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Woord vooraf 

Bezinning op onze doperse traditie kan een volkomen ongevaarlijke bezigheid 
zijn. Het draagt evenwel risiko's in zich, wanneer we luisterend naar de stemmen 
uit onze traditie daarin de 'gevaarlijke herinnering aan Jezus Christus' (J. B. 
Metz) horen doorklinken. 

De hier bijeengebrachte vredesgetuigenissen willen niets meer dan die 
'gevaarlijke herinnering' weer levend maken in allen die hun geloof in de 
uiterlijke doopsgezinde kenmerken en eigenaardigheden verloren hebben. Ze 
willen niets anders dan verwijzen naar het bijbels vredesgetuigenis zelf en zo 
oproepen om ook in onze tijd ernst te maken met het vredesgetuigenis als het 
hart van het belijden van de doperse gemeente. Voordat we een eigentijds 
antwoord kunnen formuleren op de vraag hoe we dan vredesgemeente kunnen 
zijn, moeten we toch eerst de vraag tot ons laten doordringen of we wel 
vredesgemeente willen zijn. 

Het materiaal voor deze verzameling vredesgetuigenissen uit het ederlandse 
Doperdom is aangedragen door de medeleden van de redactiecommissie van 
de Doopsgezinde Historische Kring I. B. Horst, J. P. Jacobszoon, W. H. Kuipers 
en D. Visser, en vervolgens door mij geselecteerd, van een inleiding en 
aantekeningen voorzien. T. Voolstra-Bottema zorgde voor het uittypen. De 
eindredactie was wederom in vertrouwde handen van D. Visser. Zo maakten 
vele handen licht werk, al kostte het al met al (te) veel tijd. 

Doperse Stemmen 3 is opgedragen aan allen die in het verleden en heden het 
vredesgetuigenis in onze gemeenten levend hebben gehouden. Zij hebben 
beleden en ervaren wat het betekent om vreemdelingen en bijwoners te zijn op 
deze aarde (Hebr. 11: 13). 

S.V.
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Inleiding 

Weerloosheid is een van de antwoorden op de vraag welke houding Christenen 
moeten innemen tegenover het zwaard, als symbool van de wereldlijke 
machtsuitoefening die stoelt op de dreiging met of het gebruik van geweld. 
Vormt de weerloosheid een oorspronkelijk en wezenlijk element van de doperse 
traditie? Voor deze vraagstelling bestaat de laatste jaren een hernieuwde 
belangstelling bij zowel theologen als historici. Met name de historici zoeken 
naar een minder confessioneel gebonden, objectiever benadering van dit 
belangrijke onderwerp. De voorzichtige conclusie van het meest recente 
onderzoek naar de houding die de verschillende doperse groepen in Europa in 
de zestiende eeuw tegen het geweld innamen luidt, dat het minder juist is te 
zeggen dat het Doperdom in de begintijd revolutionair was en dus het gebruik 
van geweld zelf niet schuwde, dan dat het volstrekt weerloos was.1 In het 
algemeen raakt men steeds meer de mening toegedaan, dat de weerloosheid pas 
in een later ontwikkelingsstadium van de doperse beweging een theoretisch 
probleem is geworden. Een aanvankelijk weerloze geloofshouding zou pas een 
beginsel geworden zijn in de periode toen de mislukte doperse volksreformatie 
zich consolideerde in van de wereld afgescheiden, gesloten gemeenten. 

Vooral de begintijd van de doperse reformatie staat in het middelpunt van 
de belangstelling, ook bij het onderzoek naar de betekenis van de weerloosheid 
voor deze beweging. Deze voorkeur voor de oorsprong wordt ongetwijfeld 
gemotiveerd door de gedachte, dat bij de bron het zuiverste water te vinden is. 
Maar van een uniforme beweging is bij het oorspronkelijke Doperdom evenwel 
geen sprake. Dit relativeert een ideaal-typische beeldvorming van een 
zogenaamd 'eigenlijk' Doperdom. Het 'eigenlijke Doperdom' blijkt meer het 
product te zijn van een confessioneel bepaalde wijze van 'wishful thinking' dan 
van objectief historisch onderzoek, al moeten de vooronderstellingen van de 
objectiviteit van dit historisch onderzoek ook voortdurend duidelijk 
geformuleerd worden. Met betrekking tot het vraagstuk van de weerloosheid, 
is het zodoende onmogelijk geworden zo'n waterdichte scheiding te maken 
tussen het revolutionaire geweld van Müntzer en Münster en de weerloosheid 
van de rest van de doperse reformatie, zoals dat in de apologie voor een 
weerloos, 'eigenlijk Doperdom' wel is gebeurd. 

De kritische waardering en relativering van een volkomen weerloos Doperdom 
in de begintijd, maakt een al te gemakkelijk beroep op de traditie - hetzij ter 
rechtvaardiging van de weerloosheid in onze tijd, hetzij ten einde dit beginsel 

1 J. M. Stayer, A nabaptists and the Sword (Lawrence, Kansas, 1972) 336. 
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als irrelevant te verwerpen - zeer aanvechtbaar. De actualiteit of irrelevantie 
van de weerloosheid kan niet aangetoond worden door te verwijzen naar de 
volkomenheid of het falen van deze houding in een ver of nabij verleden. De 
weerloosheid is immers in de eerste plaats een geloofshouding die in iedere tijd 
opnieuw herwonnen moet worden en die voortkomt uit een bewogen worden 
door Woord en Geest. Geen enkel beroep op de traditie kan ons ontslaan van 
de taak om, vanuit een nieuwe bijbelse bezinning, het creatieve conflict tussen 
Rome en Jeruzalem, tussen Pilatus' macht en Jezus' macht opnieuw te 
doordenken en in de geloofsgemeenschap en de wereld gestalte te geven. Daarbij 
kan de geschiedwetenschap een kritische bijrol vervullen. Niet minder, maar 
ook niet meer. 

Deze uitgave van een verzameling teksten uit de Nederlandse doperse traditie 
wil juist tot deze herbezinning op de bijbelse fundering van de christelijke 
houding tegenover de wereldlijke macht een aanzet geven. Vandaar de grote 
nadruk op de zestiende, zeventiende en de eerste helft van de achttiende eeuw. 
In deze periode ontstaan vele geschriften waarin we een neerslag kunnen vinden 
van dopers belijden en onderricht aangaande het weerloosheidsbeginsel. In een 
viertal thema's is getracht de verschillende aspe_cten van de weerloosheid te 
ordenen: wraak- en weerloosheid, lijdzaamheid, de houding tegenover de 
overheid en de oorlog. Ook de ontoegankelijkheid van de geschriften uit deze 
periode vormt een reden om aan dit tijdsbestek extra belangstelling te 
schenken.2 Verhoudingsgewijs weinig bronnen zijn daarentegen in deze selectie 
opgenomen uit de martelaarsliteratuur en de geschriften van de 'doperse vaders', 
zoals Menno Simons, Dirk Philips en Hans de Ries. De schaarste aan 
getuigenissen uit de negentiende eeuw is een getrouwe afspiegeling van een 
periode, waarin het weerloosheidsbeginsel op een stuiptrekking na praktisch 
dood was. Bij de selectie van de vredesgetuigenissen uit onze eeuw is de nadruk 
komen te vallen op de beginselverklaringen van de georganiseerde 
vredesbewegingen in onze Broederschap. Van alle opgenomen bronnen is de 
oorspronkelijke schrijfwijze gehandhaafd. Alleen zijn de verwijzingen naar de 
bijbelgedeelten, die in de oudere geschriften meestal in de marge werden 
aangegeven, in de tekst opgenomen. 

II 

Voor het verstaan van deze verzameling teksten over de weerloosheid in de 
Nederlandse, doperse traditie, is het noodzakelijk in grote lijnen de oorsprong 
en ontwikkeling van dit beginsel te schetsen. Voor meer gedetailleerde en 
uitgebreide gegevens zij verwezen naar de korte bibliografie. Drie onderwerpen 
zullen ons in het bijzonder bezig houden: 1. de vraag naar de geweldloosheid 
in de begintijd van de doperse reformatie in Nederland; 2. de ontwikkeling van 

2 Zo vinden we in Documenta Reformatoria (Kampen, 1960) deel I en II, een 
enigszins eenzijdige selectie van doopsgezinde bronnen. De weerloosheid als kenmerk 
van de 16e-eeuwse Doopsgezinden wordt slechts op een plaats genoemd (deel I, 74), 
terwijl het bij de aanhalingen uit doopsgezinde geschriften uit de I 7e eeuw helemaal 
niet aan de orde komt. 
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dit beginsel in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw; 3. het verdwijnen 
en weer opleven ervan in resp. de negentiende en twintigste eeuw. 

In 1890 schreef de doopsgezinde predikant J. Dyserinck een tweetal artikelen, 
waarin hij tot de slotsom kwam dat het weerloosheidsbeginsel bij de 
Nederlandse Doopsgezinden was verdwenen.3 Minister Goeman Borgesius kon 
met deze conclusie gemakkelijk de bezwaren van enige doopsgezinde kamerleden 
ontzenuwen, toen dezen bij de behandeling van de invoering van de wet op de 
persoonlijke dienstplicht in 1898, het oude doopsgezinde recht van 
wapenvrijheid verdedigden. Dyserincks conclusie bleek echter voorbarig. Tegen 
het eind van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw zouden, 
naast vele anderen, ook Doopsgezinden, zich beroepend op hun weerloze 
traditie, stem geven aan een herlevend anti-militarisme en vredesstreven, dat 
nog eens in het bijzonder door de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog 
werd gevoed. Tegen deze achtergrond ontstond er in de jaren na WO I een 
discussie tussen de doopsgezinde historici W. J. Kühler en K. Vos over de vraag 
naar de vreedzame of revolutionaire oorsprongen van het Nederlandse 
Doperdom.4 Vos legde, veel meer dan toen gebruikelijk was, een grote nadruk 
op de Münsterse, revolutionaire oorsprong. Hij had als een der eersten oog voor 
de sociaal-economische achtergrond van de doperse woelingen in de dertiger 
jaren van de zestiende eeuw. Volgens Vos diende het weerloosheidsbeginsel, 
zoals dat na het Münsters experiment door de doperse leiders werd 
geformuleerd en in de gemeenten ingang vond, in de eerste plaats als een alibi 
om de doperse reformatie in Nederland van Münsterse smetten vrij te pleiten. 
Kühler daarentegen beschouwde de revolutionaire periode meer als een 
intermezzo dat wezensvreemd was aan het Nederlandse Doperdom, dat zich 
als een zuiver godsdienstige en vreedzame beweging vanuit het geloofsklimaat 
van de moderne devotie en sacramentisme ontwikkeld had. Er waren altijd 
vreedzame Dopers geweest, voor, tijdens en na Münster.s 

Voor het kleine aantal Doopsgezinden dat na WO I opnieuw zocht naar de 
bronnen van hun weerloze houding, moet dit wel een zeer academische discussie 
geweest zijn. Want ondanks beider verschil van mening over de invloed van 
Münster op het Nederlandse Doperdom, waren Kühler en Vos het er 
stilzwijgend over eens dat de weerloosheid geen wezenlijk bestanddeel van de 
doperse visie uitmaakt, Iaat staan dat het actueel zou zijn in hun eigen tijd. 
Maar ook in deze onderwaardering van de weerloosheid verschilden hun 
uitgangspunten. 

Vos was een politiek geëngageerd 'liberaal in de ware zin van het woord'.6 
Niet het getuigenis van een kleine groep, zoals de in 1922 opgerichte 

3 J. Dyserinck, 'De Weerloosheid volgens de Doopsgezinden', in: De Gids, 1890, dl 
I, 104-161; 303-342. 

4 Zie onder meer: K. Vos, Menno Simons (Leiden, 1914) 39-42; Doopsgezinde
Bijdragen, 1917, 74-202; De Gids, 1920, dl. IV, 433-450. W. J. Kühler, De Gids, 1921, 
dl. III, 249-278; Doopsgezinde Bijdragen, 1919, 124-212.

