij zelf een dopers conventikel georganiseerd in zijn pastorie of heeft hij zich 
elders aangesloten bij een bestaande gemeenschap van mannen en vrouwen, die 
regelmatig bij elkaar kwamen voor bijbelstudie en onderlinge vermaning. Als 
wedergedoopten placht men daar ook samen op evangelische wijze het 
avondmaal te vieren. 

Op 30 januari 1536 gaf hij zonder dwang zijn oude leer en ruime leven in één 
keer op. Voorde inquisitie hoef de Menno kennelijk niet direkt te vrezen. Maar 
werd hij niet eerder door zijn geloofsgenoten tot deze stap gedwongen? Menno 
laat uit apologetische motieven wederom alles van zijn eigen beslissing 
afhangen. Evenals niemand hem tot zijn reformatorische ontdekking heeft 
gebracht, heeft niemand hem geholpen tussen het feest van Paulus' bekering(25 
januari) en Maria Lichtmis (2 februari) met de Roomse Kerk te breken. Maar 
werd onze Witmarsumse pastoor van een Saulus tot een Paulus 71, zonder angst
voor een naderende confrontatie met de plaatselijke overheid? Op de verplichte 
feestdag van Maria Lichtmis had hij namelijk als priester mogelijk aan de 
magistraatspersonen de kaars moeten overreiken, om vervolgens samen met hen 
deel te nemen aan de daaropvolgende rondgang om het dorp, waarbij een 
Mariabeeld werd meegedragen. 72 Voor dit 'feest' was hij al uit Babel gevlucht om 
op weg te gaan naar Jeruzalem. 

OfMenno alleen of samen met andere parochianen is weggetrokken en waar 

70 J.D. Bangs, 'Waarom zou je het Nieuwe Jeruzalem zoeken in Hazerswoude, 
1535-1536?' in: DB 7 (1981) 82-91. 

71 Menno kan met Paulus zeggen: 'Wat zal mij kunnen scheiden van de liefde Gods, zij 
het verdrukking of angst of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard (Rom. 
8 :35)?' (Meditatie Ps 25, 44-45). 

72 Post, Kerkelijke verhoudingen, 390. 
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hij naartoe is gereisd, is niet duidelijk. Misschien naar Leeuwarden, waar sinds 
de aktiviteiten van Sikke Freerksz en de zendboden van Jan Matthijs een kleine 
gemeente vermoed mag worden. Maar Groningen als gadelijk toevluchtsoord is 
aannemelijker. Dit gewest zou pas in de loop van hetzelfde jaar van Menno's 
exodus, 1536, onder het veel strengere habsburgse regime komen. Menno's 
woorden, dat hij zich onder het drukkende kruis van Christus begeven heeft73 en 
in zijn zwakheid God heeft gevreesd, kunnen omschrijvingen zijn van de doop 
die na zijn voorafgaande schuldbelijdenis in de kring der ware boetvaardigen aan 
hem voltrokken werd. Er waren in deze gemeente ook in die dagen nog veel 
Munstersgezinden; de vreedzamen waren in de minderheid, erkent Menno. 
Sommige revolutionairen heeft hij van hun dwaalweg kunnen bekeren; de 
halsstarrigen en verstokten heeft hij de Heer bevolen. 

Of deze laatste uitdrukking in verband met de ban praktijk gebracht moet 
worden, is niet duidelijk. Melchior Hoffman had in een programmatisch 
geschrift de noodzaak van de tucht in de gemeente reeds eerder uiteengezet.74 

Menno zal daar zeker van geweten hebben. Of hij zelf de ban gehanteerd heeft, 
voordat hij tot oudste was aangesteld, is alleen aannemelijk als we ervan uitgaan 
dat de bevoegdheid om te excommuniceren niet uitsluitend voorbehouden was 
aan de met handoplegging geordineerde apostolische zendboden. Aan hen was 
in ieder geval wel alleen het dopen en het bedienen van het avondmaal 
voorbehouden. 

Over de periode eind januari 1536 tot januari 1537 laat de pas uitgetreden 
pastoor weinig los. Hij oefende zich in stilte met lezen en schrijven in het woord 
des Heren. Zijn zeer persoonlijke en bijbels rijk gedocumenteerde Meditatie op de 
25e Psalm is van die arbeid een eerste vrucht.75 Vos laat Menno ook een tocht naar 
Oost-Friesland ondernemen, op grond van het getuigenis van een zekere Peter 
Jans die op 14 juni 1540 verklaarde vier jaar geleden door Menno in Oldersum 
gedoopt te zijn.76 Dit feit zal zich echter pas in 1537 en niet eerder voorgedaan 
hebben, aangezien Menno pas in dat jaartot dopen bevoegd was. Wij houden het 
er op dat hij zich vooral in de stad Groningen heeft opgehouden. Daar kon, beter 
dan in de Ommelanden, een zekere mate van anonimiteit gewaarborgd blijven. 
In deze stad werd hij ook in januari-februari 1537 doorObbe Philips tot oudste 
bevestigd. 

Tussentijds heeft Menno wel Witmarsum bezocht. Was hij daaronder meer om 

73 In zijn Meditatie Ps 25, 22, betrekt Menno de uitdrukking: 'zich onder het juk en 
kruis van Christus begeven' op de wedergedoopten die later door de valse profeten 
(Munster!) verleid worden. 

74 R.C. Oosterbaan-Lugt, Melchior Hoffman, De ordonnantie Gods (Doperse Stemmen 
4) (Amsterdam 1980) 32-33, over de ban; vgl. tevens Menno's Meditatie Ps 25, 46; 50 over
'de juiste afsnijding der zondaars'. Ook Hoffmans incarnatieleer was Menno reeds in 
Witmarsum bekend ( Opera Omnia, 525); vgl. S. Voolstra, Het Woord is vlees geworden. De 
melchioritisch-menniste incarnatie/eer (Kampen 1982) 47-50.

75 Psalm 25 was een geliefd gebed. Ludwig Hätzer bad het voor zijn terechtstelling 
(J.F. Gerhard Goeters, Ludwig Hätzer (ca. 1500-1529) Spiritualist und Trinitarier. Ein 
Randfigur der frühen Täuferbewegung (Gütersloh 1957) 158); Caspar Schwenckfeld nam 
het als uitgangspunt voor zijn bespiegelingen over het ware gebed ( Corpus Schwenckfel
dianorom V, 15-96). 

76 Vos, Menno Simons, 53. 
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het beheer van goederen of landerijen, die hij daar wellicht bezeten heeft, te 
regelen? Op 3 juli was er namelijk een keizerlijk plakkaat afgekondigd, waarin 
allen, die bezittingen van gevluchte Dopers onder hun beheer hadden, 
opgeroepen werden deze bij de griffier van het Hof van Friesland aan te geven.77 

De Witmarsum ers Herman en GerritJans werden op 24oktober 1537 vervolgd, 
omdat ze Menno onderdak verleend hadden.7& 

Vos spreekt het vermoeden uit dat Herman Jans, alias Herman Hoyer, 
Menno's schoonvader geweest kan zijn.79 Wanneer dat juist is, ligt het voor de 
hand dat Menno in de zomer van 1536, tijdens zijn verblijf in Witmarsum, een van 
de dochters van deze Herman Hoyer, Geertruydt, ten huwelijk gevraagd heeft. 
Voor begin 1537 heeft hij zeker- ook als een bij uitstek reformatorische daad- het 
celibaat opgegeven. Om oudste bij de Dopers te kunnen worden diende namelijk 
iemand, volgens apostolisch voorschrift, gehuwd zijn. Menno's vrouw was een 
voormalige begijn en heeft trouw een leven vol beproevingen met hem gedeeld. 
Ze hebben een zoon, genaamd Jan, en meerdere dochters gehad, van wie een 
Menno overleefd heeft. Deze heeft aan de bekende Pieter Jans Twisk te Hoorn 
nog over haarvaderverteld. Haar moeder zal tussen 1553 en 1557 overleden zijn. 

Nog niet geroepen tot het leiderschap, hoefde Menno in augustus 1536 niet 
aanwezig te zijn in Bocholt, waar twintig leiders der sterk gedifferentieerde 
doperse beweging bijeenkwamen om de situatie na Munster te bespreken. David 
Joris' ster rees hier tot grote hoogte, aangezien hij erin slaagde de revolutionairen 
en vreedzamen tijdelijk bijeen te houden. Dat de munsterse gevoelens ook in 
Friesland nog springlevend waren, kan blijken uit de steun die Hans Scheerder 
en andere Friezen op deze vergadering aan de volgelingen van de terechtgestelde 
munsterse kanselier K.rechting boden, op het punt van het wereldse koningschap 
en de veelwijverij. Obbe Philips en zijn broer Dirk hadden als vreedzame 
minderheid genoeg reden niet naar Bocholt te gaan om een confrontatie op 
leidersniveau met de friese Munstersgezinden uit de weg te gaan. 

Begin 1537 bezochten zes a acht mannen - Menno noemt noch hun juiste 
aantal, noch hun namen! - hem in zijn schuilplaats, met het verzoek als oudste de 
zorg voor de vervolgde 'godvruchtigen', zoals de eerste Dopers zich 
waarschijnlijk noemden, op zich te nemen. De doperse beweging was na Munster 
wel zwaar vervolgd, maar niet verdwenen. Nieuwe leden sloten zich er bij aan. 
Die konden echterniet gedoopt worden, omdat er gebrek was aan oudsten die de 
bevoegdheid hadden om de voor de doop gereedstaanden te dopen.80 Vandaar 
het verzoek aan de voormalige pastoor van Witmarsum. 

Menno drukte in 1554 Gellius Faber nog eens op het hart dat het hierniet een 
afvaardiging van de Munstersen betrof, maar van hun tegenstanders. De 
oorsprong van zijn beroeping tot oudste was in het geding! Menno heeft grote 
bedenkingen tegen het verzoek van zijn medebroeders geopperd. De 
uiteindelijke beslissing schreef hij toe aan God zelf: hij en zijn broeders zouden 
een tijd lang vurig bidden in de hoop unaniem de wil van God te vernemen. D.w.z. 
Menno vroeg bedenktijd, de anderen hadden immers reeds eenstemmig besloten 

77 DAN I, LXIII. 
78 Ibidem, LXV. 
79 Zie zijn Menno Simons, 4-6. 
80 Zie het getuigenis van Rijpert Claas van Driesum (17 maart 1537) (DAN I, LXVI). 
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hem als oudste te vragen. Menno houdt vol dat hij niet door Munstersen 
beroepen is en eigenlijk evenmin door deze zes tot acht niet met name genoemde 
godvruchtigen, maar door God zelf. En wie waagt het dan nog deze beroeping te 
betwijfelen? Daar kan zelfs de beroeping van Gellius Faber niet tegen op.81 

Nu blijkt het echter dat Menno alle beslissende inzichten in zijn leven (zoals 
betreffende avondmaal, doop, bekering, menswordingsleer, beroeping tot 
oudste en de ban) na veel bidden, vasten en bijbelstudie van God zelf heeft 
ontvangen.82 Menno verzwijgt echter dat het Obbe Philips is geweest die, zelf 
geordineerd door de apostelen van Jan Matthijs, hem in Groningen (begin 153 7) 
tot oudste aanstelde. Deze had reeds eerder zijn broer Dirk Philips en David Joris 
tot het medeleiderschap in de doperse beweginggeroepen.83 In 1540 verliet Obbe 
de doperse beweging en daarmee brak de belangrijkste - maar tegelijk zeer 
omstreden! - schakel in de keten der doperse, apostolische successie. Menno kon 
daarom moeilijk de legitimiteit van zijn beroeping aan een afvallig geworden 
oudste ontlenen, die bovendien nog in een dubieuze relatie had gestaan met de 
revolutionairen. Zijn verwijzing naar een rechtstreekse roeping van Godswege 
bespaarde hem daarom veel moeizame en pijnlijke uitleg. 