5 W. J. Kühler, 'Het Anabaptisme in Nederland', in: De Gids, 1921, dl. III, 250.
6 A. F. Mellink, 'Karel Vos (1874-1926)', in: Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks

2, 1976, 88. 
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Arbeidsgroep tot bevordering van trouw aan het beginsel der weerloosheid onder 
Doopsgezinden, maar intensieve, internationale propaganda voor de versterking 
van de Volkerenbond en het internationale recht vermochten iets tegen de 
oorlog uit te richten.7 Kühlers waarde-oordeel over de weerloosheid werd 
bepaald door zijn visie op wat in zijn ogen de authentieke doperse richting was, 
nl. de vergeestelijkte, individualistische, innerlijke vroomheid die hij vooral bij 
de Waterlanders meende aan te treffen. Weerloosheid als persoonlijke 
geestesgesteldheid heeft zeker Kühlers sympathie gehad. Waar hij zich tegen 
kantte, was de tendens die hij in de geschiedenis bespeurde, om de weerloosheid 
tot een uiterlijk kenmerk van de gemeente te maken, waardoor de individuele 
overtuiging in het gedrang kon komen. Kühler kon de weerloosheid niet anders 
zien dan als een uiting van wetticisme dat de integratie van gemeente en 
maatschappij alleen maar belemmerde.s Maar ondanks deze beide verschillende 
benaderingen, zou Kühler zich waarschijnlijk goed hebben kunnen vinden in 
Vos' woorden: 'Men ziet hieruit hoe de praktijk des levens zich verzet tegen 
ideeën, die in den 17e eeuwschen staatsvorm zoo goed als in den 2Oe eeuwschen 
niet waren te verwezenlijken'.9 

Veel congenialer met de weerloze traditie is N. van der Zijpp. Dit blijkt al 
uit zijn eerste publicatie, een bewerking van een lezing die hij in 1928 voor de 
Arbeidsgroep tegen de krijgsdienst heeft gehouden.10 Van der Zijpp was veel 
minder dan Dyserinck en Vos geneigd de weerloosheid te zien als een 
vergeeflijke dwaasheid uit de kinderjaren van de doopsgezinde beweging. Hij 
betrok Kühlers oordeel over de vreedzame oorsprong van de doperse beweging 
ook op de volgende eeuwen: 'Heel de zeventiende eeuw en een groot deel van 
de achttiende lezen we nergens van een Doopsgezinde die met volle goedkeuring 
der gemeente de krijgsdienst heeft aanvaard'.11 Zelfs in de negentiende eeuw is 
de weerloosheid als een onderstroom blijven bestaan, die Van der Zijpp in zijn 
eigen tijd weer aan de oppervlakte zag komen. In tegenstelling tot Kühler en 
Vos kon Van der Zijpp dan ook onomwonden uitspreken: 'Mocht het de 
Broederschap gegeven zijn om het oude, Evangelische beginsel in de nieuwe 
vorm van en voor onze tijd terug te winnen'.12 

In zekere zin kunnen we deze drie doopsgezinde historici zien als de 
exponenten van drie verschillende houdingen tegenover de weerloosheid in het 
geheel van de doopsgezinde broederschap. De meerderheid betwijfelt de waarde 
van de weerloosheid op grond van een door een bepaalde politieke keuze 
gemotiveerd verantwoordelijkheidsgevoel voor de staat. Dit gevoelen kan voorts 

7 K. Vos, De Weerloosheid der Doopsgezinden (Geschriftjes ten behoeve van de 
Doopsgezinden in de Verstrooing, 52) 15. 

8 W. J. Kühler, Geschiedenis der Neder/andsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw, 
dl. I (Haarlem, 19612) passim. Zie met name 332-342.

9 K. Vos, Oranje en de Doopsgezinden (Geschriftjes, 29) 14.
10 N. van der Zijpp, De vroegere Doopsgezinden en de krijgsdienst (Wolvega, 1930).

Opgenomen in: Uit het werk van Prof Dr N. van der Zijpp f (ADS-uitgave, z.pl., z.j.) 
5-39.

11 a.w., 27.
12 a.w., 34.
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meer of minder gevoed worden door een geloof, waarin de weerloosheid is 
gereduceerd tot een verinnerlijkte geestesgesteldheid, die evenwel niet meer de 
sociaal-politieke spanning voelt tussen het Gode meer gehoorzaam zijn dan de 
mensen, die dit beginsel veroorzaakt. Een kleine minderheid tenslotte is niet 
bij machte zich aan het evangelisch appèl te onttrekken om op weerloze wijze 
de vrede te dienen en waagt het, al hoe onvolkomen ook, om in dit 
spanningsveld te volharden. 

III 

Hoe heeft het weerloosheidsbeginsel zich gedurende de afgelopen vier en halve 
eeuw in het ederlandse Doperdom ontwikkeld? Om die vraag bij benadering 
te beantwoorden, is het zaak terdege te letten op de historische context die 
mede bepalend is voor de wijze waarop dit beginsel zich heeft gemanifesteerd. 
Luthers proclamatie van de vrijheid van de christenmens appelleerde op 
verschillende wijze aan de verwachtingen die in het begin van de zestiende eeuw 
bij adel, burgerij en lagere standen leefden. De Dopers verstonden deze vrijheid 
als de mogelijkheid om te komen tot een radicale volksreformatie, waardoor 
ook de leken verantwoording kregen te dragen voor organisatie en prediking 
van de kerk. Deze anti-clericale, democratische beweging kwam in Nederland 
voort uit de kringen die het miswonder als machtsmiddel van een heerszuchtige 
en geperverteerde kerk afwezen. De verwachtingen van het komende Rijk en 
de toediening van de gelovigendoop gaven deze beweging na 1530 een eigen 
gezicht. 

Welke beschouwden zij in die tijd als de geoorloofde middelen om zo'n 
reformatie 'van onderen op' te bewerkstelligen? Melchior Hoffman, 'de vader 
van het Nederlandse Doperdom', was van oordeel dat de door de doop 
uitverkorenen niet zelf het zwaard hoefden te hanteren in de strijd die aan de 
komst van het Rijk zou voorafgaan. De Dopers te Münster, die bij de 
stadsreformatie zelf overheid waren geworden, besloten hun reformatorisch 
streven te verdedigen tegen de aanval van de bisschop. Daarbij wezen ze echter 
het huren van beroepssoldaten af, wier professionele moordzucht maar al te 
bekend was. Ze wilden zich wel teweerstellen, maar zich niet wreken. IJ Dit zou 
men de Münsterse variant van de wrakeloosheid kunnen noemen. Naar 
aanleiding van de oproep uit Münster om de reformatie aldaar te komen 
steunen, is ook bij de Nederlandse Dopers de vraag aan de orde geweest of het 
geoorloofd was deze volksreformatie met behulp van de wapenen door te zetten. 

13 C. A. Comelius, Berichte der A ugenzeugen über das Münsterische Wiedertäuferreich
(Die Geschichtsquellen des Bisthums Münster 2), (Münster, 1853) 401: 'Es hat sich ein 
mal bei Tisch eine Disputation ... ergeben, ob uns durch die Schrift zugelassen wäre, 
Kriegsvolk anzunehmen. Daraufhin haben sich die Predikanten besprochen und dann 
auf dem Rathaus gesagt, wir sollten kein Volk annehmen gegen Geld. Käme aber 
jemand von selbst zu uns, den soli ten und möchten wir empfangen. Denn wir sollten 
uns wohl wehren, nicht aber rächen.' Aangehaald uit: H. Karasek, Die Kommune der
Wiedertäuf er (Berlin, 1977) 68. 
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In de winter van 1534/ 1535 kwamen 32 leraars uit een groot deel van het land 
in Spaarndam bijeen. De overgrote meerderheid keurde het gebruik van geweld 
af en daarmee tevens de poging van sommigen van hen, om met het zwaard 
verschillende steden in Holland tot steunpunten van de Münsterse reformatie 
te maken. 

Vos, en in zijn voetspoor Stayer, hebben gelijk als ze constateren dat Münster 
boven alles de afwijzing van het geweld door de geestelijke leiders van de 
doperse beweging in de zestiende eeuw heeft bepaald. Historisch gezien is het 
zestiende-eeuwse weerloosheidsbeginsel sterk door de anti-Münsterse gevoelens 
bepaald. Menno erkende het wettig gebruik van het zwaard door de overheid 
en heeft nooit de idee van een christelijke overheid - die de doperse reformatie 
wilde beschermen! - uitgesloten. Maar hij verwierp wel uitdrukkelijk het 
oorlogvoeren (in die tijd een typische godsdienstoorlog!) en de doodstraf, in 
het bijzonder van geloofsvervolgden. Evenals hij zijn geloofsgenoten verbood 
hun geloof met de wapenen te verdedigen, ontzegde hij de overheid, als de 
gewapende arm van de Roomse Kerk, het recht om de hervorming in bloed te 
smoren. Deze afwijzing van geweld als middel om een geestelijke strijd te 
winnen, maakte het Doperdom ongeschikt als 'theologie van de bevrijding'. De 
ideologie van de 80-jarige oorlog werd daarom gestempeld door het Calvinisme. 
Ontmoedigd door de vele splitsingen in de doperse beweging en bereid om de 
vrijheidsstrijd met de wapenen te voeren, traden reeds in de zestiger jaren van 
de zestiende eeuw vele Dopers toe tot wat later de Gereformeerde Kerk zou 
heten. 

Hoewel de Dopers niet bereid waren om de gereformeerde overheid - stellig 
een christelijker overheid in hun ogen dan de roomse - met wapenen te steunen, 
waren ze wel bereid de militaire campagnes van de Prins van Oranje mede te 
financieren. Door de Waterlandse leraars Pieter Willemsz Boogaert en Dirck 
Jansz Cortenbosch werden in 1572 aan de Prins in zijn legerkamp te Roermond 
1060 Carolusguldens ter hand gesteld. Een gebaar dat Willem de Zwijger 
honoreerde door het gewetensbezwaar der Dopers tegen de eed en de gewapende 
dienst te erkennen. In conflictsituaties dienaangaande, adviseerde hij de 
stedelijke magistraten om van hun doperse ingezetenen, in ruil voor vrijstelling 
van het wachtlopen, een hoofdgeld (het zogenaamde waeckgeld) te vragen. De 
persoonlijke weerloosheid, als ontegenzeggelijk een belangrijke wezenstrek van 
het dopers geloof in die dagen, werd door dit advies rechtens gegarandeerd, al 
zouden de Dopers nog jarenlang op dit punt lastig gevallen worden, met name 
op aandrang van de gereformeerde predikanten. Toch kon de Dopers geen 
onpartijdigheid in de bevrijdingsstrijd verweten worden. Ze stonden aan de 
kant van Oranje tegen Spanje. Zo weigerde bijvoorbeeld Jan Smit, die door de 
Spanjaarden gevangengenomen was bij het beleg van Haarlem in 1572, als roeier 
op hun schepen dienst te doen. Hij verklaarde 'geen vryheyd in syn conscientie 
te hebben om aldus te roeyen, aensien hy geene vyanden en hadde, sy mochten 
met hem handelen na haer believen'.14 Hetgeen Don Frederik deed: Jan Smit 
stierf aan de galg, opgehangen aan een been. Dit verslag geeft een andere 

14 T. J. van Braght, Het bloedig toneel of Martelaersspiegel der Doops-gesinde of 
Weere/oase Christenen (Amsterdam, 16852), dl. II, 641. 
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dimensie aan de doperse weerloosheid dan uit Vos' enigszins cynische 
opmerking valt op te maken: 'Hun vredelievendheid beperkte zich slechts tot 
het vermijden van vechten'.1s Dat 'slechts' kon blijkbaar ook inhouden, dat ze 
hun eigen leven op een andere wijze op het spel zetten dan door te vechten! 

In de tijd van de toenemende tolerantie tijdens en na de 80-jarige oorlog, 
kon het weerloosheidsbeginsel een belemmering vormen om volop te profiteren 
van de welvaart der Gouden Eeuw. Maar algemeen bleef in de zeventiende 
eeuw - ook bij de Waterlanders die als de rekkelijke Doopsgezinden bekend 
stonden - het verbod van kracht om de handelsschepen met wapenen uit te 
rusten. De financiële deelname van doopsgezinde kooplieden aan de Verenigde 
Oostindische Compagnie werd gestaakt, toen bleek op welk een gewelddadige 
wijze winsten werden gemaakt. Ondanks de toenemende verwereldlijking van 
vooral de stedelijke Doopsgezinden, bleef de afkeer van geweld bestaan. Vooral 
was dit het geval bij de meer behoudende groeperingen die het 
weerloosheidsbeginsel in hun belijdenis en geloofsonderricht uitdrukkelijk aan 
de orde stelden. Maar zowel bij de meer rekkelijken als bij de behoudenden 
vertoonde dit beginsel een zekere eenzijdigheid. Nadrukkelijk maken immers 
de geschriften van beide richtingen melding van hun erkenning van het recht 
van de overheid om lijf en goed - dus ook van de weerloze doopsgezinde 
onderdanen - met geweld te beschermen. 

De onderlinge vredelievendheid werd zwaar op de proef gesteld toen in de 
zestiger jaren van de zeventiende eeuw de rekkelijke, spiritualistische richting 
en de behoudende, confessionalistische partij met elkaar in conflict geraakten 
over de vraag, in hoeverre de belijdenis bindend geacht moest worden voor het 
geloof van het individuele gemeentelid. De Zonnisten, die de weerloosheid in 
hun belijdenissen handhaafden, beschuldigden de Lamrnisten van 
'aenmerckelyke lossigheyd' ook op dit punt. Maar wederom vinden we beide 
partijen eensgezind in haar financiële steun aan Prins Willem 111, die een leger 
uitrustte om in het rampjaar 1672 lijf en goed tegen de talrijke vijanden te 
beschermen. Alleen al de Friese Mennisten brachten voor dit doel een miljoen 
gulden bij elkaar. Voorts maakten de Doopsgezinden zich door het aanleggen 
van verdedigingswerken niet minder verdienstelijk met de spade dan anderen 
dat ter defensie deden met het geweer. Ze betoonden zich in alle opzichten als 
loyale burgers en waren steeds minder geneigd om hun maatschappelijke 
ontplooiing te laten belemmeren door het weerloosheidsbeginsel. Steeds meer 
werd de weerloosheid, losgemaakt van het belijden van de gemeente, 
verinnerlijkt tot een geestelijke deugd waarvan het ieder vrijstond deze wel of 
niet te cultiveren. 

Waren de Doopsgezinden in de zeventiende en achttiende in maatschappelijk 
opzicht geslaagde burgers geworden - hun politieke emancipatie werd nog steeds 
verhinderd door het feit dat ze, ondanks hun aanzien en rijkdom, tot een 
kerkgenootschap behoorden, waarvan de leden waren uitgesloten van het 
bekleden van hoge overheidsambten. Er waren twee mogelijkheden om deze 
laatste hindernis tot een volwaardig burgerschap te nemen: door lid te worden 
van de Gereformeerde Kerk of door deel te neme]) aan de emancipatiestrijd 

15 Vos, Weerloosheid, 6. 
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der burgerij die de leuze: vrijheid, gelijkheid en broederschap in het vaandel 
voerde. Van beide mogelijkheden werd in de achttiende eeuw ruimschoots door 
de gegoede Doopsgezinden gebruik gemaakt. Vooral zij die sterk 
anti-calvinistische gevoelens koesterden marcheerden weldra fier mee in de 
gelederen van de patriottische vrijcorpsen. Onder hen treffen we vele 
doopsgezinde leraars. Zo kon een doopsgezinde patriot in Twente in 1783 
schrijven: 'De Heren ten Cate, alzo orthodox mennist als ik zijn kan, dragen 
het geweer zo deftig, alsof zij van de maagschap van Frederik Rex waren en 
toch geloof ik, dat wij drieën grote kans hebben om op zijn tijd Diaken der 
Doopsgezinde Gemeente te Enschede te worden. Hoe veranderen de tijden! 
Maar Vader Menno, die voorstander van beredeneerde deugd, zoude zeker ook 
der vrijheid verdedigen en voorstaan, zo hij in onze dagen leefde of hij moest 
een bloodaart zijn, hoedanig enen nimmer een goed hervormer was.'16 

Bij de oprichting van de Bataafse Republiek in 1796 werden alle kerken voor 
de wet gelijk gesteld, hetgeen dus tegelijk betekende dat sommige oude 
voorrechten verloren gingen. Het opgeven van het recht op vrijstelling van 
gewapende dienst in ruil voor de toegang tot het staatsbestuur, was voor de 
meeste Doopsgezinden nauwelijks een offer. Doopsgezinde leraars bestegen met 
rinkelende degen de kansel en predikten het evangelie van vrijheid, gelijkheid 
en broederschap, ook al gebeurde dit niet zonder verzet, zoals in Leiden. Door 
Napoleons mensenlevens vretende veldtochten bekoelde trouwens, ook bij de 
felste patriotten, het aanvankelijke enthousiasme van het soldaatje spelen. Het 
recht op vrijstelling van het wapendragen werd zelfs zo nu en dan weer 
verdedigd. Maar bij de inlijving van ons land bij het Franse Rijk in 1812, 
vervloog ook deze hoop. Slechts het remplacantenstelsel maakte het voortaan 
nog mogelijk om onder de conscriptie uit te komen. En als de financiële 
middelen om een plaatsvervanger te huren ontbraken, dan restten er maar twee 
mogelijkheden: naar Parijs of Rusland marcheren, of onderduiken. Vele 
Doopsgezinden hebben deze laatste mogelijkheid gekozen. Naar de motivering 
daarvan laat zich nu slechts raden. Van een openlijk vredesgetuigenis is evenwel 
geen sprake meer. 

IV 

Evenals het gehele land, verkeerde de doopsgezinde broederschap aan het begin 
van de negentiende eeuw in een deplorabele toestand. De oprichting van de 
Algemene Doopsgezinde Sociëteit was hoogst noodzakelijk om de overgebleven 
twintigduizend Doopsgezinden van financiële hulp en leraars te voorzien. Aan 
nationalistische gevoelens was evenwel geen gebrek. Seminariestudenten, onder 
hen D. S. Gorter en J. van Gilse, marcheerden in 1830 mee op om de 
afscheiding van België ongedaan te maken en de eer van het vaderland te 
redden. Ieder beroep op weerloosheid zou nu een aantasting van de 
nationalistische gevoelens betekenen, evenals ditzelfde beginsel in de vorige 
eeuw de politieke emancipatie van de loyale doopsgezinde staatsburger had 
belemmerd. De enige opleving van het oude beginsel is te bespeuren bij een 

I 6 C. Elderink, Een Twentsch Fabriqueur van de achttiende eeuw (Hengelo, 19772) 76. 
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aantal leden van de Oud-Vlaamse of Fijne Mennisten uit Balk, die het huren 
van remplacanten ontoelaatbaar achtten. Ze vertrokken, zoals zo vele Friezen 
in die tijd vanwege de economische malaise, in 1853 naar de Verenigde Staten 
van Amerika, 'it làn fan dream en winsken'. 

De mogelijkheid om door het huren van remplacanten onder de dienstplicht 
uit te komen, werd definitief afgesneden door de wet op de persoonlijke 
dienstplicht in 1898. De weerloosheid zou bij de Doopsgezinden in Nederland 
dan ook meer fungeren als een klankbord voor pacifistische geluiden van buiten 
de broederschap, dan dat van het opleven van een oude traditie in eigen kring 
sprake was. Tolstoj's radicale bergredechristendom en het anti-militarisme van 
de Quakers bleken evenwel in staat te zijn om het verloren gegane beginsel bij 
een klein aantal in een actief pacifisme om te zetten. De rol die daarbij de 
opkomst van het socialisme gespeeld heeft, mag evenmin over het hoofd 
gekeken worden. Vele dienstweigeraars voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog 
bleken, hoewel niet meer zelf belijdend lidmaat, toch van doopsgezinde huize 
te komen. Zo vormden dienstweigering en anti-militarisme de twintigste-eeuwse 
varianten van de doperse weerloosheid, ook al liep de gehele broederschap daar 
nog niet warm voor. Meerdere predikanten betuigden echter uitdrukkelijk hun 
steun aan dit streven, waaronder M. Huizinga, J. H. van Riemsdijk en A. 
Mankes-Zernike, de eerste vrouwelijke doopsgezinde predikant. Uit de 
Gemeentedagbeweging kwam in 1922 de Arbeidsgroep tot bevordering van trouw 
aan het beginsel der weerloosheid onder de Doopsgezinden voort, die onder 
voorzitterschap stond van J. M. Leendertz. Een kleine minderheid in de 
broederschap wilde op deze wijze lering trekken uit de verschrikkingen van WO 
I en uit het evangelie van de Vredevorst. Deze beweging had een activistisch, 
anti-militaristisch karakter, dat beter tot uitdrukking kwam in de latere naam 
Arbeidsgroep tegen de Krijgsdienst. 

Deze activiteit bleef niet onweersproken. Het kwam zelfs tot de oprichting 
van het Doopsgezind Comité tot Waarschuwing tegen Propaganda voor 
Dienstweigering en Eenzijdige Ontwapening. Naast beroepsmilitairen en hoge 
ambtenaren, treffen we ook W. Leendertz, lector aan het Seminarie, in hun 
gelederen aan. Dit comité achtte de dienstweigeringsgedachte in strijd met de 
plicht van de staatsburgers en niet steunend op zuiver religieus denken. Vooral 
was men in deze kringen bevreesd, dat dienstweigeraars op godsdienstige 
gronden in gevaarlijk gezelschap verkeerden van hen die alle gezag van de 
overheid ontkenden en uit waren op de omverwerping van de maatschappelijke 
orde.11 

In 1941 hief de Arbeidsgroep zich op. Immers, als onderdeel van de 
Vereniging voor Gemeentedagen, die evenals de andere ADS-instellingen tijdens 
de WO II niet zelfstandig mocht opereren, konden uitspraken van de 
Arbeidsgroep ertoe leiden dat de Broederschap als geheel daarvoor aansprake
lijk gesteld kon worden. Vandaar dat men in 1946 ertoe overging om de 
vredesbeweging als een zelfstandige vereniging te organiseren in de Doopsgezinde 

17 J. C. Dirks, Waak1 op God verirouwende (Vigila1e Deo confiden1es) ( Vlugschriften
ui1gegeven door het Comité tot Waarschuwing tegen Propaganda voor de Dienstweigering 
en Eenzijdige Ontwapening, 4) 20. 
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Vredesgroep. In de beginselverklaring kreeg de weerloosheid een sterke nadruk. 
De doelstelling werd bevrijd van het al te exclusieve en activistische 
anti-militarisme dat de Arbeidsgroep kenmerkte. Hulpverlening aan 
dienstweigeraars (C. Inja) bleef een hoofdtaak, maar ook practisch hulpwerk 
(T. 0. Hylkema) en de verdieping en verbreiding van het evangelische 
vredesgetuigenis (samen met de Noord-Amerikaanse Mennonites) maakten een 
belangrijk deel uit van het naoorlogse, doopsgezinde vredesgetuigenis. 

V 

Terugblikkend op vier en een halve eeuw doperse geschiedenis in Nederland, 
kunnen we met betrekking tot de plaats van het weerloosheidsbeginsel daarin 
tot geen andere conclusie komen, dan dat de weg des vredes een weg met vele 
'ups and downs' is geweest.is En de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen, dat zelfs 
de 'ups' niet vrij waren van een zekere eenzijdigheid. Terecht hebben de historici 
gewezen op de soms reactionaire kanten die aan het weerloosheidsbeginsel 
bleken te zitten. Dit alles doet echter niets af aan het belang van de vraag 
waarop de Dopers met vallen en opstaan een antwoord hebben willen geven: 
'Hoe kunnen we als mensen die op Christus' macht vertrouwen onder het 
regime van Pilatus leven?' De eenzijdigheid van hun antwoord bestond onder 
meer hierin, dat ze geneigd waren om al te gretig de weerloosheid als een recht 
op te eisen, toen vervolging plaatsmaakte voor tolerantie. Uit dankbaarheid 
voor dit recht lieten ze al gauw de kritische houding tegenover de gevestigde 
machten varen en slaagden ze er wonderwel in te delen in de welvaart van het 
land. De weerloosheid werd langzamerhand losgemaakt van het belijden van 
de gemeente en overgelaten aan het geweten van de enkeling. Wat tot het wezen 
van het doperse geloven en gemeentezijn behoort, werd tot een 'eigenaardigheid'. 
Verloren was het besef dat een gemeente nooit 'aangepast' aan de oude wereld 
kan bestaan, zonder haar bestaansrecht te verliezen. 

Maar de uitdaging blijft bestaan om - niet vanuit een gemakkelijk beroep 
op een weerloze traditie, maar vanuit het evangelische getuigenis zelf - samen 
met allen die zich ook daartoe aangesproken weten, Gods vrede en gerechtigheid 
als een vredesgemeente te leven en te dienen. Daarbij gaat het in onze tijd om 
een herwaardering van de sociale, economische en politieke relevantie van deze 
grote ontdekking van de Dopers in de reformatietijd: de gemeente als 
vredesgemeente. 'Een gemeente, die werkelijk de rechtvaardiging door het geloof 
alleen ernstig neemt en de heiliging dan beleeft als belofte. De gemeente is 
gemeente des Héren: van hem alléén. Wie zijn woord moet doorgeven (zending) 
kan dat alleen maar als vredesgetuige doen; slechts zo is men echt oecumenisch 
bezig.'19 

18 J. Gleysteen, 'Kort historisch overzicht van de houding der Doopsgezinden tegen 
den krijgsdienst van omstreeks 1525 tot heden, met hare 'up and downs' bij de 
Doopsgezinden in den Nederlanden in het bijzonder,' in: F. Kuiper, e.a., Evangelie en 
Krijgsdienst [1929], 14-21. 

19 J. P. Jacobszoon, 'Doopsgezinden en vrede', Îlt. Bijbel, kerk, geweld (Cahiers voor 
Vredesvraags1ukken 9, aug. 1971) 32. 
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Van vervolging naar tolerantie 

1. MARTELAREN

Talrijk zijn de martelaarsgetuigenissen waarin het wapengeweld ter verdediging 
van het geloof op bijbelse gronden wordt afgewezen. Een dergelijk getuigenis 
kunnen we lezen in de hier volgende passage, ontleend aan een brief die Jan 
Geertsz schreef aan een 'lutherse paep' (een hervormingsgezinde, katholieke 
geestelijke) met wie hij in gesprek was over de inhoud van de kerkhervorming. 

Jan Geertsz - afkomstig uit Delft, in 1559 gedoopt en woonachtig op Texel, 
ketelaar van beroep en een der voorgangers van de Doopsgezinden op Texel -
werd op 15 december 1564 te 's-Gravenhagen om zijn geloof verbrand. 

Tijdens zijn verhoor bekende hij een tweetal doperse geschriften gelezen te 
hebben, te weten Menno Simons' Leeringhe wt Gods woordt, allen menschen 
vermanende tot die hemelsche wedergeboorte ende nieuwe Creature en Dirk 
Philips' Van de geestelijcke Restitution. 

Uit: S. Cramer ed., Het Offer des Heren. De oudste verzameling doopsgezinde 
martelaarsbrieven en offerliederen. ('s-Gravenhage, 1904) 398-399. 

Siet mijn goede vrient, hier is mijn geweer ende wapen mijns geloofs ende 
dat eensdeels int corte vertoont, siet hier mede, ende met gheenen 
anderen, ijser noch stael, spies noch sweert, wil ick v des Antechrists rijck 
bestormen, want gheest moet met gheest verwonnen worden, ende vleysch 
met vleyschelijcke wapenen, daerom segge ick metten Apostel, de 
Wapenen onser Ridderschap en zijn niet vleyschelijck, maer machtich 
voor God, (2 Kor. 10 : 4; Efes. 6 : 12) om te verstooren, al dat hem tegen 
de waerheyt verheft, want onsen strijt is niet alleene tegen vleys en bloet, 
maer tegen den Vorsten, ende Geweldigen, tegen die heeren der werelt, 
tegen die geesten der boosheyt, onder den Hemel, daerom moeten alle 
Christenen dat harnas Gods aendoen, (Efes. 6 : 14) opdat sy staen mogen 
tegen den listigen aenloop des Duyuels, ende ooc in alle dingen bereyt, 
daer om ooc Petrus seyt: weest sober ende waect, want v wederparty de 
Duyuel gaet rontom als een grimmende leeu, ende soect wien hi 
verslinden mach, desen wederstaet in een vast gelooue, (1 Petr. 5 : 8) dat 
is onse wapen, daermede wi te vreden zijn. 
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Ten eersten [de Christen] kent geen Krijgh, dan al wat hem ouercoemt, 
moet hy duldelijc met lijdtsaemheyt om des Heeren wille dragen, (Matt. 
10 : 22) want Christus heeft den zijnen anders niet gheleert, dan haer 
vianden lief te hebben, (Matt. 5 : 44) daer bouen verboot hy zijn 
discipulen, doen si hem vraechden: Heere wildy dat wy dat vyer vanden 
Hemel doen comen ende dit volc verderuen? Neen sprac hy, weet ghy 
niet wiens kinderen dat ghy zijt: Weest bermhertich, gelijc v hemelsche 
Vader is, Hy en dreychde niet doen hy leedt. (1 Petr. 2) Dese exempelen 
volgen wy na met alder neersticheyt, na onse swacke vermoghen, ende 
beuelen also God onse sielen, in zijn genade, als den ghetrouwen 
Schepper. Hier wt moecht ghy sien ofte verstaen, wat wi voor een volc 
zijn, wat gheest wy hebben. 