Zo is Menno zijn ambt als oudste begonnen, de eerstvolgende jaren 
rondtrekkend door Oost-Friesland, Groningen, Friesland en Noord-Holland 
tot aan Amsterdam toe. Met moeite heeft hij soms voor zijn vrouw en kinderen 
een toevluchtsoord kunnen vinden waar hij een poosje onopgejaagd- er stond al 
gauw een som van 100 carolus guldens op zijn hoofd - kon schrijven.84 Toch 
presteerde hij het in de eerste vijf jaar van zijn werkzaamheid als oudste zo'n tien 
traktaten te schrijven. Deze geschriften hebben een grote invloed gehad. Ze 
omheinden de ware leer, gegrond op Christus' fundament, tegen de opvattingen 
van de Munstersen en van de aanhangers van David Joris. Ze dienden de leraren 
der kleine gemeenten tot gids bij de uitleg van de bijbel, bij deverkondigingvan 
gericht en genade, van boete en bekering. 

De uitbreiding der gemeenten en de bereidheid der godvruchtigen om hun 
leven en goederen voor het geloof te offeren, hebben bewezen dat de doperse 
beweging Gods werk is, aldus Menno. Vervolgd en belasterd, onderscheidde ook 
zijn eigen leven zich duidelijk van dat van andere predikers met een vast inkomen 
en een veilig bestaan. En even roept hij de tijd in herinnering dat hij zelf, zoals zij 
nu nog, een gerespecteerde gast was op bruiloften en doopmaaltijden. Aan zijn 
eigen leven en dat van zijn medehelpers kunnen immers allen wel aflezen dat ze 
niet door een oproerige en misleidende sekte beroepen zijn. 

450 jaar jaar later worden we, zonder de noodzaak tot polemiek of apologie, 
opnieuw door Menno opgeroepen om zijn getuigenis over zijn verlichting, 
bekering en beroeping aandachtig te lezen en de oprechtheid ervan te 

81 W.H. Kuipers, 'Menno's uitgang 450 jaar geleden' in: Doopsgezind Jaarboekje 
(1986), 22, constateert hier reeds een typisch doperse manier van besluitvorming in de 
gemeente volgens consensus (Matt. 18). Deze al te actualiserende interpretatie gaat 
voorbij aan de historische feitelijkheid. De eenheid en eenstemmigheid der gemeente 
hing af van de leraars en oudsten, en niet van een charismatisch groepsproces. Anders 
gezegd: de eerste Dopers waren meer episcopaal dan democratisch. 

82 Zo terecht: Bomhäuser, Menno Simons, 31, n. 14. 
83 BRN VII, 118. 
84 Vgl. Opera Omnia, 521. 
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beoordelen. En hij voegt er ook thans aan toe: 'Laat ze maar schrijven, verdraaien 
en disputeren, laat ze maar dreigen en pochen en blazen, laat ze maar uitroeien, 
doden en martelen, toch zal uw Woord nooit teniet gedaan worden; het Lam zal 
hen wel overwinnen (Openb. 17:14)'.85 

85 Meditatie Ps 25, 43. 
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Uyt Babel ghevloden, 

in Jeruzalem ghetogen 

Menno Simons' verlichting, bekering en beroeping 

Mijn lezer, ikschrijfu de waarheid in Christus en ik lieg niet. In het jaar 
1524 ben ik in Pingjum, het dorp van mijn vader, in dienst van de Roomse 
Kerk getreden. Daar waren toen in dezelfde dienst ook twee anderen van 
mijn leeftijd. De een was mijn pastoor, een niet ongeleerd man, de ander 
volgde op mij in rang. Beiden hadden de Schrift gedeeltelijk gelezen, 
maar ik had ze mijn leven lang niet aangeraakt, want ik vreesde verleid te 
worden, als ik ze las. Zie, zo'n domme prediker was ik ongeveer twee jaar 
lang. 

In het eerste jaar overviel mij de gedachte, telkens als ik met brood en wijn 
de mis opdroeg, dat dit niet het vlees en bloed des Heren was. Ik meende, 
dat de duivel mij dat ingaf om mij van mijn geloof af te brengen. Ik 
biechtte het vaak, zuchtte en bad, maar kon van die gedachten niet los 
komen. 

Deze eerdergenoemde twee jongemannen en ik hebben samen onze 
dagen met spelen, drinken en ander ijdel tijdverdrijf doorgebracht,zoals 
dit, helaas, de gewoonte en aard van zulke nietsnutten is. En wanneer we 
soms iets uit de Schrift tersprake brachten, kon ik geen woord met hen 
wisselen zonder bespot te worden, zo'n gesloten boek was Gods woord 
voor mij. 

Tenslotte besloot ik het Nieuwe Testament vlijtig te gaan bestuderen. 
Nog maar net daarin gevorderd, zag ik al spoedig in dat wij bedrogen 
waren. En mijn geweten dat over het brood van de mis verontrust was, 
werd al spoedig zonder enige aanwijzing 1 van alle twijfel bevrijd. Luther 
heeft me evenwel in zoverre geholpen met zijn overtuiging, dat het 
overtreden van door mensen bedachte geboden, niet de eeuwige dood tot 
gevolg heeft. 

Door des Heren verlichting en genade maakte ik van dag tot dag 
vorderingen in de kennis van de Schrift en spoedig roemden sommigen 
mij, hoewel ten onrechte, als een evangelisch prediker. Ik was bij een 
ieder gezocht en gewild, want de wereld had mij lief en ik de wereld, al 

1 Vul aan: van andere theologen. 
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heette het dat ik Gods woord predikte en een vroom man was. 
Daarna gebeurde het, voor ik ooit in mijn leven van enige Broeders 

gehoord had, dat een godvruchtige, vrome held, Sikke Snijder genaamd, 
te Leeuwarden onthoofd werd, omdat hij zich opnieuw had laten dopen. 
Het klonk mij zeer wonderlijk in mijn oren, dat men van een andere doop 
sprak. Ik onderzocht vlijtig de Schrift en overdacht ze ernstig, maar de 
kinderdoop vond ik nergens vermeld. 

Toen ik dit nu opgemerkt had, heb ik met mijn bovengenoemde 
pastoor een onderhoud over deze zaken gehad en ik heb hem na veel 
praten zover gekregen, dat hij moest bekennen, dat de kinderdoop niet in 
de Schrift gegrond was. Nog durf de ik niet op mijn verstand te 
vertrouwen. Daarom ben ik bij sommige oude schrijvers te rade gegaan, 
die mij leerden, dat de kinderen daarmee van hun erfzonden gewassen 
moesten worden. Ik vergeleek het met de Schrift en merkte, dat zulks 
strijdig was met Christus' bloed2

• 

Daarna ging ik bij Luther op zoek naar een fundering hiervan. Die 
leerde mij, dat men de kinderen op hun eigen geloof moest dopen. Ook 
hiervan zag ik in, dat dit niet overeenkomstig Gods Woord was. 

In de derde plaats wendde ik mij tot Bucer3
. Deze leerde mij, dat men ze 

daarom dopen moest, opdat men des te meer aandacht aan hen zou 
schenken bij hun opvoeding in de wegen des Heren. Ik zag in, dat ook dit 
nergens op steunde. 

Ten vierde zocht ik bij Bullinger4, die mij op het verbond en de 
besnijdenis wees, op een wijze die volgens de Schrift niet steekhoudend 
was. 

Toen ik aan alle kanten merkte, dat de schrijvers ten aanzien van de 
fundering5 zo verdeeld waren en dat een ieder zijn eigen verstand volgde, 
zag ik duidelijk in, dat wij met de kinderdoop bedrogen waren. 

Kort daarna ben ik in een ander dorp beroepen, mijn geboorteplaats 
Witmarsum, en uit lust des gewins en begeerte naar een grotere naam 
daarheen getrokken. Daar heb ik, zoals alle huichelaars doen, zonder 
geest en lief de veel over het woord des Heren gesproken. Daarmee heb ik 
leerlingen gevormd, die op mij leken, namelijk verwaande opsnijders, 
lichtzinnige praters, die de zaken, evenals ik zelf helaas, weinig ernstig 
opvatten. 

En hoewel ik wel veel uit de Schrift kon verklaren, heb ik evenwel die 
kennis met mijn jeugdige lusten in een onrein, vleselijk leven zonder 

2 Vul aan: dat alleen van zonden kan reinigen. 
3 Reformator van Straatsburg. 
4 Opvolger van Zwingli, reformator van Zürich; toentertijd echter nog predikant in 

Bremgarten (Aargau). 
5 Lees: bijbelse fundering. 
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vrucht verkwist. Ik zocht niets dan gewin, gemak, mensengunst, 
autoriteit, naam en eer,zoals gewoonlijk allen doen, die op gelijkschip 
varen. 

Zie, mijn lezer, zo heb ik de kennis van zowel doop als avondmaal door 
de verlichting van de Heilige Geest met veel lezen en overdenken van de 
Schrift uit Gods genadige gunst en gave verkregen; en niet door de dienst 
en bemiddeling van misleidende sekten, zoals men mij nageeft. Ik hoop, 
dat ik de waarheid schrijf en geen ijdele roem zoek. Maar als enige 
mensen mij daarbij iets verder gehol pen hebben, wil ik de Heer daarvoor 
eeuwig dank zeggen. 

Ondertussen gebeurde het, toen ik daar ongeveer een jaar gewoond 
had, dat weldra verscheidenen inbreuk gingen maken op de doop6

• Maar
waar zij, die daarmee begonnen zijn, vandaan kwamen of thuis hoorden 
en wie ze eigenlijk waren, is mij nog tot op dit uur onbekend gebleven; 
ook heb ik ze tijdens mijn leven nooit gezien. 

Daarna kwam de sekte van Munster op, waardoor vele vrome harten 
ook uit onze streek bedrogen werden. Mijn ziel was zeer bedroefd, want 
ik merkte dat ze vol ijver waren, maarniettemin in de leer faalden. Zelum 
videbam, sed non scientiam1

• Ik ben met mijn geringe gave daartegen 
opgekomen in prediking en vermaning, zoveel ik kon. Tweemaal heb ik
met een van hun leiders gesproken, eenmaal heimelijk en eenmaal in het 
openbaar. Maar mijn vermaning haalde weinig uit, omdat ik zelf nog 
doorging met te doen wat naar mijn eigen inzicht niet juist was. 

Wijd en zijd ging het gerucht, dat ikze goed de mond wist te snoeren. 
Zij8beriepenzichallenopmij, wieenhoeze ookwaren. Ik kwam tot de 
ontdekking, dat ik een voorvechter en toeverlaat der onboetvaardigen 
was, die allen op mijn oordeel afgingen. Dat was voor mijn hart geen 
geringe slag. Ik zuchtte en bad: 'Heer, help mij, dat ik toch de zonden van 
andere lieden niet op mij laad'. 

Mijn ziel werd bekommerd en ik overdacht het komende einde: ook al 
won ik de gehele wereld en leefde ik nog duizend jaar(Matt. 16 :26), wat 
had ik dan gewonnen als ik uiteindelijk nog Gods straffende hand en 
toorn dragen moest? 

Daarna zijn die arme, verdoolde schapen, die daar dwaalden als zij die 
geen goede herder hadden, na vele wrede plakkaten, wurgen en 
ter-dood-brengen, op een plek nabij mijn woonplaats samengekomen, 
Oudeklooster genaamd. En ze hebben helaas door de goddeloze leer van 

6 Origineel: 'met der Doope inbraken'; d.w.z. breken met de traditionele doopprak
tijk. 

7 Vertaling: 'Ik zag wel geestdrift, maar geen inzicht'. 
8 Bedoeld worden de tegenstanders der Wederdopers, die echter zelf bleven 

volharden in een onboetvaardig leven. 
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Munster, tegen Christus' geest, woord en voorbeeld, het zwaard in 
tegenweer getrokken, dat de Heer aan Petrus bevolen had in de schede te 
steken (Matt. 26 :52). 

Toen dit nu aldus geschied was, is het bloed van dezen, hoewel ze 
verleid waren, zo heet op mijn hart gevallen, dat ik het niet verdragen 
kon, noch rust in mijn ziel vond. Ik overdacht mijn onrein, vleselijk leven 
evenals mijn huichelachtige leer en afgoderij, die ik dagelijks in schijn, 
zonder enige lust, tegen mijn ziel, nog bedreef. Ik zag met eigen ogen, dat 
deze ijverende kinderen goed en bloed-hoewel hun leer geen heil bracht 
-vrijwillig gaven voor hun fundament en geloof. En ik was een dergenen
die de ogen van sommigen van hen voor de papistische dwalingen
geopend had. Ik bleef evenwel nog bij mijn ruim leven en bij de
dwalingen die ik me bewust geworden was, alleen omdat ik op een
geriefelijk leven gesteld was en van het kruis des Heren verschoond wilde
blijven.

Het overdenken van dit alles heeft zo aan mijn ziel geknaagd, dat ik het 
niet langer verdragen kon. Ik dacht bij mijzelf: 'Ik, ellendig mens, wat 
doe ik? Als ik in deze toestand blijf en mij naar mijn ontvangen inzicht 
niet aan mijns Heren woord overgeef; als ik de huichelarij en het 
onboetvaardig, vleselijk leven der geleerden en hun verkeerde doop, 
avondmaal en valse godsdienst met des Heren woord naar mijn geringe 
gave niet bestraf; als ik het juiste fundament der waarheid uit vrees voor 
mijn leven niet openbaar maak; als ik, met zoveel als in me is, de 
onschuldige, dwalende schapen, die zo graag het goede zouden doen als 
ze maar wisten hoe, de goede weide van Christus niet wijs - ach, hoe zal 
dat ten onrechte vergoten bloed in het gericht van de almachtige en grote 
God tegen jou getuigen en over je arme, ellendige ziel een rechtvaardig 
vonnis uitspreken'. 

Mijn hart sidderde in mijn lijf. Ik heb mijn God met zuchten en tranen 
gebeden, dat Hij mij, bedroef de zondaar, de gave van zijn genade geven 
wilde, een rein hart in mij wilde scheppen, mijn onreine gangen en ijdele, 
ruime leven door de verdienste van het rode bloed van Christus genadig 
wilde vergeven en mij wijsheid, geest, vrijmoedigheid en een mannelijk 
gemoed schenken wilde, opdat ik zijn aanbiddelijke, hoge naam en heilig 
woord onvervalst prediken en zijn waarheid tot zijn lof aan de dag 
brengen mocht. 

Ik ben begonnen in de naam des Heren het woord van een ware boete van 
de preekstoel openlijk te leren, het volk op de smalle weg te wijzen, alle 
zonden en goddeloosheden, bovendien alle afgoderij en valse godsdient 
met kracht der Schrift te bestraffen, de rechte godsdient, ook doop en 
avondmaal, volgens Christus' bedoeling en fundament openlijk te 
betuigen, voor zover ik destijds van mijn God genade ontvangen had. 
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Ook heb ik een ieder voor de munsterse dwalingen, zoais 
koningschap, veelwijverij, aards rijk,zwaard enz., trouw gewaarschuwd, 
totdat mij de genadige, grote Heer na verloop van ongeveer negen 
maanden zijn vaderlijke geest, hulp, kracht en hand verleende, zodat ik 
mijn goede reputatie, eer en naam, die ik bij de mensen genoot en al mijn 
anti-christelijke dwalingen, missen, kinderdopen, ruim leven en alles in 
een keer zonder dwang opgaf. En ik heb mij in alle ellende en armoede 
gewillig onder het drukkende kruis van mijn Heer Christus begeven, in 
mijn zwakheid mijn God gevreesd; naar godvruchtigen gezocht en 
sommigen, hoewel weinigen, in goede ijver en leer bevonden. Met de 
verkeerden heb ik me onderhouden, sommigen door Gods hulp en 
kracht uit de strikken van hun verdoemenis met Gods woord verlost en 
voor Christus gewonnen en de halsstarrigen en verstokten de Heer 
bevolen. 

Zie, mijn lezer, aldus heeft de genadige Heer de milde gunst van zijn 
grote genade aan mij, ellendige zondaar, voltrokken: eerst mij mijn hart 
beroerd, mij een nieuw gemoed gegeven, in vrees voor Hem vernederd, 
gedeeltelijk mijzelf leren kennen, van de weg des doods afgewend en 
barmhartig op de smalle weg ten leven in de gemeenschap van zijn 
heiligen geroepen. Hem zij lof in eeuwigheid. Amen. 

Omstreeks een jaar later, toen ik mij nu in stilheid met lezen en schrijven 
in het woord des Heren oefende, zijn er ongeveer zes, zeven of acht9 bij 
mij gekomen, die een van hart en ziel met mij waren, in hun geloof en 
leven - voorzover mensen dat kunnen beoordelen - onbestraffelijk, 
ongelijkvormig aan de wereld naar het getuigenis der Schrift, aan het 
kruis onderworpen. Zij hadden niet alleen van de Munstersen, maar ook 
van alle sekten, vervloekingen en dwalingen in de wereld een diepe 
afschuw. Uit naam der godvruchtigen die met mij in gelijke geest en zin 
wandelden, verzochten zij mij vriendelijk, maar met sterke aandrang, 
toch de grote, zware jammer en nood der arme, bedrukte zielen een 
weinig ter harte te willen nemen; want de honger was groot en de 
getrouwe buishouders zeer weinig (Matt. 9 :37; Luk. 10:2). Dat ik toch 
mijn pond 10, dat ik van de Heer onwaardig ontvangen had, tot winst aan 
mocht wenden (Matt. 25 :28; Luk. 19 :24). 

Dit horende, is mijn hart zeer bekommerd geweest; bezwaardheid en 
vrees alom. Want aan de ene kant zag ik mijn geringe gave, mijn grote 
ongeleerdheid, mijn zwakke natuur, mijn gebrek aan moed; de 
overmatig grote boosheid, willekeur, verkeerdheid en tirannie van deze 
wereld; de geweldig grote secten, de spitsvondigheid van vele geesten en 

9 Vul aan: personen. 
10 Talent; vgl. Luk. 19:11-27. 
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het jammerlijkzware kruis, dat mij, als ik het op me nam, niet weinig zou 
drukken. En aan de andere kant zag ik de erbarmelijk grote honger, het 
gebrek en de nood van de godvruchtige, vrome kinderen. Want ik zag 
duidelijk dat zij dwaalden als de onschuldige, in de steek gelaten 
schapen, die geen herder hebben (Luk. 15 :4-7; Matt, 18: 12-14; 1 Kon. 
22:17). 

Ik heb mij tenslotte na veel aandrang de Heer en zijn gemeente ten 
dienste gesteld op deze voorwaarde, dat zij en ik de Heer een tijd lang 
vurig zouden bidden. Als het zijn welgevallige, heilige wil zou zijn, dat ik 
hem tot lof dienen kon of mocht, dan zou zijn vaderlijke goedheid mij een 
hart en gemoed gunnen, die mij met Paulus deden getuigen: 'Wee mij, als 
ik het Evangelie niet predik' [I Kor. 9: 16]. 

Zo niet, dat hij dan zo beschikte, dat het in het geheel niet door zou 
gaan. Want Christus zegt:' Als twee van u op aarde iets eenparig zullen 
begeren, dan zal het hun ten deel vallen van mijn Vader die in de hemelen 
is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun 
midden' (Matt. 18:19-20). 

Zie, mijn lezer, aldus ben ik niet door de Munstersen, noch door enig 
andere oproerige secte - zoals ik belasterd word -, maar tot deze dienst 
onwaardig beroepen door een volk dat voor Christus en zijn woord 
gereed stond. Een volk dat in de vreze des Heren een boetvaardig leven 
leidde, de naasten in liefde diende, het kruis droeg, welvaart en heil van 
alle mensen zocht, de gerechtigheid en waarheid liefhad, 
ongerechtigheid en boosheid meed, enz. Dat altijd krachtig en levendig 
verklaart, geen verkeerde secte, waarvoor het werd uitgemaakt, maar, 
hoewel onbekend aan de wereld, ware Christenen te zijn; als men 
tenminste gelooft dat Christus' woord waarachtig en zijn onbestraffelijk, 
heilig leven en voorbeeld feilloos en goed is. 

Zo ben ik, ellendige, grote zondaar, door de Heer verlicht, tot een 
nieuwe gezindheid bekeerd, uit Babel gevlucht, Jeruzalem 
binnengetrokken, en tenslotte onwaardig tot deze hoge en zware dienst 
gekomen. 

Toen de bovenvermelde mensen van hun genoemde bede niet aflieten en 
deels mijn eigen geweten me ook, hoewel in zwakheid, benauwde, 
aangezien ik de grote honger en nood zag, zoals verhaald is, heb ik mij 
met lijf en ziel aan de Heer overgegeven en mij in de hand zijner genade 
bevolen. En ik ben op zijn tijd volgens zijn heilig woord begonnen te leren 
en te dopen, op de akker des Heren met mijn geringe gave te werken, aan 
zijn heilige stad en tem pel te bouwen en de gevallen stenen weer op hun 
plaats te voegen enz. En de grote en sterke God heeft het woord van een 
ware boete, het woord van zijn genade en kracht, samen met het heilzame 
gebruik van zijn heilige sacramenten, door mijn geringe dienst, leer en 
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ongeleerde schrijven, samen met de zorgvuldige dienst, arbeid en hulp 
van onze trouwe medebroeders, in vele steden en landen zo bekend en 
openbaar gemaakt, en de gestalte van zijn gemeenten zo heerlijk 
gemaakt, met zo'n onoverwinnelijke kracht begiftigd, dat ook vele 
hoogmoedige harten niet alleen ootmoedig werden, de onreinen niet 
alleen kuis, de dronkenen nuchter, de gierigen mild, de wreden 
goedmoedig en de goddelozen godvruchtig enz., maar dat zij ook om het 
heerlijke getuigenis dat zij hebben, goed en bloed, lijf en leven in 
vertrouwen geofferd hebben, zoals we tot op dit ogenblik nog dagelijks 
kunnen zien. Dat zijn toch geen vruchten noch tekenen van een valse leer, 
waar God niet mee werkt. Dat zou het onder zulke zware ellende en kruis 
ook niet zo lang uitgehouden hebben, wanneer het niet de kracht en het 
woord van de Allerhoogste was. 