2. LEIDSLIEDEN

Op zeer veel plaatsen in zijn geschriften stelt Menno Simons zich te weer tegen 
de beschuldiging van de Gereformeerden: 'wy syn Munsterschen, wy en willen 
de Overigheyt niet onderdanigh ende gehoorsaem zijn, wy willen Steden en 
Landen met gewelt innemen, hebben die goederen ende onse Vrouwen (gelijk 
die onredelijke beesten) in 't gemeyn, spreken tot malkanderen, Suster, mijnen 
geest begeert u vleesch'. (Voor-reden van Een Weemoedige ende Christelycke 
Ontschuldinge ende Verantwoordinge (Opera Omnia, f. 495)) 

In zijn weerlegging van de gereformeerde predikanten wendt Menno zich 
tegelijkertijd tot de overheden, opdat ook zij 'die haer Christi Name derven 
roemen ende aennemen, weten mogen, wat dat doch voor luyden ende Leeraers 
zijn (i.e. de gereformeerde predikanten), die ons doch dus jammerlijk 
schandaliseren, ende wien sy gelove geven, en met haer sweerden so trouwelijk 
hant-houden, voorstaen ende beschermen'. (a.w., f. 496) 

De eerste van de hiervolgende passages uit Menno Simons' Opera Omnia is 
ontleend aan bovengenoemd geschrift dat oorspronkelijk in 1551 het licht zag. 

Het tweede is genomen uit een weerlegging van een polemisch geschrift tegen 
de Dopers Eine antwert up einen bitterhonische breef der Wedderdöper 
(Magdeburg, 1552) van de hand van Gellius Faber de Bouma, Simons' 
aanvankelijke ambtgenoot in Jelsum die evenals hij in 1536 de 
Rooms-katholieke Kerk verliet en gereformeerd predikant werd in Norden en 
Emden. 

Uit: Menno Symons, Een Weemoedige ende Christelyke Ontschuldige ende 
Verantwoordinge. [1551/52] Opera Omnia (Amsterdam 1681) 502b. 

De recht Christen wert alle wrake af, geseyt Rom. 12 : 19; 1 Petr. 2, 14. 
Petro wort geseyt, hy soude sijn sweert in sijn scheede steken. Allen 

Christenen is bevolen, sy sullen haer vyanden liefhebben, goet doen die 
haer quaet doen; Ende voor die geene bidden die haer lijden aendoen 
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ende vervolgen. Matth. 5 : 12. Den mantel geven wanneer den Rock 
genomen wort; Ende die ander kinneback geven ende bieden wanneer 
die eene geslagen wert, etc. Seght doch lieve, waer sa! hem een Christen 
als wrake doen, oproeren, krijgen, houwen, slaen, worgen, moorden, 
ruyten, rooven, vyanden, steden ende landen innemen, met der Schrift 
kannen voorstaen ende beweeren. 

Oproer is een vrucht des vleesches ende duyvels 
Die groote Heere, die u ende ons geschapen heeft, die heeft dat midden 

in onse lichamen gestelt ende gehecht; weet het, hem is 't alleen openbaer 
ende bekent, dat onse herten ende handen van alle oproer, moordelijcke 
muyterye reyn ende vry zijn, sullen oock vry zijn ende blijven door sijn 
genade in der eeuwigheyt: Want wy bekennen dat waerachtigh dat oproer 
uyt den vleesch ende Duyvel is. Rom. 1 : 30; 1 Cor. 6 : 11; Galat. 5 : 20; 
Ephes. 5 : 5; 1 Joan. 3 : 8; Apo. 21 : 8.22.15. 

De wapenen der Christenen zijn geestelijck, 2 Cor. 10, 4 
Och lieve Leser, onse geweer ende wapenen zijn niet sweerden, spiessen, 

maer verduldigheyt, Luc. 21 : 18, swijgen ende hoopen Esai 30 : 7, ende 
Godts woort, Ephes. 6 : 17; Hebr. 4 :  12. Hier moeten wy onsen swaren 
strijt behouden ende den kamp uytvoeren: Want die wapenen onses 
Ridderschaps (spreect Paulus) sijn niet vleeschelyk maer machtig voor 
Godt, etc. 

Die Duyvel ende sijn rijck en mogen met geen yser overwonnen werden 
Daermede begeeren wy des Duyvels rijck aen te stormen ende niet met 

sweerden, spiessen, geschut en pantsier: Want hy acht yser als stroo ende 
metael als verrot hout, Job 41 : 27. Op dat wy also met onsen Vorst, 
Leeraer ende voorganger Christa Jesu den Vader mogen verwecken tegen 
sijnen Soon ende den Soon tegen sijnen Vader, Matt. 10 : 21; Luc. 12 : 
53. Ende die stoute ende hooghrnoedige herten die haer so vermetelijk
verheffen ende opheffen tegen die bekentenisse Godts gevangen mogen
nemen in die gehoorsaemheyt Christi, 2 Cor. 10 : 6.

Uit: Menno Symons, Een Klare Beantwoordinge over een Schrift Gellii Fabri 
[1554] Opera Omnia (Amsterdam 1681) 283. 

Voorder segge ick: Gelijck wy in Gellio ende allen oproerigen dat bitter 
wreveligh herte ende dat bloedige vyantlijcke schreyen ende schrijven 
haten en bestraffen, Alsoo haten en bestraffen wy oock in gelijcker maten 
(verstaet het Evangelischer wijse) allen den genen die met den sweerde 
vechten, stelen, moven, yemandt op den gantschen Aertbodem (hy sy 
vriendt of vyant) beschadigen ofte leed doen. 
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Sanguinatii, Seditiosi, Vio/enti, et Raptores Christiani non sunt 
Hier geldt ons Vader, noch Broeder, Keyser noch Coninck, Nabuer 

noch Vrient, groot noch kleen, gedoopt noch ongedoopt, Alle die dat 
menschelijcke bloedt tegens Godts Woordt vergieten, tegens de Liefde 
handelen, haren N aesten verongelijcken, verderven ende in 't verdriet 
brengen, mogen onse Broederen niet zijn, want wy weten ende bekennen 
waerachtigh dat sy geen Christenen zijn. 

Dat de Oproerige voortijts binnen Munster met t'samen haren aenhanck 
met den sweerde (ö lacy) tegen Godts Woort gehandelt hebben, moeten 
wy immer hoeren, recht of sy ende wy in dien Grouwel een geweest 
waren, hoewel wy soo geheel ende gantschelijck onschuldigh zijn. Maer 
dat sy selve Landen en Luyden in de wapenen brengen ende in den 
grondt verderven, dat eene Vorstendom by dat ander verwoesten, allerley 
gewelt, droeffenisse 'jammer en de herten leedt allenthalven aenrichten, 
sien sy niet. Ja moet oock noch ( och lacy) al recht ende wel gedaen 
heeten. 

In strijden ende vechten zijn die oproerige ende de Were/t niet verscheyden 
Nademael het dan openbaer is, dat niet allen Vranckrijck, Italien, 

Spangien, Burgondien, maer dat geheele Duytsche geslachte, dat hem des 
Woorts roemt, ende de gantsche wijde werelt met den selvigen Oproerigen 
(so veel vechten, strijden, weeren, roeven ende bloetvergieten aengaet) 
aen gelijcke werck ende gebruyck schuldigh zijn. 

Wat willen sy dan der Oproerigen rnisdaet hier voortbrengen, dewijle 
sy in dien deel selve ja soo veel feylen ende so wel in gelijcke daet ende 
schuit staen als die doen? 

Denckt niet, 0 Mensche (seght Paulus) gy die daer een ander oordeelt 
ende doet oock dat selvige, dat gy Godts oordeel ontloopen sult? Geensins 
want gy doet even gelijck dat selvige dat gy oordeelt, Rom. 2, 1. 

3. HET GEWETENSBEZWAAR ERKEND

In 1574 viel Middelburg in handen van Willem van Oranje, waardoor er een 
einde kwam aan de bloedige vervolgingen van de hervormingsgezinden, die ook 
in dit belangrijke centrum van doperse activiteiten vele Dopers het leven had 
gekost. In deze onzekere tijden - de Spanjaarden konden ieder ogenblik een 
tegenoffensief inzetten - werden in 1576 de Doopsgezinden in Middelburg 
verplicht de eed van loyaliteit aan de overheid te zweren. Toen ze dat om 
godsdienstige redenen weigerden, werd hen, vooral op aandrang van de 
gereformeerde predikanten, de broodwinning onmogelijk gemaakt. Toen Willem 
van Oranje nog datzelfde jaar een bezoek bracht aan Middelburg, dienden de 
Doopsgezinden een verzoekschrift bij hem in, waarop hij 26 januari 1577 onder 
meer het volgende antwoordde: 'bevelende ende belastende sijn Excellentie de 
Magistrat van Middelburch ende allen andren dien dese aengaen mogen, de 
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supplianten aengaende den eedt ende anderssins teghen huerlieden conscientie 
voirder nijet te beswaren, maer laeten huerlieden winckelen openen ende 
neeringe genijeten, gelijck zij van te vooren gedaen hebben'. Dit was de eerste 
declaratie van godsdienstvrijheid voor de Dopers. 

De Middelburgse magistraat gaf evenwel geen gehoor aan Oranje en eiste 
dat de Dopers, naast het zweren van de eed, ook 'anderssins', d.w.z. door het 
deelnemen aan de gewapende burgerwacht, zich als loyale burgers zouden 
gedragen. Dit maakte het noodzakelijk een nieuw verzoekschrift in te dienen, 
waarin de Dopers hun godsdienstige bezwaren tegen het wapendragen nogmaals 
uiteenzetten. Het werd, samen met een weerlegging door de Walcherse 
gereformeerde predikanten in 1580 zowel te Middelburg als Antwerpen 
uitgegeven. De gereformeerde leidslieden motiveerden deze publicatie als volgt: 
'naerdien wy ghehoort ende bevonden hebben, dat verscheyden Copyen van 
dese Requeste hier ende daer onder der eenvoudigher handen zijn, daer deur 
eenighe (desen handel aengaende) niet weynich verstrickt ende ontrust werden'. 

Pas in 1582 kwam het tot een definitieve regeling, die het de doperse burgers 
van Middelburg mogelijk maakte een speciale belasting te betalen ter vrijstelling 
van het wapendragen. In 1588 bedroeg dit hoofdgeld 1200 pond Vlaams, een 
zeer aanzienlijk bedrag dat door ongeveer 100 gezinnen opgebracht moest 
worden. 

Uit: Requeste by die, welcke men Wederdooperen ofte Mennoniten noemt, 
ouerghegheuen: waerin zy soecken te bewijsen, dat het Crijch-voeren teghen Godes 
woordt strijdt, Ende zy daerom tot de Burgherlicke wacht vande Ouerheyt niet en 
behooren ghedwongen te worden. Midtsgaders een wederlegghinghe daervan, 
Ghemaeckt door eenighe van de Dienaers des H. Euangelij in de Steden van 
Walcheren. (Middelburg, 1580) A7v0-Bvo_ 

Aen de Eer. Discrete, Voorsienighe ende Wyse Heeren, rnyn Heere den 
Gouuerneur ende Raedt des Lants, 

N aer uw myn Heere begheerte, heysch ende beuel, niet nae onsen wille 
soecken ofte begheerte, om eenighe onvre, twist, cauilatie ofte dispuit aen 
te rechten ofte verwecken sonder nochtans onses gheloofs haluen niet en 
schamen te verclaren, ter wylen wy niet anders daerin en soecken dan 
onser sielen salicheyt, tselue oock alle menschen wenschen deur de ghena
de Gods, soo hier inder swackheyt te wandelen na der Euangelischer 
waerheyt, dwelck Paulus een eracht Gods noemt, derhaluen hem ooc des 
niet en schaemt, Romeynen aenden eersten gheschreuen, Rom. 1 [ 16). 

Doch op dat wy myn Heeren niet langhe op en houden, noch met veel 
lesens en beswaren, so hopen wyt opt cortste t� stellen, ende verclaren 
wekker Schriften ons daer toe moueren in desen pointen soe niet toe te 
stane en connen: Te weten, Vanden Spaingaerts ofte vyanden des Lantds 
met wapenen te wederstane ofte helpen verdrijuen. Bekennen die, noch 
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gheenen menschen en connen so feytelick met wapenen niet wederstaen 
noch crencken. 

Oorsake, ten eersten, Om dat Christus Iesus den Vorst des vredes, Esa. 
9. [5] nu metten Euangelium des vredes, Lucas 2. (14] ons inden vrede
gheroepen heeft, zy!len vrede gh�laten ende beuolen heeft, Ioan. 14. [27),
1. Cor. 7. (15c], Phil. 4. [7] ende ouervloedighe plaetsen meer.