Ja, wat meer is, zij worden met zo'n genade en wijsheid, zoals Christus 
al de zijnen beloofd heeft, door God in hun beproevingen begiftigd 
(Matt. 1 O: 19; Exod. 4: 12; Luk. 21 : 14), dat ook de geleerden en zeer 
beroemde meesters van de gehele wereld, samen met alle 
bloedschuldige, vermetele tirannen, die, o God, zich er ook op beroemen 
Christenen te zijn, voor deze onoverwinnelijke ridders en vrome 
getuigen van Christus overwonnen en beschaamd moeten staan. 
Tegenover dit alles hebben of weten zij dan ook geen ander verweer en 
uitvlucht dan bannen, gevangennemen, pijnigen, op de brandstapel 
brengen, moorden en ombrengen, zoals het gebruik en de manier van de 
oude slang vanaf den beginne geweest is, zoals men op vele plaatsen in 
onze Nederlanden, helaas, nog dagelijks bespeuren en zien kan. 

Zie, dit zijn de gevolgen van onze beroeping, leer en dienst, waarvoor 
wij zo gruwelijk gelasterd en zo vijandig vervolgd worden. Of niet ook 
alle profeten, apostelen en trouwe dienaren van God door hun trouwe 
dienst gelijke vruchten voortgebracht hebben, daarover willen we het 
oordeel graag aan alle vromen overlaten. 

Maar zo ver mijn arm, zwak en onvolkomen leven betreft, belijd ik vrij 
uit dat ik een ellendig, arm zondaar ben, in zonden ontvangen en zondig 
uit een zondig zaad geboren, waardoor ik met David zeg dat mijn zonde 
steeds voor mij staat (Ps. 51 :5). Mijn gedachten, woorden en werken 
brengen mij tot deze overtuiging. Ik merk en zie met de heilige Paulus dat 
in mijn vlees niets goeds woont [Rom. 7: 18]. Nochtans moet ik juist in 
mijn zwakheid roemen [II Kor. 11 :30]. Als deze boze en gewelddadige 
wereld onze leer, die niet van ons, maar van de Heer Christus is, met 
geduld horen en in reine vreze Gods recht nakomen wilde, dan zou het 
ongetwijfeld wel een christelijker en beter wereld zijn dan het nu, helaas, 
is. 

Ik dank mijn God, die mij gegeven heeft, dat ik met de heilige Paulus 
het boze haat en het goede najaag (Rom. 12 :9). En ik wilde wel, dat ik de 
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gehele wereld uit haar goddeloze en boze toestand, zelfs met mijn bloed, 
verlossen en voor Christus winnen mocht. Mijn God van ganser harte te 
vrezen, lief te hebben, te zoeken en te dienen, voor hem recht en wel te 
doen en een onbestraffelijk, vroom Christen te zijn, is al wat ik van zijn 
genade begeer. 

Ik hoop door des Heren barmhartigheid en hulp, dat ook niemand op de 
ganse aardbodem mij wegens een hebzuchtige of overdadige 
levenswandel in waarheid bestraffen kan. Geld en rijke dagen heb ik niet, 
begeer ik ook niet; hoewel sommigen, helaas, uit een verkeerd hart 
zeggen, dat ik meer gebraden vlees eet dan zij gekookt en meer wijn drink 
dan zij bier. Mijn Heer en Meester Christus Jezus was ook in de ogen van 
kwaaddunkenden een wijnzuiper en brasser[Matt. 11 :19; Luk. 7:34b]. Ik 
hoop door de genade des Heeren, dat ik daarin voor mijn God 
onschuldig en vrij sta. 

Hij die mij met het bloed van zijn liefde gekocht en onwaardig tot deze 
dienst beroepen heeft, kent mij en weet dat ik noch geld, noch goed, noch 
genot, noch gemak op aarde, maar alleen mijns Heren lof, mijn zaligheid 
en die van vele mensenzielen zoek. Daarom heb iknu bijna achttien jaar 
zo bovenmate veel angst, druk, droefenis, ellende en vervolging met mijn 
arme, zwakke vrouw en kleine kinderen, moeten verduren en heb ik mij 
overal in lijfsgevaar en vol vrees en kommer opgehouden. Ja, als de 
predikers op zachte bedden en kussens liggen, moeten wij ons 
gewoonlijk heimelijk verschuilen in verborgen hoeken. Wanneer zij bij 
alle bruiloften en kindermalen 11 enz. met fluiten, trommels en luiten 
vertoon maken, moeten wij, als de honden blaffen, op onze hoede zijn of 
de vangers er niet zijn. 

Terwijl zij, doctores, heren 12 en meesters 13, door ieder gegroet worden, 
moeten wij horen dat wij wederdopers, schuilpredikers, misleiders en 
ketters zijn, en worden wij in de naam van de duivel gegroet (Matt. 
23 :6-7). Kortom, terwijl zij met zeer hoge pachten en goede dagen 
rijkelijk voor hun dienst beloond worden, moeten vuur, zwaard en dood 
ons loon en deel zijn. 

Zie, mijn getrouwe lezer, in zo'n benauwdheid, armoede, jammer en 
doodsgevaar, heb ik, ellendig man, de dienst aan mijn Heer tot op dit uur 
onveranderd verricht en ik hoop die ook door zijn genade tot zijn eer te 
verrichten, zolang ik in deze tabernakel woon 14

• Wat ik en mijn trouwe 
medehelpers nu in deze zeer zware, gevaarlijke dienst gezocht hebben of 

11 Feestelijke maaltijden ter gelegenheid van de doop van een kind. 
12 Aanspreekvorm van een pastoor. 
13 Academische titel: magister. 
14 Overdrachtelijk bedoeld: 'zolang ik leef. 
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hebben kunnen zoeken, kunnen alle welgezinden wel afmeten naar het 
werk en de vrucht. 

Ik wil dan hiermede de trouwe lezer om Jezus' wil nog eenmaal 
ootmoedig verzoeken, dat hij mij toch deze afgedwongen bekentenis van 
mijn verlichting, bekering en beroeping in liefde afneme en recht <luide. 
Ik heb het uit grote nood gedaan, opdat de godvruchtige lezer moge 
weten hoe het gebeurd is, omdat ik op alle manieren door de predikers 
belasterd en zonder enige grond van waarheid ervan beschuldigd word, 
dat ik door een oproerige en misleidende secte geordineerd en tot deze 
dienst beroepen zou zijn. Wie God vreest, die leze en oordele zelf. 
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J .1rf gat1rr� tic tlibcrfcge l�cncnen cnnc ·Btfm1tmi1Tcn in 
Otfc ?5ottfmt tfamrn bcmepcn1licbtrlt}dtm te tinocwfoo 
!)rol.Jen wp ttncelir{lifms narr bp ggcl:JocctJt i cnoc rlcft 
:lóocck mcqijn cpgt)cn ·�ijtd! �µilogt)c mne OooJtttltn 
11r· .... :ou'WciiJtlt in onfc .mctirrtJuptfc!)c fp�altc ggcfldt.

�fal.37.30.' 
vm monbt ber g{Jcterf)tiom fpicerfit bon tu�f

ftept/ m ;ön lippen uan oo�beclen; tlH' 11Drt 3iin�
· �n"1$J i� in ;jjn berte;3gn trrbcn m llippere niet.

� ,m tlinbtf e te coop bp 3'.an l nnr 300n;
looeclibcrcooper;\lloomnbc op l}ct ,Dooit/ 

in bic 1!.alicman / tot �ooin. 

'ltnno 1600. 
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Jllrjn lLefer I be maerf)cpt ftft�öbe idt u tn 
�f)�iffo; efi lieg[Je niet. �rt i.s gf}rfcl)irbt mrjnr� 
outiertlom)l �nno 24. bat irft tnP in nlillUl l.)n, 
brr� �01p �mningum grnarmtiin brr tc'opm l!'mnüv
�ienfl beg{Je\.lcn {Jabbe/ tHll't oorli t\.Urr ant>rre gum. 
mgne.\1 Q{Jelöchm @uber� met mp m orlürlicn 
�ien(l flonben I bte rrne tu,1� 1111111 �nt1oo� ten 
beele UJl'f ghelecrt; mbe be t\llrrb e wuo nar mp. 
�tfe bepbe l)aîlbé tle ,.i)rlHtft ernf tedo Ulot ge"' 
lrfm; matr irb habfe mün ltcfbage mrt gcrorrt/ 
want irlt uiecfot/\Dannrrr irlife lafr; trh foube 
hcrlepbt tuerbrn. �ict; foo rrn bommtn lC\�tbi111 
her tuaà irli 011trmt bftl tilt ban t\llrc � arm. 

:]nt ecrfh j.arr bid mp rtn uet1arf1tr booi/ f o 

menirf]macl irh mrt ben 13�oobr efl llD!)n m brr fniln br, 
JDtfîm f)ant:Jtltir/tlnt hrtmrt btS t)eerrn \JlrrfcfJ co11111,c111Hf 

tnbe bloeDt mare. jrlt mtpnbe / bot f)rt mp be ourr �er pa 
�Up\.lel.\loo:tnorr()/ op bat hr mp \.Hlll mim ge� f1�r\l;r

0
�' loobe tmnom f ouDe. :Jcft biec(}trbe (Jet mrmrfJ� of tin oo;/ 

marl; fucllteDe enbe babt / conDe rbrnwd ban t11,rfrt) enor

bte (thrbarhten nirt qheb�ötlt woibm. bloei wart" 
�cfe twee ghrmrlortonor mannrn rnbr irlt 

l)cbbtn onfen t,agelgckfcbtn \llilttbd met fprf mJ

@ J ll!Ult• 
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98 �late l3cottt\uooibingt 
{lîti,i r�c; b!inrfttn/ rnoe qjtcoitinge111 m allr übrlOept g!#
t.r:öottJrpc boert met ttcn anilcrrn / gbel!Jclt (lfpoer) fulclier 
mbc �1rootc b�urbteloof C (ttpllen mam ere cnbc arrt i�. en tie 
1i 11111 lic:1ru1t \.Dannrcr UJp tian een wcpmrl) uan bct �clJ�t� li),w\ ilolll. {Jm1bclm f out,m / conbe tcb met een wooitit on-

llef pot met IJaer fp�elien;\.Ilant ick Wtfle gantfrIJ 
nirt u.1,1t 1cl1 mcpnt,e / f oo gt)dlotcn larl) �otJ� 
WooF:it t100? mtjnrn oogf}rn. 

2tirnt1ït11rk :}rh oor{Jtc ten lattflm / Oat irlt bat Jl'}icuwe 
l111111s 1c; �cllammt·ccmnael mrt blijt onorrforrhrn UJtl11 forn. be 1 :_1ch quom niet \.Jrrrc tiàcr in/ trli facl) bacil 
mii11 out� tint Wp l:lrn�ooen \.Daten/enoemrjn brr_ommrrtae 

Iofîi:1cche <rronfrimtie ourr bé\.Joo�noembé'23Joobr1Uloioe 
����r�i�rn ban be brro1rit11ernifîe oorb font,er alle aenbJij"
�;ootJr. fmaf)e tJarfl ontloft:Jf}orl)tan� f oo belt nan 1!..UJI 

tl)ero get)olprn; bat fl)enfrben geboDm ten ccu11 

wigben tlootlt niet btrbinbcn ronben. 
. :trlt ginrli booi tie� l�errm urrltcl)ttnue enbe rnn11 toe; �IJcnatie tloo�t in Oie lèrftenteniffc btt �dnift 11C111111L1C 111 " i,. 

f 0- f: 
lltt .tirbufr uîln nno,,e tot t,agc/ enbrllloine uor,, ban ,om-

. · mighen (fJor\.Drl met onrcctJt) \Joo! ern euanoe
lifdJ l��ctJtlter g�ttocmt/ ern pct»tr f or[Jte rnbe 
wm,e mp1\l.tant ilt lIDrcrrlt f)abt>t mp 1icf 1cft irk 
be Uveerdt/ nor{J moftet ()ceten / bat idi �Ob!l 
Ul)oo�t>r P!Cbtclite/ ent:Je een fijn JU.an tuare. 

®aer nae iP f1et o{lcf rf)icbt / eer irh mün lccf
baafJe t,an rrnto{lcn ll\�oroerm {)oo�bc; bat em 
€,obt\J�ur(Jtirh b�oom {)clbt �irhc �nijber ge .. 
noemt, tot R.rmbJaerbm wo�be afobefJou\.l.Jm/ 
om tint IJP ;nnr iIDoop br.rnirut JJatJbe. l)tt htrbe 
mp frrr \l.tonî:lrrltrfi in mnnt oo�m;batmen \Jan 
rmen antirrm �oop f prnrli. :]rit ont>erforbt be 
frlgift mrt \Jltit/cfi bacf)tefe met ernfle na; maer 
rontic uan tirn Jiiintlrrboop gern bcrir(Jt binbcn. 

�oen irli bit nu mcrrlitemcbbc irlt met mijn 
1loo1noonbt l:)atlooi tfämenf Plthinge batt bier 

faftrn 
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®btt rme if)ct:ift � . .f. 99 
fafiett tJf1dJouorn1rfi nae nrlr woo;tJm foo_ tirnc 
ufJrb!OC{lt/ tlat hp moflr brlimnm / tint tlc lim" 
t>rrDoop in brr �rfmfr neen en moubt m f}aoor • 
.f)orl} Do;fte icli rurnwfl mun nrrtranbr too mrt 
nertrouwm; maer fJ,bbe tHm fommioJ.Je oune 
�C'{)&lbcntê raetJt (lfb&acr[)t/tlll' lt'rrDm mp!irnt t_:rr@ubnr
be ftmDrré baer mct:le \Jä hare erf3oni.Je mofirn ..:...- 10111 rn1Jc

ncUJafîcl)é UlO!tll'll. j t t)idtlet bp Î)f[ �r{mfr;eü t:i�rl; l�:�::r;
mcrclitc/ tint IJct tccrm.o ([O!tfti blorbt WJrt'. tioc;,. 

�oer na oincfl tcu tot 1!.utI1rrum;cntle tlltlbe tutnrrnggerrne (UOtlbt wrtrn / t>tc lecroe mp/ Dat mm î>e .Lrrrr ll,lll 

hinbrré op baer rporngrlootle Doopen fouoc. :je ne,1 l!tmom
f arn ooc;tJat (Jet ®oOJl lID001t niet gdt)cli urnti. ?loop. 

14[ m orrnen;tot löurcn1m1îlie leer tic mp;tJat, 2..�ucm11J 
mrnf e on erom mloopm fouor; op tJatmenf c t,co llrm tian , te UltitigfJrtl.llaerneme/ cfl in tJr� t-)erren wrgm ��1�;: 111 t1cr"
oproa{Je/ f acf) oocli t>at Ort gerncn uort f)abbt. 

,arm tJiettJVtot 'löullrnoermn/ t>ir ll.Jtjfor mp 1Sulli'.'gtrne

op bat lt)erbont eü tie 15rfn(ibinge/1Hlntlt t>efgr1 .lrrre . b,111 
!Oeken tlat f)rt na brr �rh&ift niet brf1aé ront>c. nrn 1'mtiu,

®om ick nu allmtljal\Jcn mercnte.; bat bie t>oop. 

�cfJ�ibrntm fa ll.Jtttle in om ruonbt grbrcltf1on� tnnn tcr1 

l>m · enbe cru proclürh 3jjn \.Jcrnuft Uolrf)De; bom �;:�1;w1��t! 
farf) tril openbarrlrjcft/ bat \lJp met ben lliinber, boop.
Doop bebJogf)rn \.tlnren. 

�m UJepnir[) tnt� trnrr_ nar; ben icfi in een An, Witnuv.1
tier �O.?P a{Jero&m; lIDttmarf um ghrnocmt / fum.
barr mne trh gebo�m bm; rnbe uvr lurt br� gf)e, 
lllin� / cnbe lJrn[)rerte rem� n2ootrren .marmt1 / �·H bN

u. \h 
...... rrrr1rs tlarr fJenrn rt{J_ctogfJen. l)ebbe narr bdc f (llltJrt -p;rtiikn:�

'15ecf1 cnbe 1!.1r.fbe \Jan be$ tJecrrn 11i)oo1Dt ge, foed,m 1 
fp;olicn/ uhelijrli alle ()updJelncts riorn; mijnrs 1�·rm 1rut11 
IJfJelnrlte �onnerm Daer mebe nhelJarrt/ füllllC 

rn bllHl)tl'lt
. . . � .. u . u'J - ,lJII/ l)rb tril lncli; ptlele faoemer�.' hcht\leerDrnhe <.flapper�/ trn mernm

rnbr b1e bct faerlien; gl'lgch al� idt fcll.lc (lcptll'r) ,1t11 1111111 

Wt'pnir!J arbt !)abDcn. rr1um ma 
� . . a ,., !!bem.erckt .. 
...., !J �n"'e 
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1 oo �late �eant\.lloo;bingt 
Cnbe {}oelllrl 1ctt wel urle upt ner �c��ift bt, 

Jimncn rontie; f o f)cb ich eumwd nr f elu1ge löe, 
lirntrniffr mrt mgne :J.rurl)brlörlie luflen in een 
onrrpn blrcfrlJehrli lruen fonbrr alle t1�urf1t urr, 
tcttt; moe forlJte met ban gt)ewin / gtJcmack/ 
Jllmfrhr gunfle; l)rerlgrhhepti _tlaem rntJe rere/ 
gf)chjrlt f p gl)rmtcnlgcb alle Doen/ tJie op grlgcb 
�rtnp \laren. 

�tet mrjn 1!.ef cr / fo f}eb irfi t>ie '.l3rfimtenifîe/ 
llepbe \rnn bm ®oop entlr ff)arf)tmarl/ lloo� bie 
btrlir{ltingl)e bró brphglJrn �(}erf}� 1 mrt bed 
lef en rfi naeticnrltm tier �rb�tft ·upt 45obs gf)e, 
naniglJr gunflr cnbr ga\.lr urrrrrotm; enbe niet 
booi bm Dirnfl tnbe mibtlel brr ncrlepbifc{Jrn 
�crrcn ; ghcltjrh mm mp nae gf)eeft. :Jrlt J}ope 
Dat ick bie warrl)rpt frf)�tj\Je1enbe gemenpbrlen 
rorm f oerlie. '®ocb f o mp ernigr mrnfr[Jf morfl• 
tcu pets ttrnt t>atr toe getJo?tJrrt {)ebben; wil icfl 
l:ltn l�crrr ecumirl) banrl1 feggf)rn. 

fflitlt>elcr trjt broaf ()et JJtm/tloen irk ontrcnt 
rrn :}.orr albarr gl)rwoont fJabbe; bat bafl ette, 
lji(lte met tirr '1Doope inbiatrn; mart ban waer 
bie cerfle arnuanghrrs qunmrn' oft re buv, be, 
l)oo�bcn; rntlr wir fp epgf)mtlnrh warm/ is m� 
uocl} tot op tJrfrr uren onbclirnt gl.)c\nteft/ f)cbfe 
oorh miin freftJaq{Je niet o{Jeficn. 

ver muil� :ll-1 bolgrnbe bie �erte \.lan fflttnftrraen� 
fèrrfrtirn b�ofirn; booi \lJrltlie belt \l�omr herten oodt aen 
fimum1'k. on� q11t1rrtrr bctiioom tno�bé. fflün �iele was 

in mootcr triorf()rpt / want irh mrrdtte tJatfe 
rihrrnrn I mart norfltan� in brr 1!.trre frplben/ 
Zch1m videb:im, fed non frientiam. :J,rh f)ebbt 
mp mrt miin �IJrringl)e 4liatle Darr teg{Jen oIJ� 
flrlt/ mrt �?rtiihw enbe \.lrrmanm / foo brie of� 
111 mn luas ,�weemad met rm \.lan f)aretf'og;, 
ftani:lerp obtbanbelt/ emmael btpmtli}dt/ tnt,e

fffl, 
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®brrrcnr�rt);tft415 . .f-. rer 
re11marl opml.Jarr. JU act mrjn ucrmaningl)c rn 
t101brrt'lt 11irt;Ocwulr irh norb frlbe tlEOt;tlat telt 
wel brticnoc bnt mrt rrr{Jt rn wa.a. 

ijrt afJrrur!)tc i,o UltJOe uprgIJrl.J�rptttlat ictifr ��r �c mt� 
ben mont f un ttoppcn rontle; �P beriepen horr b,,crnr��tiv 

-
f ;":J r. I · ghr h,t, t op 

alle op mp; Ultc;rn f)or ,p U.Hlren/ :,,rli ,tlrJ Uoo; 11111 t•rnri1r1

mrjnè aogm; tlat Hti ber onbort\JrrrlH(lé IDoor, 1'rnc 111:11.ttrl 
1lrr(Jtcr rnbe loo�rb \l.la�; Oit f)arr alle op mp tl ir r�rnl'_
berhetm/ bat mp in mgner l)crtm gcm geringe it,lcDrnrki.
Oarb gaf; fuc[Jreoe rft batlt/ �rcre (Jrlpt mp; tJnt 
idt borfJ anbrr lupbcn 3011be niet op mp lotie • 

.lt}tjn 7!iele \llo1br bcrommctt ; cnbe tlac�tt 
bat eJ,nbe nae/ na111rlgcli; foo icll al frboon be 
gantfrt)e 1Wrcn1t ll.lonne / bMt toe oupfcnt rnartb.16. 
:_1aren leefbe; entlc ban nocb trn 1Jetf1rn (!5otis 20. 

tlra1f e l)anbt enbe too�n b:agbrn mofle;tuat 1cli 
ban gf)ewonnen babbel 

�aer nae ;rjn bie arme bttboolbe ..f>rfJapcn/ 
bie baer blllaelom; alJ-1 bie gerne rrcfJtf li)erbrr� 
f}anben;nae ttele w;rebe �lacraten/tuo�gf_)en rn
ombiengen;op renet flrbe;ontrent mrjn plactfe/ 
<eutie 4tloofler gf1cnaemt / te fanun gf)eromen/ 
enbe ()ebben ( lrplltt) ooo� bie €,obtloofc 1!..eere 
ban t!l)unflcr; teg()en �f)�ifli �f}refl; moo�tJt/ 
tnbc IDoo:berlbt ; bat f LDeert in teoen\l:Jcrr g{Je- rnatt!J.:6" 
trocfirn / bat !L'rtro \Jan ben �cn:e in bet frl)ep. 5z.
ben te fldirn brt10lcn wo2be. 