Ten anderen, omme ende alsoo Christus Iesus Mat. aenden 5. gheleert
ende wechghenomen heeft Ooghe om ooghe, Tant om tant, oock vyant 
haten, ende vrient beminnen, &c. Mat. 5. [38-47). Ende in plaetse van 
dien expresselicken beuolen ende ingheset heeft den quaden niet te we
derstaen, maer die aen deen wanghe slaet de andere bieden, den vyant 
beminnen, wenschen haer goet die ons vloecken, bidden voor den ghenen 
die ons vervolghen ende lijden aendoen, syn seluen niet te wreken soo 
Paulus oock seyt Rom. 12. (14-21] gheen quaet met quaet betalen, maer 
verwinnen tquaet met goet. In somma, alle datmen wil dat hem de mens
chen <lede, doen haer oock insghelicx, Lucas aenden 6. (31 ]. 

Alsoo wijder volghende ende verstaen gheen wterlicke sweert ofte wapen 
te moghen ghebruycken in Syon ofte gemeente Gods, maer haer swaerden 
tot ploechijssers ende spyssyen to sickelen nu zyn sullen naer Es. 2. [4b] 
gheschreuen. 

Soo nae Paulus woordt die seght 2. Corint. 10. (3-6] Al ist dat wy 
wandelen inden vleesche, nochtans niet nae vleesschlicke wijse en strijden, 
want de wapenen van onsen strijt en zyn niet vleeschelick maer gheeste
lick, ende machtich voor God der welcker hy aldus Ephesien aent 6. [10-
18] wtlecht. Aen te trecken het hamas Gods, omghegort metten gordel
der waerheyt, aenghetoghen metten creft der gherechticheyt, aenveerden
den schilt des gheloofs, den helm der hopen ende der salicheyt opsetten,
tsweert des gheests inden handt nemen, dwelck is Gods woordt seght hy.
Siet dit sweert des gheests metten cortsten verhaelt, op beyde zyden snij
dende, Hebr. 4. [12] Apo. 1. (16] ende op veel meer ander plaetsen, ken
nen voor onse wapenen als voren, ende gheen andere en connen ofte en
moghen ghebruycken, behouden onse conscientie vry in God, dat wyt
oock anders niet begrepen noch verstaen en connen, besluyten dattet niet
en is wt eenighe opinie ofte hertneckich ghemoet, maer inder eenvult onse
inderlicxste gelooue daer op onze siele met lijdsaernheyt besitten, naer
Christus leere Lucas 21. [ 14-19].

Bidden hieromme alnoch uwer Eer. myn Heeren doch ootmoedelicken, 
naer die het ghelooue een gaue Gods is, Rom. 10. Die een Heere ouer de 
conscientie is, om diens wille dat alle dinghen zyn ende daer toe om der 
liefden Iesu Christi, ons hier inne met lijdsaernheyt draghen wilt, ende 
dulden onder uwe Eer. Magistratij onse broodt voor wijf ende kinderen 
te moghen winnen. Dit doende, &c. 
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Vredesgetuigenis in leer en onderricht 

1. WEER- E WRAKELOOSHEID

a. Dordtse confessie

De Dordrse Belijdenis van de hand van de Dordtse oudste der Oude Vlamingen 
Adriaan Cornelis, diende in 1632 als basis voor de hereniging van de partij der 
V1amingen en Oude V1amingen. Deze belijdenis met de oorspronkelijke titel 
Voorsrellinghe van de principale articulen onses algemeynen Christelijcken Geloofs, 
ghelijck de selve in onse Gemeynte doorgaens geleert ende beleeft worden heeft 
een grote acceptatie gevonden doordat de Zuid-duitse Doopsgezinden haar in 
1660 als hun belijdenis aanvaarden. Toen velen van hen naar Amerika 
emigreerden bleven zij deze belijdenis trouw. Voor hen werd de vermaning in 
art. 14 om 'oock als 't den noot vereyscht om des Heren wille te vluchten van 
d' eene Stadt of Landt in d' ander' harde realiteit. Tot op heden fungeert de 
Dordtse confessie als de officiële geloofsbelijdenis van hun nakomelingen, de 
Old Mennonites. 

Uit: De Algemeene Belydenissen Der Vereenighde Vlaemsche, Vriesche, en 
Hooghduytsche Doopsgesinde Gemeynte Gods. 
(Amsterdam, 1665) 

Ten veertienden / aengaende de Wrake/ om de vyanden met den 
zweerde te wederstaen: Wy gelooven ende belijden / dat de Heere 
Christus sijn Discipulen ende Navolgers / alle wrake ende weder-wrake 
verboden / ende afgeleert heeft / (Matt. 5 : 39 .44) ende belastende 
bevolen niemant quaedt met quaedt / noch vloekinge met vloekinge te 
vergelden / (Rom. 12 : 17; 1 Petr. 3 : 9) maer het zweert in de scheede 
te steecken / oft / als de Propheten voorseyt hebben / ploeg-ysers daer 
van te maecken: (Jes. 2 : 4; Micha 4 : 3; Zach. 9 : 8-10) waer uyt wy 
verstaen / dat oversulcks / en achtervolgende sijn Exempel, Leven en 
Leringe / wy niemant lijden / leet of verdriet aen mogen doen / maer 
alle menschen haer hooghe welvaert ende saligheyt behooren te soecken 

/ en oock als 't den noot vereyscht om des Heeren wille te vluchten / 
van d' eene Stadt of Landt in d' ander / en berovinge der goederen te 
lijden / maer niemant lijden aen te doen / geslagen wordende / liever d' 
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ander wange oock te bieden / als hem selven te wreken oft wederom te 
slaen / (Matt. 5 : 39) en dat wy daer en boven oock voor onse vyanden 
moeten bidden / en wanneer sy hongerigh oft dorstig zijn / haer laven 
ende spijsen / om haer alsoo met weldoen te overtuygen / ende alle 
onwetenheyt te verwinnen / (Rom. 12 : 20) eyndelijck dat wy moeten 
goed doen / ende ons wel bewijsen tegen alle conscientien der menschen 
/ (2 Cor. 4 : 2) ende na de wet Christi / niemandt yet anders mogen doen 
/ als wy wilden dat ons geschiede (Matt. 7 : 12). 

b. Jacob Jansz Kat

Jacob Jansz Kat (gestorven in 1748) was van 1704-1748 leraar bij de Oude 
Friezen te Amsterdam, die vergaderden in de Arke Noachs aan de 
Prinsengracht. Zijn catechismus Kort Begrip beleefde vier drukken (de laatste 
in 1762) en was tot 1801 in gebruik bij de Zonnisten te Amsterdam. 

In de inhoudsopgave is van ieder hoofdstuk de inhoud in dichtvorm 
samengevat. Hieruit is ook het vers 'Van de Wraake' genomen. 

Uit: Jacob Kat, Kort Begrip van de Leere der Waerheyt. 
(Amsterdam, 17362) 4. 

Van de Wraake 

Bysonder vordert Christus Wet, 
Dat sig het harte leedig maake, 
Van Toorn, Gekyf, Geweld, en Wraake. 
Een Christen is 'er toe geset, 
Om, onder 't God'lyk Welbehagen, 
Syn Heer het Kruyze na te dragen. 

Hem voegt niet, het gedreygde quaat, 
Met kragt geweldig te beletten; 
't Ontfangen Leed betaalt te setten; 
Te smaden, dien, die hem versmaat; 
Of vuyle Laster, Hoon, en Schelden, 
Door even 't selve te vergelden. 

Hem past geen Swaart, of Krygs-geweer. 
Maar Weerloos, Wraak'loos, en Geduldig, 
Is hy ten allen tyden schuldig, 
De Wraak te laten aan syn Heer. 
Hem, hem alleen, is 't Wreeken eygen. 
Een Christen dan, moet Gode swygen. 
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c. Abraham Verduin

Abraham Verduin (1668-1756), leerling van Galenus Abrahamsz, was de eerste 
daartoe opgeleide en besoldigde leraar van de Doopsgezinden te Koog en 
Zaandijk. Deze gemeente diende hij van 1698 tot zijn dood. Naast preken 
publiceerde hij vele boeken. Zijn Christelyke Godgeleerdheid bestaat uit twee 
delen, bevattend 44 leerredenen over theologische en zedelijke vraagstukken, 
alsmede een bijvoegsel over de eed, waarover hij in een polemiek verwikkeld 
was met de remonstrantse hoogleraar Van Cattenburgh. Aan het slot liet 
Verduin zijn geloofsbelijdenis afdrukken, waarvan art. XXIX betreffende de 
weerloosheid luidt: 'Wij gelooven / en belyden / dat de Christenen geene wraak 
en uiterlyken wederstand mogen oefenen / waar door ze / om hunne goederen 
of leven te beschermen / hunnen evenmens zouden kwetsen en dooden / als 
strydende rechtdraads tegen de Leer van de Zaligmaaker / die ons beveelt / 
den boozen niet te wederstaan. (Volgt: aanhaling Matt. 5 : 39,44 en 1 Petrus 
2: 23). 

Uit: Abraham Verduin, Christelyke Godgeleerdheid in Leerredenen verhandeld, 
(Haarlem, 1729) deel II, 119-120; 121. 

Ach of dan deeze nadrukkelyke bevelen van onze grooten Wetgeever met 
ernst overwoogen en betracht wierden: Ik zeg u, dat gy den boozen niet 
wederstaat; maar zo wie u op de rechter wang slaat, keer hem ook de andere 
toe. En zo iemand met u rechten wil en uwen rok neemen, laat hem ook den 
mantel. En zo wie u zal dwingen eene myl te gaan, gaa met hem twee 
[mylenj. Geef den geenen die [iet} van u bid en keer u niet af van den 
geen en die van u leen en wil! 

Als we nu het leven en bedryf der hedendaagse Christenheid hier tegen 
vergelyken, is 'er niet de allergrootste reden om met zekeren geleerden 
Schryver onder de Engelsen, Thomas Linacer, (by gelegenheid dat hy 
bezig was met aantekeningen te maaken over Lukas Evangelium en de 
Leeringen en Lessen van Jezus, begreepen in het Vide Kap. nader 
overdacht) aldus uit te breeken: Aut haec vera non sunt, aut nos Christiani 
non sumus; Of deeze dingen zyn niet waar, of wy zyn geene Christenen? Hy 
wil zeggen, dat het leven en de zeeden der geener die zich tans voor 
Christenen uitgeeven, van de volmaakte Leer des Zaligmaakers aldaar ter 
neder gesteld zo wyd verschillen, dat onmoogelyk waar kan zyn dat ze 
oprechte Christenen zouden weezen, wier levensgedrag tegens deeze heilige 
geboden zo regelrecht strydig is. 

Waarlyk, hoe weinige trekken van weerelooze lydzaamheid bespeurt men 
tans onder het Christendom! 

Wat vind men 'er niet al veelen die 't minste ongelyk dat hen bejegent, 
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't zy in de waan, 't zy in waarheid, niet kunnen verzwelgen, maar het 
zelve gestadig opkroppen en als met de punt van eenen diamant of staale 
griffi in het hert te schryven; die jaar en dag gaan wrokken en pruilen en 
telkens niet als vuur en vlam daar over uitbraaken! 

Andere wederom zyn terstond als afgevaardigd om hunne Beleedigers 
met gelyke munt te betaalen; hebben tegen eene smaadreden wel drie 
gereed die ze hunnen wederparty in 't aangezicht werpen; en meent zich 
elk eershalven wel gekweeten te hebben, als hy maar het laatste woord 
mag behouden. 

Boven deezen, hoe gants weinig kan men verstaan als het lichaam of 
goederen betreft! In plaats dan van 't geleeden ongelyk met eene stille 
gelaatenheid aan God te beveelen, die gezegd heeft: My komt de wraak 
toe, Ik zal het vergelden (Rom. 12 : 19), is men veelal op 't spoedigst in de 
weer om zich zelven te rechten of den Beleediger zonder uitstel te daagen 
voor de Burgerlyke vierschaar. Een klaar bewys dat de zodanigen noch 
vleeselyk zyn, onwys, onlydzaam, liefdeloos, dewyl ze liever ongelyk en 
schaade moesten lyden (I Kor. 6 : 7), als anderen door hunne dwaaze en 
averechtse pleitlust ongelyk en schaade aandoen. 

Niet minder zyn hier ook die geenen te beschuldigen, die tot bescherming 
van hunne tydelyke goederen die maar voor een oogenblik genooten 
worden, hunnen Schepen met doodelyke wapenen toerusten, waar mede 
zy den zulken die hen met geweld aanvallen den draad van dit tydelyke 
leven en alle middelen ter bekeering tevens afsnyden: eene schaade zo 
groot en zwaar, dat ze naardien ze eeuwig is, al het goed van de waereld 
te boven gaet. ( ... ) 

Dat zulke euveldaaden zo lynrecht strydig met Jezus Leer en voorbeeld 
door die geenen noch gepleegd worden die de Christelyke Godsdienst 
met een ander oog als wy beschouwen, is zo zeer niet te verwonderen. 
Maar dat 'er noch onder ons gevonden worden die dit zelve spoor 
betreeden, niet tegenstaande zy zich by alle de waereld uitgeeven voor 
Weerelooze Christenen, is byna eene onbegrypelyke zaak. Of zoude dit 
noch al het wit van de Godsdienst getroffen zyn en de eer opgehouden 
van het Evangelium 't welk bekwaam is om wolven in lammeren te 
veranderen? Zyn we Christenen en gaan we zo erg te werk als Jooden en 
Heidenen? Onder Israël mochten zelf geene dieven gedood worden: hoe 
zal dan dit bedryf den zachtmoedigen aard van eenen Christen volgens 
de -Lèer van Jezus betaamen? Hoe zal een Christen zyne vyanden, die hy 
gehouden is lief te hebben, welker liefde hem zo sterk is aanbevoolen, het 
grootste kwaad kunnen doen en dat om de behoudenis van lichaamelyke 
goederen, welker al te greetig najaagen door geoorloofde middelen zelf 
verbooden is? Dat zyn immers zaaken die tegen elkanderen aanloopen. 