®oen bit nu albu� gefc[}itt \.nél�/ itj bat bloet 
brr frfüigrn / f)oc\.l.Jd l.lerleptlt / f oo l)ert op mijn 
J)erte geuallen; tlat irh f)rt niet bcrb�aorn1 nor()
rufte itt mpner �irlrn [lebben conbe.jrlt bacf)te
mijn onrepn bleefr{Jtlrjc le\.len rn1e1tiarr toe nirJn
flui,c()elfc{Je 1!..rcrt mbe 1tfgobrrrjr1Die icli tlnge•
lör,: in fcbijn fonbrt alle lttfl tegf1rn mijn î!ttle
nocf) beburf . .&>arl) mrt oogrn1Dat t>efe tjberige
funberen/l!Jf efi gorbt (!)oetnrl t�i_ct in !)rplfAtnri

c; l!J JLecr� 
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·101 d!Inre loeant\noo�bingt
1!..rerr) \.loo� l)aré mont eft 4óclooue u;,,\nillict},
l!irh {)me oabrn/ rfl icli \.Da� ren tlan Die; tne t,a,
rcr f ommige tJe �apiftifrl)e gru\nrlen tm Deele
metJe ontbeet f}atJi>e;bleef nocl) rurntuel bp mün
rurm lenen efi behentJc gruwrlé;alleen DaetoUl/
l>nt ten bat uemarli möntl blrefrlJJl gcbiupclirtl(
tnot lJupten tJe1;1 �reten �tupre blrjUcn morl)te.

�at fr{tJige alf o betracf)tcntJc; t)ecft mp mtjn
2telc alf o g;;dmaerlJt;Dat tcli l)et niet langer lg�
t,en cont>e. '1DacI:Jte bp mp f rlbm; :,lch elcnoigl)e
mcnfcf)I Ulnt malie icli: �oo tcb bp befrn Wrfen
blgtte;rntJe mp mijne� �reten Woo�bt in mrjne
ontfangcne l3ehcntrnifîe niet beobcbe / Der �e,
lcerben f)upcl)eltje / efi nat onboetueerbirh blce,
fcfJelrjcli let1en1et1 {)ner \:lrrlirerné �oop; J,llac(Jt,
n1ael1 r.nbr balfcJ)é 4Iiobf oimft/ mrt be� �cerrn
mooit nae mtin geringe gaue niet urflraffe;bcn
rtrfJtrn (ltont Der tuaerbent om tie b�eefr mgne�
blrefclJ� niet ontbrclie I bie onnoofcle i'J\llalmoe
�r(Japen; bic fo grernc rrrbt boen f oubei11wnn,
11ccr fp maer nat reclJt UJiflcn; nirt tot bie recf)te
Wepbe €{J?ifti/ f oo \.lric in mp t.d1\.1Jijfe; or() (Joe
tuil bat nergoten blo et (f}octlld in mif oinpingtJe
ghefcfJict)in bat '1öf)ericf)te bes ?tlmacbtigrn rfi
grnotm 4bob'3' trams u aentrrtJen; m ober oi)n
arme elrntuge îZiele noot uwen �obt bat rcr!Jt
uptfp�ehrn.

.. JUön flrrtc in mrjnrn liibe tfittrrbe tnp/ljrbbe 
fnll1ti:s her: mtjnrn l@ot>t met fur[)ten entJe ttanm uebebm/ 
��1��t·�

1

•
1
: bat f)P mp bcti�ocfbc fonbaer be ga\.le ;jincr 4Be

nabm allruen \lltlbc/trn repn f}rrte tn mp frf)rp, 
pen UJilbeJ mijn ourepne gangen rfi rticlc rurme 
lr\.1m 1boo2 Dr \Jerbirnfèe be� rootlé blortt

r

llrf}�i
f111 ornnbirIJlürli \lrroene11 tnm,e1met \lljjf[Jept/ 
g{Jcefr;u�mnortiicbept; entJe met een man�1rliicli 
g!)emocbt bef cbr1uken Ulilbe/bat ick ;gnen arn, 

bcbe, 
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@btt rtne�c[J�i� €,.j-.. 10;

&rbdtjcftm (Jooucn .Paem cnt:Je {)rpl1ar 11Doo�bt 
onucrualfrbt p�rtiihen I ent>e ;un ro,1rrhr!1t tot 
;gncn µrnfe arn Dm îlacfJ b&enoum morl)tr. 

"]cli (Jebl.le begonnen m br� t)rrrm name bat 
moo?t renrr UJarrrr .löoctm u,111 tirn P;rbtrli-
°'oel opcnthjrh te lrrrrn1 bat uolrlt op t,rn f mal- (Jrt brgm 
,� · · - .& l ff - ntt111rrboct1len weab tr U:ltJfCtlltlll_� 301_u:m1 en-cvob 00 )COL'/ t1mtnql)rt 

bacr toe alle ·ztfootlcrne m ualfchrn �obfotrttfl 1.rrcr ,i,r 
tntt crar{Jt ber �rlntft te brftraffen; om rrrf1té p.1ufi:io111. 
@obfDicnfl/1)rli <U-loop cii Jflacf)tmnrlmae tmt 
fin en gronbt ilrhtifh opcnbaerhjcli te l.lrtupgrn/ 
fo ne[e als irli op bier tut ban mgnm®obt gbc# 
nabe ontf anarn f)aDnr. 

@or {Jeb icá een prnefiirfi booi brr Jl}unrtcr" tnifn gl1r$ · u · · · trontue fcl)cn g;�•�rlm; als; uoo} <!Iomnclt; brrl{Jrpt oer tn,,crfchon•
19;ou\J.Jt/llitJCli/fWcrrt/rtr.trou\.llrltcfl aclllarr� tm11gc uoo1 
f t(Jout/ tot bat mp bie genabroe g�oote li}ecre na er 1-m1111� 

ben töt �a�1 9. J:t}ambé/ oft OMt on�rrnt/ ;rjnett ��\��!�'0��k
U)aberlgclien oecfè;{Julpe/ rrarfJt/ rn f)ant (ano- llOrh in llllJ!f
be/îlnt iclt mijn gort grrurbte/ tere rfi mutn/ bie paufoom. 
ich bp be Jr1}mfcf)é l]nt>be; enne alle mijne ·änti-
cft;ifrif cfJe g�utuelé1 HlitTen1lliinbertJoop1 l[Jren/ 
r11p�e le\.UJtlrfi olle� op emmael onofirbtongrn f.niin urr
naehete / en Debbe mp in allrr elrnben enbe ·ztr" l.ttmgor rii 
moebe oni'ler bat t>�urhrnbNirupcc mtjnc� "rr� uprg.rnck 
rrn �lntfli olJelDillirf}Ifjcli beg[Jrben; in mrtnrt U!lt �abel,
fUl,ufifJept mt1ni dDobt genirrft;na �ohb�ttrb• 
tio{)e gl}cf orht 'en fommiae(bor\.llcl \.llrpnir()) itt 
goellé rjucr cft teere benontié; mrt ben \Jcrlieerbé 
nel1t1ntJelt 1f ommioc ooo& <!Bob� l)ulpe rfi crntfJt 
urt be flrirltcn f)arer bcrîlormrni� mrt �oD� 
1Doo!bt ontfoft/<lrfJ,(to ofJe\lJonncn; rf1 or l)al,
flerclien enbe \Jcrftorlitrn brn �eerc brbolrn. 
- ,!>ict/mijn 1!..rf:r;albus beeft mp bie gtttabige
l)ccre boo; he ntt1be gunfle ;gner mootrr 45rna
ben aé mp clent>igc f ontiaer nertroché;in mönct

@ iijj betten 
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, 04 <!!'.Jare 15�ant\noo:bingt . 
rnn11ri11n, f)ertCll ccrflmael berocrt;cen nieu gfitmotbt ge� 
ç
l!
�:11 r;c

1: !'!es (t{)t\.lm / 111 �l}llCt \J'refe nrrnrbert / tm brele mn
,,.er ,11(-19 • I! r

mne e-11c·, f dum hennen lcrrttban Drn turgf) Drtl noot� af-
rnr,,ntt. OIJeUJl'llbt/ rft op tien engen wegl) t>ro leorn�1it1 

bie (Jl'tn"'nfcbap 3tjncr l)cpligcn barmIJerticl)
lfjrtt brrorpé; hem 3P P1lJ� in rc\.l.ltrl1rpt. 'ztmrn. 

�att n,1 ontrent een :3m-r begaf f)rt f)em;al,i 
ich mp nu mrt lef en moe fr{)� üuen tn Da flill}ept 
in be� �rrren Woo;t orffrntie;Dattrr ongetuer
lgcfi f e�1frun11oft arf)t tot mr grtomm ;gn/1'ie 
ten bette enne 'ztele met mr Urnren/m f)ner 45e
loobe cni:Je lrtlm (foo ucrt als .fl)enfrf)n1 ricbtrn 
tont>en)onbrftraffdiicft;ban tier lIDernlt nn {Jet 
g{Jetupof)mifîe tlrr ,!,rl)�tft i\fg[Jrfcf1rptJr11/ �en 
cir.rupre onllcrl.tJoJpen; Die niet allrrne u·art oer 
J}}unftcrfc[Jé/ marr oor tHm allfr 119eerclt �rc11 

f.li\futt '1$.t: ttn/ \lerbloecbingm cfi mouwrlrn een [Jerteltjrfl 
���:1� frl1uwcn n�orgr:cntrnbr·{lrbbm \lan UJcg{len net 
�t1c. €>ot>tu�urfJtiol1m;bir mrt fJatr mbe mp m g{)e, 

lrjcken �een en fin want>tltlm/ mrt beet bitlnm 
ltrfl r1rfl acn mp uerforDtt t:Jnt iclt bor(J ben moo
ten f worm jammer rfi noot 1'rt armer brt:JJuc
ter 'J!trlen een Ulepnicf) lldJert iarn Ulilbe; \nnnt 
bm f)ongrr ware moot/eft bir gf}ctrouwe ll)upf" 

. . {JoutJer� gantfcfJ \.1.lepnirfl / �noe mrjn tOonot
IT-Att1J.z4• b,1t icll ban bm l)eere on\.nccrîlir{) hat>t,e ont.-
t1i,. 19. fang[Jett/ tot UJinntng[)e brflcbett morhte/rtr. 