28 



d. Johannes Bremer

Johannes Bremer ( 1694-1757) studeerde aan het Remonstrants Seminarie te 
Amsterdam en werd in 1715 proponent. Hij werd, toen hij geen aanstelling 
kreeg bij de Remonstranten, doopsgezind en nam in 1720 een beroep aan naar 
de Doopsgezinde Gemeente te Leiden. In 1728 werd hij leraar van de 
Amsterdamse gemeente als collega van onder meer Deknatel, met wie hij zich 
inzette voor de totstandkoming van het Doopsgezind Seminarie in 1735. 

Hij publiceerde een achttal geschriften, waaronder de catechismus 
Grondbeginsels (Amsterdam, 1743). 

Uit: Johannes Bremer, Grond-beginsels van de Leere der Waarheid, die naer de 
godzaligheid is, bij wijze van vragen en antwoorden opgestelt voor de 
Doopsgezinden. (Amsterdam, 1790) 139-141. 

Van de Wraek- en Weereloosheid 

1. Vraege. Is alle wraek oeffening een Christen verboden?
Ant. Alle wraek oeffening is een Christen uitdrukkelyk in God woord
verboden. Rom. 12. vs. 17: Vergelt niemand kwaed voor kwaed. En vers
19. En wreekt u zelven niet, Beminden, maer geeft den toorne plaets. Zie
ook 2 Thess. 5. vs 15 en 2 Petr. 3. vs 9.

2. Vr. Waerom mogen wy ons zelven niet wreeken?
Ant. Wy mogen ons zelven niet wreeken of kwaed voor kwaed vergelden
I om dat wy ons daer door een recht aenmaetigen / 't geen den
Allerhoogsten God alleen toekomt; want daerom voegt 'er d'Apostel in
de voorgemelde plaets by: Want daer is geschreven: my komt de wraeke
toe; Ik zal 't vergelden, spreekt de Heere.

3. Vr. Wat moeten wy daer en tegen omtrend onze vyanden doen?
Ant. Wy moeten in tegendeel onze vyanden wel doen / dezelve zegenen
/ God voor hun bidden / en ze tot betere gedachten zoeken te brengen.

4. Vr. Waer wordt ons dat geleert?
Ant. Matth. 5. vs 44. Hebt uwe vyanden lief, zegent ze die u vervloeken,
doet wel den geenen die u haeten, en bidt voor de geenen die u geweld doen
en die u vervolgen. Rom. 12. vs 14. Zegent ze die u vervolgen: zegent en
vervloekt niet. En vers 20/21. Indien dan uw vyant hongert, zoo spyzigt hem;
indien hem dorstet, zoo geeft hem te drinken: want, dat doende, zult gy
kooien vuurs op zyn hooft hoopen; en wordt van het kwaad niet overwonnen,
maer overwint het kwaed door het goed.
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5. Vr. Mag een Christen ook den boozen wederstaen?
Ant. Neen. De Heere verbiedt ons den boozen te wederstaen: Matth. 5.
vs. 38. 42: Gy hebt gehoord dat gezegd is: oog om oog en tand om tand;
Maer ik zegge u, dat gy den boozen niet en wederstaet; maer zoo wie u op
de rechter wange slaet, keert hem ook d' ander toe, enz.

6. Vr. Wat moet dan een Christen doen als by beledigt wordt?
Antw. Een Christen moet / als by beledigt wordt / door vriendelykheid
/ voorzichtigheid en andere geoorloofde middelen / zynen belediger tot
betere gedachten zoeken te brengen / het kwaed / zoo veel mogelyk zy
/ ontvlieden en vermyden / God om zynen bystand bidden / en voor het
overige / het volmaakte voorbeeld van zyn Heer en Meester navolgen /
die als Hy gescholden werdt, niet weder schoft, en als Hy leedt, niet dreigde;
maer gaf het over aen dien, die rechtvaerdiglyk oordeelt. 1 Petr. 2. vs. 23.
Zie ook 1 Kor. 4. vs 11-13.

7. Vr. Wat leert u dit stuk der wraek- en weereloosheid?
Antw. Het leert my alle wraekzucht uit myn harte te verbannen / alle
verbittering af te leggen / en zorgvuldig te vermyden alles / wat
aenleiding geeven kan tot twisten / krakeelen / vechteryen en
vyandschappen. Jak. 4. vs 1: Van waer komen krygen en vechteryen onder
u? (komen ze) niet hier van, (namelyk) uit uwe wellusten, die in uwe leden
stryd voeren?

2. LIJDZAAMHEID

a. Galenus Abrahamsz de Haan

Galenus Abrahamsz de Haan ( 1622-1706) beschouwde de weerloosheid als de 
oproep aan de individuele Christen om de 'wraakelooze zachtmoedigheyd en 
wil- en weerlooze lydzaamheyd en gelatenheyd' van Christus na te volgen. 
Galenus handhaafde de weerloosheid (naast de hegemonie van het Nieuwe over 
het Oude Testament, het geen eed zweren en de afwijzing van de kinderdoop) 
als een van de vier verschilpunten met de Gereformeerden. Toch trof hem het 
verwijt van de confessionalistische Zonnisten, dat hij bereid was om avondmaal 
te houden met niet-weerloze Doopsgezinden. 

H. W. Meihuizen typeert zeer ter zake Galenus' opvattingen over de 
weerloosheid als volgt: 'Overigens lijkt het, dat hij de problemen, die door het 
Evangelisch verbod van tegenweer opgeroepen worden, niet geheel heeft gepeild. 
Hij moet hebben beseft, dat de vrijheid, waarin hij zijn geloof sinds zijn 
ambtsaanvaarding kon belijden, te danken was aan een met wapenen bevochten 
onafhankelijkheid. Hij kon ook weten dat het land met zijn 'gematigde, 
oordeelkundige en Vaderlijke Overheid', zoals hij zelf had erkend, slechts aan 
de rampen, die het jaar 1672 had kunnen brengen, was ontsnapt door 

30 



krijgsbedrijven te land en ter zee. Toch spreekt hij nergens van de spanning 
tussen de Evangelische levenshouding en de praktijk van het staatsburgerschap. 
Wanneer hij zich die spanning al bewust geweest is, dan gaf de opdracht des 
Heeren voor Hem toch blijkbaar de doorslag: een Christen behoorde in de 
practijk te brengen wat de Heer zelf had gedaan. De verboden van wraak en 
vergelding moesten zo worden opgevat als de Apostelen ze hadden verklaard.' 
( Galenus Abrahamsz, Haarlem 1954, pp. 173-174). 

De weerloosheid bleef beperkt tot de persoonlijke levenssfeer en veroorzaakte 
derhalve geen spanning meer tussen gemeente en wereld. De dienaren van 
Galenus' gemeente te Amsterdam konden daarom in het rampjaar 1672 de 
gemeenteleden oproepen om gehoor te geven aan het verzoek van de Prins van 
Oranje om kleding en schoeisel voor zijn leger. Zij verklaarden, dat deze hulp 
niet 'teegens de belijdenisse van ons geloof strijdig is'. Maar ook de meer 
principiële Zonnisten bleven niet achter. Zo tekende de Zonnistische oudste 
van de Rijp, Engel Arentz van Dooregeest in datzelfde jaar voor bijna vijftig 
gulden in ten bate van de soldaten te velde. 

Uit: Galenus Abrahamsz., Kort Begrip van de Aanleyding tot de Kennis van de 
Christelyke Godsdienst (Amsterdam, 1736) 24-27. 

71. Vraage. Waar in is de Christelyke lydzaamheid gelegen?
Antw. De Christelyke lydzaamheyd is eygentlyk hier in gelegen / dat

een ider Christen het lyden / 't welk God de Heere hem toezend / of 
over hem gehengt gewillig opneeme; en met willooze gelaatenheyd het 
zelve verdraage / en daar in tot den eynde toe volduure. 

72. V raage. Worden ook bezondere geboden aangaande de lydzaamheyd
gevonden?
Antw. Daar worden zeer veel geboden/ aangaande de lydzaarnheyd
gevonden; als onder andere by Paulus / tot die van Romen Kap. 12. vs
12. by Jakobus / in zyn algemeene Zendbrief Kap. 1. vs 2 / 3 / 4 /. in
de Zendbrief aan den Hebreen Kap. 12. vs 1. en 2. enz.

73. Vraage. Sluyt de betrachting van de Christelyke zachtmoedigheyd, en
lydzaamheyd, alle wraak en tegenweer uyt / waar door onze naasten kan
worden beschadigt?
Antw. Ik achte / dat beyde uyt de leere / en het volmaakte voorbeeld /
van onze Heere Jezus Christus / klaar blykt / dat alle zodanige wraak,
en tegenweer, waar door onzen naasten word beschaadigt / de Christenen
geheel is verboden; en dat in tegendeel haar wel uytdrukkelyk is
aanbevolen / in wraakelooze zachtmoedigheyd, en wil- en weerlooze
lydzaamheyd, en gelatenheyd / haaren Heer en Meester / dat
allerootmoedigste / zachtmoedigste / en lydzaamste Lam / getrouwelyk
tot de dood toe na te volgen.
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74. Vraage. Kond gy my eenige getuygenissen aanwysen / die dit gevoelen
bevestigen?
Antw. Dit myn gevoelen word krachtiglyk versterkt / door 't geen wy by
den Evangelist Mattheus Kap. 5. vs 38. en vervolgens leezen: alwaar
onzen Zaligmaker de woorden / ooge, om ooge, en tand, om tand, (wel
eer zo wel tot de Wethouders / of Overheden / als tot het volk in 't
gemeen / door Moses uyt gesproken) door een volmaakter uytlegging
vervullende / aldus spreekt: Gy hebt gehoord, dat gezegd is, ooge om ooge,
en tand om tand. Maar ik zegge u, dat gy den boozen niet en wederstaat:
maar zo wie u op de rechter wange slaat, keert hem ook de andere toe. En
zo iemant met u rechten wil, en uwen rok neemen, laat hem ook den mantel:
Vers 43, 44. daar by voegende: Gy hebt gehoort datter gezegt is, gy zult
uwen naasten liefhebben, en uwen vyand zult gy haaten: maar ik zegge u,
hebt uwe vyanden lief, zegent ze die u vervloeken, doet wel den geenen die
u haaten, en bid voor de geene, die u geweld doen en die u vervolgen.

XXII. LESSE

75. Vraage. Hoe meend gy dat deze Hemel-lessen te verstaan zyn?
Antw. Deze Hemel-lessen zyn niet anders te verstaan / als / ze de Heere
zelfs beleeft heeft / en zyne afgezanten / in zynen naam / dezelve in haar
schriften verklaart en uytgelegt hebben.

76. Vraage. Hoedanig heeft de Heere die zelfs beleeft?
Antw. Behalven dat uyt de beschryvinge van de H. Evangelisten Mat

theus / Markus / Lukas / en Joannes / klaar en onwederspreekelyk blykt 
/ dat de Heere zich / zyn gantse leven door / volkomen zachtmoedig en 
lydzaam heeft gedraagen / zonder 't alderrninste blyk van lichaamelyk 
tegenweer / en wraak / tegens zyne bittere en alderfelste vyanden in 't 
werk gestelt te hebben: zo geeft 'er daar en boven den H. Apostel Petrus 
die heerlyk getuygenis van in zyn eerste algemeene Zendbrief Kap. 2. vs 
21 / 22 / 23. Christus, zegt hy, heeft ook zelfs voor ons geleden, ons een 
exempel (of voorbeeld) nalaatende, opdat gy zyne voetstappen zoudet navol
gen. Die geen zonde gedaan heeft, noch daar en is geen bedrog in zynen 
mond gevonden. Die, als hy gescholden wierd, niet weder en schold; en als 
hy leed, niet en dreygde: maar gaf het over aan dien, die rechtvaardiglyk 
oordeeld. 

77. Vraage. Hoe verklaaren de H. Apostelen de boven gemelde leeringen
/ van haar / en onzer aller / Heer en Meester?
Antw. Boven de verklaaring / die aanstonds gehoord is / spreekt den
Apostel Petrus in den zelven Zendbrief Kap. 3. vs 9. hier van aldus:
Vergeld niet quaad voor quaad, of schelden voor schelden; maar zegent daar
en tegen; weetende dat gy daartoe geroepen zyt, op dat gy zegeninge zoud
be-erven. Waar mede volkomenlyk overeenstemt den Apostel Paulus in
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zyn Zendbrief aan die van Romen/ Kap. 12. vs 19 / 20 / 21. zeggende: 
En wreekt u zelven niet, beminde: maar geeft den toorne plaatse. Want daar 
is geschreven, my (komt) de wraake (toe;) ik zal het vergelden, zegt de 
Heere. Indien dan uwe Vyand hongerd, spyzigt hem: indien hem dorst, zo 
geeft hem te drinken. Want dat doende, zult gy kooien vuurs op zyn hoofd 
hoopen. En word van het quaad niet overwonnen, maar overwind het quaad 
door het goed. 

Zo dat aller Christenen plicht blyft / even als haar Heer en Meester 
gedaan heeft / door lyden te overwinnen / en alzo in 't Koninkryke Gods 
in te gaan; en by alle gelegentheyd wel doende, den mond te stoppen, aan 
de onweetenheyd der dwaaze menschen. 

b. Joannes Deknatel

Joannes Deknatel (1698-1759) was vanaf 1726 tot zijn dood predikant bij de 
Lammisten te Amsterdam. Deze 'Piëtist onder de Doopsgezinden' onderging 
sterk de invloed van de Moravische Broeders (in ons land Hernhutters genoemd) 
en was bevriend met hun leidsman Graaf von Zinzendorf. In woord en geschrift 
heeft Deknatel een grote invloed uitgeoefend in binnen- en buitenland, bij zowel 
Doopsgezinden als niet-Doopsgezinden. Enige van zijn geschriften werden in 
het Duits vertaald. Zo werd bijv. zijn Aanleiding tot het Christelijk Geloove 
(Amsterdam, 1746, 17472, 17643) onder de titel Anleitung zum christlichen 
Glauben in verschillende drukken uitgegeven. 

Een van de kenmerken van het Piëtisme is de nadruk op het lijden van 
Christus. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Deknatel de weerloosheid hecht 
fundeert in de navolging van Christus. Hem navolgen brengt lijden en 
door-de-wereld-gehaat-zijn met zich mee. 

Uit: Joannes Deknatel, Aanleiding tot het Christelyk Geloove, Met de Woorden 
Gods; voornamelyk geschikt voor de Kinderen en Opwassende Jeugd. (Amsterdam, 
17461) 93-94. 

433. Vr. Hoe doet gy / als gy beledigt word?
Antw. Vergeldt niemand kwaad voor kwaad, nog schelden voor schelden.
1. Petr. 3. vs 9.

434. Vr. Wil dan de Heiland dat zyne Jongeren weerloos en lydzaam zyn?
Antw. Weederstaat den Boozen niet, maar zo ymand u op de regter wange
slaat, keert hem ook de andere toe. Matth. 5 vs 39.

435. Vr. Hoe is dit te verstaan?
Anwt. Hebt uwe vyanden lief, zegent ze die u vervloeken, doet wel den genen
die u haaten, en bidt voor degene die u geweld aandoen, en die u vervolgen.
Matth. 5. vs 44.
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436. Vr. Is deeze Lydzaamheit niet eene Hooftzaak by Jesus navolgers?
(Dat de Doopsgezinden de Weereloosheid als een weezendlyk deel haares
Christendoms gehouden hebben, was niet om dat zy wisten, dat de wraak
ongeoorlooft is (want dat belyden alle Religien en alle reedelyke
Menschen) maar om dat het Lyden met Christus tot de waare navolging
van Jesus behoort)
Antw. Ja, zo ymand agter my wil komen, die verlochene zich zelven, en
neeme zyn kruis op, en volge my. Matth. 16 vs 24. Hier toe zyt gy geroepen,
dewyl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een Exempel nalatende, op
dat wy zyne voetstappen zouden navolgen. 1. Petr. 2. vs 21.

437. Vr. Is dit de natuur van Christus navolginge?
Antw. Ja, want ook alle die Godzalig willen leeven in Christus Jesus, die
zullen vervolgt worden. 2. Tim. 3 vs 12. (Hand. 14. vs 22.)

438. Vr. Hoe is dat zo / dat de Geloovigen / die niemand leed doen /
van de wereld gehaat worden?
Antw. Dit is de versmaadheid Christi. Hebr. 11. vs 26. Gy zult van allen
gehaat worden om mynen Naame. Matth. 10 vs 22. (Joh. 15. vs 21, 22.)

3. OVERHEID

a. Hans de Ries / Lubbert Gerritz

Hans de Ries ( 1553-1638), leider van de Waterlanders, en Lubbert Gerritz 
Yserman (1534-1612), leraar van de gematigde Friezen in Amsterdam, stelden 
in 1610 een geloofsbelijdenis op die de 'Waterlandse Geloofsbelijdenis' wordt 
genoemd. Hoewel beiden ijverden voor het herstel van de eenheid der 
broederschap en zij zich verzetten tegen de rigoristische opvattingen van Dirk 
Philips over de ban, mijding en buitentrouw, leidde hun 'vrijzinnigheid' toch 
niet tot de vervaging van de grenzen tussen gemeente en wereld op het punt 
van de weerloosheid. Uitdrukkelijk stellen zij, dat het ambt van de overheid en 
het voeren van het zwaard de navolgers van Christus niet is toegestaan. 

Deze geloofsbelijdenis heeft gediend om de toetreding van vluchtelingen uit 
Engeland tot de herenigde Waterlandse en Friese gemeente te Amsterdam 
mogelijk te maken. De Engelsen zijn dan ook 'nadat ze dezelve bestemd en 
ondertekend hadden, alhier in de gemeente voor broeders en lidmaten 
ontvangen'. (Apologie tegen Nittert Obbes door Reinier Wybrands, Pieter Andriesz. 
en Corn. Claesz., Hoorn 1626, 36) Hier is dus sprake van een belijdenis van een 
Waterlandse gemeente die door niet-Doopsgezinden bij toetreding 
onderschreven moest worden. Het afzien van het wereldlijk zwaard vormde 
hiervan een belangrijk artikel. 
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Uit: Korte Belydenisse des Geloofs der Voornaamste Stukken der Christelyke 
Leere, Opgesteld door Hans de Rys en Lubbert Gerritz. (Rotterdam, 1740) 28-30. 

34. Van het Ampt der Wereltlyker Macht, ofte Overheyt

De Wereltlyke macht / ofte Overheyt / is een nootwendige (Rom. 13 : 
3, 4.6) ordinantie Gods / geordent ende ingestelt / tot onderhoudinge 
van den gemeynen staat / ende een goet natuerlyk borgerlyk leven / den 
goeden tot beschuttinge / den quade tot straffe. Wy kennen ons schuldig 
/ ende door Gods woordt verbonden / de Overheyt (Tit. 3 : 1; I Pet. 2 : 
13 .17) te vreezen / eere ende gehoorsaernheyt te bewysen / in alle saken 
/ niet strydig (Acto 4 : 19) tegen den woorde des Heeren. Wy zyn 
gehouden (Iere. 29 : 7; I Tim. 2 : 1) Godt almachtig voor haer te bidden 
/ voor goede redelyke Overheyt den Heere te danken / ende haer te geven 
sonder murmuratie (Mat. 22 : 17; Rom. 13 : 7) behoorlyk Chyns / Tol 
ende schattinge. Dit Ampt der Wereltlyke Macht / en heeft de Heere 
Jesus in zynen geestelyk Ryke / de Gemeynte des nieuwen Testaments / 
niet geordent / noch by de Ampten (1 Cor. 12 : 28; Ephes. 4 : 11) zyner 
Kerken gevoegt. Heeft ook zyne Discipulen / Leer jongeren / oft 
navolgeren / tot Wereltlyke Coningen / Princen / Vorsten oft Overheden 
/ niet beroepen / (Mat. 20 : 25-28; Luc. 22 : 25-27) noch haer gelast oft 
geboden sulken Ampt aen te grypen / ofte de Weereld in soo een 
wereltsche wyse te regeren. Soo weynig hy ook aen den Lidtmaten zyner 
Kerken een Wet heeft gegeven / die sulken Ampt ende regeringe paste. 
Maer worden deurgaens van hem (die haer met een stemme uyt den 
Hemel (Mat. 17 : 5) gehoort / bevolen is te hooren) (Ioan. 8 : 12; 10 : 
27) tot navolginge zynes ongewapenden levens / (Heb. 12 : 2,3; I Pet. 2 :
21.22.23) ende Cruys dragende voetstappen geroepen / in wien geen ding
min is gebleken / als wereltlyke regeringe / macht ende sweert. Dit alle
dan aengemerkt / (ende daer beneven / dat aen het Ampt der Wereltlyker
Macht / veel ander dingen vast zyn / als Oorlogen ofte kryg voeren /
zyn vyanden aen lyf ende goederen te beschadigen / &c, 't welk hem met
Christi / ende dat afgestorven leven der Christenen / qualyk oft niet
voegen ende schikken wil) zo is't dat wy soodanige Ampten ende
bedieningen wyken. Willen hier met nochtans de redelyke bescheyden
Overheyt geensins verachten / noch veroordelen / noch minder gestelt
hebben / dat sy door den H. Geest van Paulo (Rom. 13 : 1.2.3.)
beschreven is.

b. Cornelis Wagenmaker

Cornelis Wagenmaker was vanaf 1740 leraar, en van 1743 tot zijn sterfjaar 1784 
oudste van de doopsgezinde gemeente op het eiland Wieringen. Hij publiceerde 
in 1759 een catechismus, waarvan in 1776 nog een tweede druk uitkwam. 
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Dat leer en leven in deze gemeente op een bijzondere wijze konden 
samengaan, blijkt uit een opmerking van Blaupot ten Cate, dat Wagenmakers 
mede-oudste Elbert Wognum tevens burgemeester op dit eiland was. 'Hij 
verwijderde zich echter, wanneer er een eed gevorderd of over lijfstraffelijke en 
krijgszaken gehandeld werd'. (Geschiedenis der Doopsgezinden in Holland, enz., 
deel II, 203, noot 2) 

Dit feit kan een licht werpen op Wagenmakers soepele houding (in antwoord 
33) ten aanzien van gemeenteleden die het overheidsambt bedienen. Ze dwalen
volgens Wagenmaker, maar 'het staat aan ons niet hen van onoprechtheid te
beschuldigen ... en ze van de gemeenschap van Christus en de hope der
Zaligheid uit te sluiten' (d.w.z. van de gemeente af te snijden).

Uit: Onderwyzing aangaande het Christelyk Geloof in Vragen en Antwoorden door 
Cornelis Wagenmaker. (Amsterdam, 1776) 107-111. 

24. V. Welken zyn de Evangelische Bevelen, waar omtrent wy met dezelve
Kerk verschillen? 1 

A. De Bevelen aangaande de Zwaarddragende Magten en Overigheden,
ons gedrag jegens de Kwaden, en het Eedzweren.

25 V. Wat geloven wy van de Zwaarddragende Magten? 
A. Dat die Menschelyke Ordening, door de Goddelyke Voorzienigheid
zelf, mede geordineerd en vestgesteld is in de wereld, tot bescherrninge
der goeden en straffe der kwaden (Rom. 13 : 1-7); dat zy in zig zelve geen
Onrechtveerdigheid, maar een werk en oefening van rechtvaardigheid is;
dat ze ook in de wereld blyven zal, zo lang de wereld, om derzelver
boosheid wille, die nodig heeft; dat wy verpligt zyn onze Overigheden te
eeren, onderdanig te zijn, schatting te betalen, het goede welke wy door
haar genieten, dankbaar te erkennen en God voor hen te bidden (I Petr.
2 : 13-16; I Tim. 2: 1, 2).

26 V. Maar waar in verschillen wy dan van anderen? 
A. Hier in, dat wy, niettegenstaande dit alles, geloven dat de Christenen,
als ware Christenen, volgens de bevelen van Jezus Christus, hunnen Heer,
tot de waarneming van zulk een ampt niet geroepen, maar integendeel
van het zelve afgemaand worden.

27 V. Hoe zo? 
A. Doordien ze geroepen worden tot een Hemelsch Koninkrijk, welks
wetten hen verpligten tot zodanigen onschuldigen en deugdlyken
levenswandel onder malkanderen, die het Zwaard te dragen volstrekt
nodeloos maakt; tot zulk een Nedrigheid en onderlinge Onderdanigheid,

Met 'Kerk' bedoelt Wagenmaker de Gereformeerde Kerk, de 'Hoofdkerk'. 
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welke alle lust tot Hoogheid en Heerschappyvoering uitsluit, en tot zulk 
een Verzaking van de wereld, tot zulk een Lydzaarnheid en 
Goeddadigheid jegens de kwaden, als met den tegenstand en het 
vergeldingsrecht der Overigheden onbestaanbaar is. 

28 V. Mogen dan de Christenen hun leven, hunnen vrijheid, hunnen 
goederen, en godsdienst, ten koste van het leven hunner vyanden, door 
het Zwaard niet verdedigen? 
A. Neen, dit is geheel strydig met den aard en de natuur der
Evangelieleere, welke geene zodanige verdediging kent noch bevolen heeft,
noch geen leven, vryheid of goederen ten loon belooft; maar wel
verdrukking, vervolging en de dood voorspelt, zo dat zy alleen verdedigd
kan worden door de kragt van hare hemelsche waarheid, door de
lydzaarnheid van derzelven belyderen, en door het behouden van de
kwaden.

29 V. Welken zyn de voornaamste Schriftuurplaatsen, op welken deze 
onze byzondere gevoelens rusten? 
A. De duidelyke verklaring van de Heere Jezus, rakende zyn Koninkryk:
Myn Koninkryk is niet van deze wereld, indien myn Koninkryk van deze
wereld ware, zo zouden myne dienaars gestreden hebben, maar nu is myn
Koninkrijk niet van hier (Joann. 18 : 36); op de onderregting, die hy
desaangaande zynen Discipelen gaf: Gy weet dat de Oversten der Volken
H eerschappy voeren over hen en de Groten gebruiken magt over hen, doch
alzo zal het onder u niet zyn, maar wie zo onder u zal wilen groot worden
die zy uwe dienaar, en wie onder u zal willen de eerste zyn, die zy uwe
dienstknegt (Matth. 20 : 25-27); en op de verklaringen zyner Apostelen,
dat wy den stryd niet hebben met vleesch en bloed (Ephez. 6 : 12), en dat
de wapenen van onzen kryg niet vleeschelyk zyn (II Kor. 10 : 4).

30 V. Zyn 'er ook anderen, die dit even klaar bevestigen? 
A. Ja, alle die leeringen en vermaningen tot zulk een Wrakeloosheid,
Lydzaarnheid, weldoende en voorbiddende Liefde tot de Vyanden, als in
Jezus Christus zelf allervolmaakst heeft uitgeblonken, die, als hy
gescholden wierd niet weder schold, en als hy leed niet dreigde; maar het
overgaf aan dien, die rechtvaardig oordeelt, en voor de Overtreders bad, en
ons een Exempel heeft nagelaten, opdat wy zyne voetstappen zouden navolgen
(I Petr. 2 : 20-22).