�it ftoo2rnbt / i($ miin f1rrte f eer bcrommcrt 
gfteltlcefl I i\rfwarrnifîe en bangichc,,t tua� hrt 
allrntllal\Jr: nonnt tot emcr frjbrn farh uit miin 
ghcringe gn\.le1miin g�oote 011gdrrrt{Jmt1 mijn 
fU1t1rlte natucrr 1t1e bloobir[Jevt mnn� ulrcfr[).à/ 
t,ir o\Jcrmatc grootc booff)rpt / moctwille I tirr, 
kttttfJrpt/ rii �p:armtjc brfcr mrcrrlt I t,ie uhe
tutlt>igr mootc !,crten1bie f pitfninbir[)rpt brlet 
�eeflm;rli tJatjammerlgclte fware Q!rup�;t>at 

mp 
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®ber rene �cijiift J!,. �. tof

mp (f oo idt IJrt acnbingr) met \DcpnidJ b�udtm 
tmlt>r: rfi trr on Derf gben De rrbarmrhclir moa, 
tm 11onarr1gOrb�crlt rntc noot Ort �otlt\.J�urb, 
tiom tnomm liinbrd;Want uu fact) opmbacr, m,ut�.,. 
lrjdi oar f p bUJMlDen1gf)d1jrli or onnoofclc llcr, f.t)iltc.6. 
fotcnr ,f,tfJapen; Drc grcn {c)rrbrr (Jcbben. 

l�rbl:Je mn trn laetflé nar brei brOt>l'll Dé �erre
rnDr ;tjn Q5tmncpnte met foo een '1Ionbitc oacr 
gl)cflelt/ bat f p rfl irlt brn �rrrc unen tlJt landt 
bperir!)lijrli bttlbrn f ouben; ware (Jet alf oo ;ijn 
tudgf)etrnll igbt (JrpligfJe UJ illc / Oot ich l)r1� _ trn r���':, 
p�tjf e t>imen ronbr ofte morfne;31Jn IDaDerlgclie bcor 1nr 
goetf:)rpt mp alf oan f o em l)rrtc moe g(JemoeDt '6obtu,u,�• 

"( h ii\ l b t f b tl!J�Ml l)rb gunnen lDt tl_e / ui:it mp mrt "l'-'au o e upc J e/ trk mp 011�

tuee mp;f oo trk met bat Euangchum p:ebtdtte: IJL•rwo1pm. 
�oo niet/ [Jp ban ;ijnrn nuDtlrl Uoccf)Dr;tult f)tt vCo;.9. 
allentIJalum nae bltbe. Want �{):iflu� feobt: 
�o twee onber u een� ll.lerllt op 'ltrrben; UJarr* 
om f p bibbcn;bot f al !)m grfr{jicDen \Jan mij nm 
�atlcr bic in ben ijrmel i�: Want f o \.Daer rwre 
ofte b_lie in mtjnen .tf}ame brrgabrrt ;tjn; tlaet 
ben irlt miDben ont>er f)aer; JHattfJ.1 8. 

�iet mön 1Lef er; albu� ben idt niet ban bet 
.fflunfl'erfcf)t;nocf) bon ernigen anbrren oprot" 
nfrt)m �rrtm ( g[Jelijrb ich gf)clafltrt wo:be) 
macr \Jan f oo een 'oolcfi tot befcn Din1fl onblen
birh brrorpm 1 bie �fl�tflo rnDe ;tin 1\100:bt be
npt flontJé1ern boetuerrbirh lrbtn in bie tl;refe 
llarr� 6oOtî lrpben/ �aren .flarflm in Dtt ltrf
bttt bimtJen; trat �ruprc tno�l)en/ �Urr men
fr_ften turluaert ent>e t)epl forl1tm1 �it {lfJerrcfl
ttrhrPt rntie blacr[lept hrf {)ilbbrn/ boo; Der on" 
gcrerhtic (lept rnbr booflJrtit frf)�icftten;rtc. ®at 
pmmn _rrarfJticl)ltjrh ent>e lcbrnbicf) betupg{Jt/ 
Dat fu mrt f ulcfte \lerltrcroe .i)l"tttrt / gf)elrjck fp 
!U)efcbolbm tuertlm/ maer([Jotwtl bet 119trrtlt 

@ lJ en� 
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106 �!Iare :t;eattth.too;bin(Jt 
onbefient) \nare �h211tmcn UJarrn;foo mrn an111 
beu, gelooft ; bat �IIJ�ifèu$ llloott urner�cbticfJ/ 
l'ntlr 3tjn onbcfhaffclncuc {lepltge IEl.lm rfi uoo�
llcclt>t onfeplbart moe rrcbt 3tj11. 

'ztlfo llm irli rlmoig(Je mootcfont:Jaer ban brn 
l<Jrrrc \.lrtlic()t;in emm niruUJm fm brlieert/ttpt 
'.loilbfl o{Jeuloocn; in jcrufalem g!Jetoaeu1enoe 
tm lill'tflen onUlrcrbirf; tot bcfm !Jooguen enbe 
fwaren t>imtl u{}cromm. 

'9om nu tie uoornemcloe ban f)ore boo;m)e
ohctH11 ·löcoc nirt af lirten1 enoe mp mnn epgrn 

�t Eicfoc � onfricntte ooch ten orelr((Joe \.l.Jel üt Oer fU.Jack111 
:;g,�; ffi��, IJrpt) benoutJe / llcU.Jüle icli ben mootm IJonobet 
flr tJccft mu rntle noot f arfl/ foo ucr!)aelt t� / fJeb tcli n.p met 
brfe_tt giooië lnf cfi :t'.iele bt'll $eete iuten opacuen;rfi in ;nnet 
rn 1 u1nr�1� �enntlm f)anbt be\.lolen; efl ()rbl:lc tot ;uner tüt
:

1:i1:[;tiJ, nor lupnt3;jnee ()€plig�en Woott� llcaommr te 
.. . lrrrm rntic te î:Jooµm .1 op nr� �errm 1lrlicr met 

!;;;�� 1��f;:: nujn g()crincrhe '15a\.lc te nrbeptien;arn �n11 l)ep"'
in 6olls ltcrhc .ätatlt rntle 'a'.r:empel te bouU.Jen; en t:Je ber.
C5emqmtc. hullrn rtcenen U.JctJer nrn ltMr plartfe te uoqJcn/ 

rtr. IZ?nbebemoote rnDr fterckc �oDt Oeeft Dat 
I.lOoo;t eener tuocrcr :l3octen / bat Woo�t ;nncr 
<Ghcnatirn rn rrarOt/ met t'famen bilt urrlf ame 
ofJcbmpcli ;Oncr hcphaflrr ,t,orrnmmten; tloo; 
onf m gf)eringm tlirnrt1 lecre/ enbc ongf)drerbe 
frfnrjurnitnet t'fnmen oen foirfJbulDicren b1enrt1 
arllcpbt cft f)ulpc onfcr qhetrouUlrn .ffirt>eb1oe, 

:!':�cb:u�i,� btrrtt/ in belr. �tcbcn efl li.nnbcn fo beiicnt ri1be 
1Ju1µ/�1:o! oµr11barr1e11 tlie gIJcflalte ;11nrr®cmcpntrn foo 
crac!it f)rrrliirh uhrmaccht;met nlfulrbrn 0110\Jrrtum.-
Cl.\oo�. ï1drjrfim rrnrfJt bcgarft I bat oorli brie hoooOe 

floute [)crten niet alleen ootmoebirf) \l.Jcrbcn, Die 
onfup\Jere niet alleen rupf c[J1tir. b�onrlimr nur{J111 
tcrm,'br oirriobe milbe/bt w�crbe goctiirr)lmbe 
be@obloofe@obu!Utbtitb/CU.snacr bat fp ooc 

0111 
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®brr ecne �rbitft 4f,.�. 1c7

ottt bat fJcrrlgcli gl1ctupgt1m1fîl' �at fp f)rbbm/ 
gocDt en blorbt; lóf rii lcUm gcrrouUJclgcli bttrt 
gcurn;gel!Jrli alt1 oor noru op orfrr flontJt baar� 
Ion: oOefim tl.JOH; bat grcn \lJttrhtrn norl) tcrr� 
lienm cruer trnlfcl)cr lcrrc (î:lurr �otit mrt mrtle 
turrclit);nn1ronbc oor in nlfulrhen fwt1ré rlentle 
m �tupre fo langt niet brf'iaé', U.ltlm1rrr t}rt nirt 
be� l!iltletl)oorbflen rracl}t rnDc 1Voo�Dt tuarr. 

:la Dat meer i.S/fpll.lo�tim met alfuldtcn gl)t::1 
naoe enne wnflJept (f o ctrh;tflu� allen ben 3r,nch 
bElooft f}ccft) 1t1 [Jare uerf occliingflrn ban (!i;otlt rucr.2t. 
brgaeft/ Dat oodi alle WerrdtG '41clerrben rnt:Je 
fJoocfJbcrocmt,e JUerfler$J / oarr toe alle blort:Jt"' 
fc{Jult>ig(Jc floute 1a:t:piannen;t:1ir (� ®otit) oorft 
rocmm,1bat fp �IJ2tflfttr ;ijn/ noo� t:Jrfc onotirr� 
tuinndirke llitJbcré rfi tl;omc �rttlllgrn�t,itfli 
moeten o\Jrrll.lonnrn efl brfcf)acmt tlarn/®nt f p
1n allen btngen ooch grrn anbrr atwwerr rii urt" tmo2(lttt c11 
blurht {Jel1bë;noc(J ll.letcn;t,an bam1m;bangm; 0111bai1gm 

ptjnigm_:u�anbm;moo�t>rn; rit omb�engcn; ge_. 1_s
1

br rs
1J

11.1r�,
l . ,. - 1 r. . I

l
' s 00(9, IJrn Ocr outler� angm gcb�upcn mbc mamcre fèr rro{lfl rr: 

ban bm bcgmne g{)cUJrrft i!;/f oo men acn brlrn ghrn qlziobs

pl,lctfcn in onf e Jl}eberlanben norb tiagbrlgc,: Woo;bt. 
( lcpbcr ) f prurm enbe fien marl). 

�ict/ t>(t ;gn onfcr :lörrorptn{le/ 1!.eere/ enbe 
�ienfl� bmrlltê i baer o\.lrr wp fo u�oufamir[J- �nft :rme 
ltjrli ubl'lafrert / en De foo \Jpanbtlrjck tlrrbolo11t t11 bmrtimt

l.llrrtirn: <@f niet allr to1opflrten/�pof1elen;enbe �im bi111 tirr

[ �. é � · 
i. ( .. r. I 

tJ. ?Cpoflclf 
0 Jetrouwe 'tt.11Cll8r "C,I...Joo� oor n ge !}(n{' \l�UCU• !rrrr rntie
tm booi f1arrn trouwen birnfr qebacrt f)cbbrn/ 1im.�11rr 11it•t 

UHt!i tnp gcrrne alle b�ome Iarrn tatrlJter� ;nn. btn,grpnr •
.fl}orr foo urel ali:t mijn arm; fwach;enbr on, 

bolromen lcben btlannt I brlimnc icli uip upt/ 
bat irli een etrntlich arm fonbner ben / in :;on ben 
ontfangrn; rfi ;on.belijch upt renen 3onbèlijclien 
;tltle uwo:�n; fegge met �abiO; bat mjjn :;onhe Pfatm.5t. 

fleeDt, 
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10� ci!Inrc �tant\noo;bitttle 
flerî>ttf team mp ü1. fDtJtt g{)cDar{Jtl'tt/tuoo;bm 
enlle tncrrtten o\.lrrtupgen mp. n>errlte cnbe fie 
u1ct oen t)epli(Jm l�aulo / bat in mrjnrn ulrrfc(Je 
niet goets en woont . .flod;tans mort itli fo bed 
in mrjnrr f \JJnrlifJfpt roemen; �oo t,cfc boofe rn 
lllorlle UD eer rit onf e î!..eere ( Otc niet onfc / maet 
brs �rrrm �t'Jttfli i�) mrt g{Jet>ult t)oo,m; enbe 
br frltnofJe in repner <if,obá u;crfr onbrrbanir{J• 
1 urk rtcht nnrromcn \JJ11t,e1t)rt foutJe ongrtUJüf, 
fi:l t \Del een <11:IH tfrelrjcber eft beter lBeerelt ;gn/ 
al� llct (lepticr)nu ü1. 

:}cli banrfte mrjnen �obt/bie fiet mp gbegf:le
hen f1ecf tl bot irtt met t,m lJephgl)rn paulo bat 
boofe [}at r; entJe nat goebe m1q.1gf)e I enne tud 

flnm.12. llJtltJr;nar irli i:lie oelJerlt weenlt upt IJaer �on-
;m.tt ur1c lootJ boof e tnl'frn; oocli mrt mtJnrn bloebe ont

���r,!,':��. lofîrn;rfl �b�Hlo tl.linnen mort)te 1miinen@obt 
f .tt1c1J um � ban gantfct)er {Jertm bterf en/ lief l)rbben; forc
tttrM� 1mi11 hen rnDe binten/ \Jooi hem rer[Jt enbe wrl bom/ 
:;ii'tJ 

f occ; tfi m1 onbelèraffrlüch \J!00tncf{l;tflé ;1111 moel)• • te/ i(J aen ;rjn ®fJrm1or alle mtjn brg()rrrm. 
l)ope boa� br� ti-)frrrtt bat1t11JrrttcOrrt mbe 

(1ulpt/ batmr oorh nirmanDt op Dm gnntfrl)cn 
!Crrbtbotmn renen gtrrigm cnoe o\lrrulod11gen 
wnnbrl� metter tuaertJrrt flroffen rnn. 4J;rlt rfi 
rtjdte bag(lm l)rb irft niet/ bcgbrrrrfr ooch nirt/ 
floetncl f ommioe (lrpbrr) upt \.lcrltcerbm herten 
(eggf}rn1 bat irli mrer (t{Jtb�abm rtr;al� f p gb� 
fotJrnt en De mcrrWiin tninrfie; al� fr bier boen. 
j1}1jn �rerr rfi .fUerfler �b�iflu� �cfu� morfle 
oor tirr\Jrrftrrrbrtt mlönfupper rfi l3!af'frr ;iin. 
�opr boo� brs c;,rerm genabe; bat irli bart inne 
boot mnnrn �ob onf c()ulbich tnbe bJp flae. 

�ie inp mrt t>m ·lölotbe ;üner llirft>m ufle
rorftt/ en on\.llrerbir(J tot t>cfm �tmfl brrorprn 
l)cc(:/ kent n1p,1nl1lc weit !Jet/ nat ick nocb geit/ 

norfJ 
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®ber tent ,f)cfntft @. �. 
1 o? 

noc{J gotbt1noc{l wellufl / nocf) grnuu& oi, 'Aer.-
Den I maer allrme mnns t)errm PtÖ� 1 m�Jn fa.-
ltrf)ept.t efi belet JUenfctJrn �telen f oeclir. WAEr 
ener irh f oo o\lcrmare uete bnnoirl)rpt / b!urk/ 
DtortfenifTe; l'ltnt>e1rnDe tirruo1gmge;met mtme 
arme fUJache WiouUJe ent>c rltpnc liiuberbttt�/ 
nu tot mt arbtbtmoc 'jaer t)rl>be mortr upt\loe.-
ren; mp alommc in prrtjcliel mun� lof� rfi tlerl 
n�rrf e commnlgcli outi1out1cn. ja wanneer be 
�iet>ilH·r� op facJ)te brDben efl liufîen� lign(lrn/ �ts mw 
moeten \.llp otJtmernltcb m \.lerboigfJrn l)oed1rn ;.cirs iL'fi

!ctiv
l. fl k.l �t:.-\ • - nero, tlnp/ons bepmr ic brr e,n .. wanneer tp m alle bJup, �nn mruoue 

loft f efl ltinorrmalé;uc. mrt popen; trommrlé/ îrurn / gl1e..:
m 'î!,..upten p�alcn;mortrn UJp on� \loo;ftrn;al� mcHfv cnbe
be \c)onbrn bafîcn; of nift bie ba!1ger� barr ;i]n, ��f:�:�gt

;JDatr fp �octoim; �errm rn .fl}rcflrt� ban • 
een pegeli1c1t glltaiort wertleni mort en ll.lp [Joo• 
d; tiat \Up WeDerDooprnj;llDinrbtlp�rtnhrr�/ 
�erlrpt>erfj efi lietter�; ctî mortrn in br� �u� 
bdS uarm gf)t(J!Ol't ;t;n. �umma; tJai:r fp mtt 
brei g�oote Grntm cnbe qoebe t>aal}en (Jeetltjrli 
\loo; l)aren '®icnfl beloont UJcrbrn;morten onfe 
loon mbe bccl/ Wpcr �llleerbt robe m,oot ;tjn. 

�irt mpn g{Jrtroull.le jlrfrr / in alfoo rrn be, 
nautf)ept/ armoebr; jammer.1mbr prrrjr!itl brd 
boot�1t)tb icli denbigcJDan miin� �rert bimfl 
tot op t:Jcf er urm onurranbrrt uptgruoctt/ ()ope 
bie oock boo; ;iin glJrtrntir tot ;J)nrn pHi� upt te 
boeren/ fo lange irb in brfrr f)uum fUlc\.lr. mnt 
idt robe mnnr oIJetrouwe fflcbl'lJulprr� nu m 
tlrfrn frrrfmarm prrirulofrn bimfl geforht IJcb.
bm;oft hcbbm ronum forcbrn; ronnen alle UJr(, 
grftntrr mrt hrt werrh rnbe u�ttrht wel afmrtm. 

IDtl tlnn {Jitt mrbc Dm grtrouwm 'ï!..rfrr om 
�rf ud wille norh rrnmarl ootmorbirhhtch ohr• 
benen !)ebben; bat bP mp Doel) Dcfe mgne afolJe

�.ougcn 
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11 o �rare :loeantmoo�bingt 
b�ongcn 1Sehentmt1Te uan mgner uerlirf)tingef 
beliecrinofle rnt>c 13eroepinge / in tler hef Dm of, 
neme; cfi recht nae Dupoe. :Jch hrbbrt upt moo� 
ter noot gfJetJam / op bat tJie �otitb�Uthtigf}e 
31.efer wcte f)oe l}et abcfcfJiet i�; DeUJtjle icb ban 
ben lP:rbiflrr� allr. weof)m gf)tlafiert/ mt>e fon" 
bcr alle tnaerfwrt brfchulOirbt u.11,;be; als bat 
idt \Jan cm oprorrifcfJc rntJe betltpDifrf)e �ecte 
f ottbc uero?Di11rcrt1 entre tot befm �irnfr beroe
per! ;nn. lIDie �obt tJ;ee(V bie Iefr; enîJe ricfJtc. 
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Bibliografisch overzicht 

Dit bibliografisch overzicht beperkt zich tot een opsomming van nog 
voorhanden bronnen en heruitgaven van het fragment: 'Menno's weggaan uit de 
pauselijke kerk' (H.W. Meihuizen) in de nederlandse taal. Verloren gegane 
bronnen worden niet vermeld. Het beknopte overzicht is (behoudens een enkele 
aanvulling) gebaseerd op I.B. Horst, A Bibliography of Menno Simons, ca. 
1496-1561. Dutch Re/armer. With a census of known copies (Nieuwkoop, 1962). 

BRONNEN 

In de oorspronkelijke samenhang van 'Eene clare beantwoordinghr wereene schrift 
Gellii Fabri', (de eerste uitgave uit 1554 is verloren gegaan) in de volgende 
verzamelbanden: 

Sommarie ofte by een vergaderinge van sommige schriftelijcke bekentenissen des 
gheloofs ... (Hoorn 1600-1601) deel I, 97-110. 

Opera Menno Symons, ofte groot sommarie ... (Haarlem? 1646) 470-478. 

Opera Omnia Theologica, of alle de godtgeleerde wercken van Menno Symons ... 
(Amsterdam 1681) 256-259. 

HERUITGAVEN 

Als afzonderlijk fragment in een (jaar)boek van historische aard 

Pieter Jansz Twisck, Chronick van den ondergangh der tyrannen ... (Hoorn 1620) 
deel II, 1066-1075. 

Hermannus Schyn, Uitvoeriger verhandeling van de geschiedenisse der 
Mennoniten ... (Amsterdam 1744) 218-238. 

A. Mulder, 'Menno Simons' uitgang uit het Pausdom' in: Doopsgezind
Jaarboekje ( 1936) 39-63 (met inleiding).
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Samen met andere fragmenten uit Menno's werk: 

Joannes Deknatel, Menno Simons in 't kleine, behelzende verscheide 
merkwaardige verhandelingen en woordelyke uittrekzels uit zyne werken 
(Amsterdam 1753; 1758: twee edities) 1-17. 

[C.P. van Eeghen], Menno Simons. Tractaten over den doop, het avondmaal, enz. 
Voorafgegaan door een kort levensbericht en M.S.' 'Uitgang van het Pausdom' 
(Amsterdam 1892). 

'Uit Menno Simons' godtgeleerde wercken' [Hollum 1959; gestencilde uitgave] 
1-9.

H.W. Mei1rnizen, Menno Simons. IJveraar voor het herstel van de 
nieuwtestamentische gemeente. 1496-1561 (Haarlem 1961) 164-174. 

Als afzonderlijke uitgave: 

Wtganck: ofte bekeeringhe van Menno Symons, waer in cortelijck ende duydelijck 
verhaelt wort, hoe ende om wat oorsaken dat hy het Pausdom verlaten heeft ... 
(Hoorn 1621 ). Nadrukken van deze uitgave zijn bewaard gebleven uit: Haarlem 
1633 en ca. 1635; Leeuwarden 1636; Hoorn 1643 en Bolsward 1653. 

[C.P. van Eeghen], Menno Simons, tractaat over zijn uitgang van het Pausdom. 
Voor het eerste gedrukt in 1554. Zijnen vrienden in nieuwe uitgave aangeboden 
(Amsterdam 1889) (met korte inleiding). 
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Doperse Stemmen is een serie, waarin teksten uit de doperse geschiedenis in 
modern Nederlands worden uitgegeven, toegelicht voor gebruik in de gemeente.

I Broederlijke Vereniging. vertaald en ingeleid door H. W. Meihuizen, toegelicht 
door J A Oesterbaan en H.B. Kossen, 1974, 49 blz. {niet meer verkrijgbaar].

2 Menno Simons' Meditatie op de 25e Psalm, vertaald en ingeleid door H.W. 
Meihuizen, toegelicht door J.P. Jacobszoon. 1976>.56 blz. f 7,-.

3 Vreemdelingen en bijwoners. Vredesgetuigenissen uit het Nederlandse Doperdom. 
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