31 V. Maar leert de ondervinding niet, dat de Zwaarddragende Magten 
onder de Christenen zo wel, als onder andere Volken, noodzakelyk zyn? 
A. Uit het reeds gezegde volgt dat die noodzakelykheid 'er niet zou zyn,
indien de Christenen ware Christenen en rechte Navolgers van Jezus
Christus waren; doch dat, zo lang zulks niet is, en onder hen, tot straffe

37 



der boosdoenderen, een dwingende en straffende Magt nodig is, 'er ook 
zo lang wel een zyn zal, schoon alle ware Christenen met ons geloofden 
dat zy 'er niet toe geroepen waren. 

32 V. Zouden de Christenen, zonder heerschappy te voeren, niet schielyk 
uitgeroeid worden? 
A. Het tegendeel bevestigen de eerste eeuwen van het Christendom, toen
ze niets voor zig en alles tegens zig hadden, en onder de bloedigste
vervolgingen aanwiessen en vermeerderden; daar, integendeel, toen ze
begonnen te heerschen, de Christelyke naam wel gemeener, maar de ware
Christenen minder in getaj geworden zyn.

33 V. Zyn dan allen, die dit ampt bedienen, even daarom geene ware 
Christenen? 
A. Dit volgt in 't geheel niet uit ons gevoelen; maar alleenlyk dat zy, naar
ons oordeel, dolen, en wy hen daarom, zo lang wy niet anders zien, niet
mogen navolgen; het staat aan ons niet hen van onoprechtheid te
beschuldigen, of van eenen handel tegen beter weten, en ze van de
gemeenschap van Christus en de hope der Zaligheid uit te sluiten.

c. Hendrik Waenna

Hendrik Waerma (1711-1771), aanvankelijk leraar van de gemeente der 
behoudende Groninger Oude Vlamingen te Emden, was van 1761 tot zijn dood 
de eerste vaste en geordende leraar van de doopsgezinde gemeente te Deventer, 
die aangesloten was bij de Groningse Sociëteit der Oude Vlamingen. Waerma 
was een geleerd man die vele geschriften heeft nagelaten die een tolerante geest 
ademen. 

Interessant in de onderstaande passage uit zijn Evangelische Geloofsleere is 
Waerma's onderscheiding tussen wrakeloosheid en weerloosheid. De wrakeloze 
Doopsgezinden willen geen wraak, straf of aanval, maar erkennen wel het recht 
van zelfverdediging. 

Ook in deze behoudende gemeenten der Oude Vlamingen is in de tweede 
helft_ van de ! Se eeuw de invloed van de wereld niet meer tegen te houden. 
Slechts twintig jaar na het overlijden van Waerma werd door de Mennonieten 
te Deventer in 1784 /184,- bijeengebracht 'voor de wagthebbende 
manschappen van het manhafte vrijcorps der stad, opgerigt wegens het slappe 
garnizoen, waarvoor waakrokken en zoo meer gemaakt zijn'. (J. C. van Slee, 
'Historie der Doopsgezinden te Deventer sinds 1533 tot het einde der 18e eeuw', 
in: Doopsgezinde Bijdragen, 1919, 91). De opvolger van Waerma, Dr Wybo 
Fynje, was een felle patriot en bracht het onder Schimmelpenninck en Koning 
Lodewijk tot directeur der Staatscourant, zo het evangelie van een geheel ander 
koninkrijk verkondigend. 
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Uit: Hendrik Waerma, De Evangelische Geloofs-leere (Groningen, 1768) 234-235. 

Dat een Christen niet tot deze wereld behoort, de eigentlyke grond van 't 
gevoelen der Mennoniten of Doopsgezinden 

En 't is op deze grond, dat ons geloof als Mennoniten betreffende de 
Wereldlyke Overheid, de Weerloosheid, den Eedt enz. byzonder moet 
gevestigt worden, tegen de geenen die daar in van gevoelens van ons 
verschillen. Want waarlyk, zo wy ons, of de Christenen, moeten 
aanmerken als Burgers dezer wereld; dat wy in dit leven (gelyk het oude 
Israël in Canaän) voornamelyk ruste, gemak, Eer en tydelyk voordeel 
mogen zoeken; daar by bevindende de gesteldheid dezer aarde en de 
boosheid waar in zy door de zonde gedompelt ligt (I Joh. 5 : 19): dan 
moeten wy bekennen dat de wereldlyke overheid, en zig met geweld te 
verdedigen tegen zyne beleedigers, voor geoorloft en noodzakelyk moet 
gehouden worden. Waarom ook veele onzer Geloofsgenooten in deze vrye 
en laatere tyden zig meer en meer van 't begrip onzer godvrugtige en 
yverige voorvaderen verwyderen. Stellende zommige, dat men in het 
Evangeli geen verbedt vindt van 't Ampt der weereldlyke Overheid, en 
alzo niet ongeoorloft; zoekende andere ook niet meer weerloze, maar 
alleen Wraakeloze Doopsgezinden genaamt te worden enz. 

Nogtans wanneer men bedenkt, dat de waare Christenen doorgaans 
omschreeven worden als Reizigers en Vreemdelingen op deze Aarde, wiens 
Burgerschap in den Hemel is, zo gelooven wy dat een Christen tot deze 
wereld eigentlyk niet behoort; dat hy alleen den Evangelische weg (wel 
met voorzichtigheid, maar niet met gewelddadigheid) moet wandelen in 
zelfs verloochening, verzaaking der wereld, in liefde, ootmoedigheid, 
zachtmoedigheid, lydzaarnheid, en dus de versmaadheid om Christus voor 
grooter Rykdom achten, dan alle de schatten van dit werelds Egipten. 
(Hebr. 13 : 14; Phil. 3 : 20; Matth. 10 : 16, 23; Matth. 16 : 24; Hebr. 11 
: 26). 

4. OORLOG

a. Jacobus Rijsdijk

Jacobus Rijsdijk (1690-1744) was leraar van de verenigde Waterlandse en 
Vlaamse gemeente te Almelo, Zwolle en Groningen. Evenals zijn rechtzinnige 
tijdgenoten Douwe Feddriks, Lambert Bidloo en Herman Schijn verzette hij 
zich met zijn zonnistische achtergrond tegen de 'verregaande verdraagzaamheid' 
van het collegiantisme en rationalisme die in doopsgezinde kringen aan invloed 
wonnen. Hij hield vast aan de noodzaak van een vaste belijdenis en het verbod 

39 



om ongedoopten tot het avondmaal toe te laten. In zijn polemiek met de 
vrijzinnigen maakte hij onderscheid tussen de 'ware Mennoniten' en de 
'zogenaamde Doopsgezinden, die onder de naam van Mennoniten schuilen'. 
Hij schreef vier polemische en vijf leerstellige geschriften. 

Uit: J. Rijsdijk, Korre schets van de !ere der waarheid. (Groningen, 17563) 240-
245. 

Van den oorlog 

1 Vrag. Wat verstaat gy door den Oorlog? 
Antw. Een zekere geweldige strijdt / tusschen twe of meer 

Mogentheden / waar in men / met vyandelyke wapenen / of om zijn 
land en goed te bewaren / of om andere landen en steden te verkrijgen 
/ elkanderen ten verderve / vyandelijk en met gewelt tegengaat. 

2 Vrag. Mogen de Christenen dan wel oorlog voeren? 
Antw. Neen. 1. Om dat de Oorlog uit de zonde / en veeltijdts uit 

weelde / hoogmoedt / en ydele ere / of uit nijdt en afgunst / of uit ene 
onbetamelijke begeerte / om zijnes naastens goedt met gewelt aan zig te 
trekken / oorsprongelijk is. Zie Jak. 4 : 1, 2. 1 Joh. 3 : 12. Het gene nu 
uit zulke zondige grondtbeginzelen afkomstig is / kan zekerlijk geen goedt 
gevolg hebben / nog de Here aangenaam zijn. 2. Om dat de Profeten ons 
voorstellen / dat de ware Onderdanen van de groten Vredesvorst, 
MESSIAS, onder de dagen des N. Testaments / niet zouden oorlogen; 
maar onderling vreedlievend' zamenleven. Jes. 2 : 4 en 11 : 9. Zach. 9 : 
10. Psalm 62 : 3,7.

3 Vrag. Waarom vervolgens niet? 
Antw. 3. Om dat ons nergens in het Evangeli een voorbeeldt van den 

Oorlog gegeven; maar in tegendeel alom bevolen wordt / niet slegts met 
deze of gene byzondere Perzonen; maar met alle menschen in Vrede te 
verkeren / en die alleszins met hart en ziel na te jagen. Hebr. 12 : 14. 4. 
Om dat de Oorlog, zelfs allerleie slag van Wrake en tegenstandt / 
uitdrukkelyk door den Here Jezus verboden is. Matth. 5 : 38, 39 en 26 : 
52. 

4 Vrag. Waarom wijders niet? 
Antw. 5. Om dat de wapenen / en de strijdt der Christenen niet 

vleeschelijk; maar geestelijk zijn. 2 Kor. 10 : 4. Vergel. met het voorg. 3. 
vs. Zie ook Efez. 6 : 10-17. alwaar ons de geestelijke Krijgsman in de 
geestelijke Wapenen / zeer levendig vertoont / en afgemaalt wordt. 
6 Om dat de Oorlog strijdt tegen de Zedenleer / die ons geenszins 
onderwijst / te oorlogen / onzen Naasten te verderven / en Menschen 
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bloedt te vergieten; maar onzen even mensch lief te hebben / en hem zo 
te behandelen/ als wy wenschen van hem bejegent te worden. Zie Matth. 
7 : 12. 

5 Vrag. Waarom eindelyk niet? 
Antw. 7. Om dat de Oorlog niet wel overeenkomt met de voornaamste 

pligten van den Christelyken Godtsdienst: als strydende 1. tegen de 
Christelyke Liefde, die ons gebiedt / niemant te haten / of te 
beschadigen. 1 Kor. 13. Maar integendeel leert / onze grootste vyanden 
lief te hebben, hen te zegenen, wel te doen, en voor hen te bidden. Matt. 
5 : 44. Vervolgens 2. tegen de nedrigheid, zagtmoedigheid, 
langmoedigheid, lydzaarnheid, en andere Deugden meer. Rom. 12 : 17, 
19. Verwekkende in tegendeel by de meeste Menschen hoogmoedigheid,
toornigheid, verwoedtheid, wreedtheid, onbarmhartigheid,
onregtveerdigheid, en andere ondeugden meer / waar door men opgehitst

/ met vermaak zijnen naasten van zijne goederen en leven berooft /
Landen en Steden verwoest.

6 Vrag. Maar volgt de Oorlog uit de rede niet? 
Antw. Neen. Om dat wy van nature verpligt zijn / elkanderen lief te 

hebben / en het welzijn van onze Naasten te zoeken. Dog vermits de 
Oorlog in tegendeel ten verderve van de Naasten strekt: zo zien wy 
zonneklaar / dat de Oorlogen niet met; maar wel tegen de rede zijn. 

7 Vrag. Strijdt tegen ons gevoelen niet / dat Godt Israël beval / Kanaän 
door 't Sweerdt in te nemen? 

Antw. Geenszins. Want het oogmerk van Godt in dezen was maar/ 1. 
om de Inwoonderen van Kanaän/ die by uitstek Godtloos waren / 
regtveerdig te straffen. 2. Om een schets en voorbeeldt te geven / hoe dat 
de geestelyke Israëliten, tegen de vyanden hunner zaligheid / Zaten / 
Werelt / en Vleesch / strijden / dezelve beoorlogen / en overwinnen 
moesten. 

8 Vrag. Maar diendt tot wederlegging van onze gedagren niet / dat de 
Gelovigen des 0. Testaments / David, en meer andere den Oorlog gevoert 
hebben. 

Antw. Neen. Immers men moet hier een nauwkeurig onderscheidt 
maken / tusschen de Huishoudinge Godts met zijne Kerke / onder het 
0. en N. Verbondt. Volgens de eerste liet de Here Godt / om heilige
redenen / vele zaken toe / die Hy naderhandt onder de laatste verboden
heeft. Als by voorbeeldt / 1. het verlaten van ene Vrouwe om geringe
oorzaken / en het trouwen met enen andere. 2. Het trouwen van de
verlatene Vrouwe aan eenen anderen / zelfs by het leven van haren
eersten Man / en wat diergelijke toelatingen meer mogen zijn. Welke
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egter in het Evangeli naderhant verboden / en met de benaminge van 
Overspel bestempelt zijn. Weshalven dan uit de Oorlogen, onder het O.T. 
gevoert / geenszins volgt / dat wy ook daarom onder het N.T. den Oorlog 
voeren mogen. Vergel. 1 Kron. 22 : 8. 

9 Vrag. Maar verdedigen de woorden van Johannes den Doper, Luk. 3 
: 14 tot de krijgsknegten gesproken / den Wapenhandel niet? 

Antw. Men moet hier wederom een onderscheidt maken tusschen den 
staat der Kerke des Ouden, en die des N. Testaments, tusschen Mozes 
Wetten / en die van het Evangeli. En terwijl nu Johannes den Doper nog 
onder den tijdt der Verdraagzaamheid / of het 0. Testament, leefde / zo 
kon hy het oorlogen, en vele andere dingen toelaten: vermits de Wet van 
Mozes toen nog in hare volle kragt was / welke Christus naderhand onder 
het Evangeli vervult / en / in zekere opzigten / afgeschaft heeft. Voeg 
hier 2. nog by / dat Johannes hier maar als een Voorloper van Christus 
aangemerkt moet worden / wien het geenszins voegde / om andere wetten 
/ dan die des 0. Testaments, onder welke het oorlogen ook vrystandt / 
te geven. Terwijl de Koning Messias, die hem op de hielen volgde / zulke 
wetten / als met de natuur van zijn geestelijk Koninkrijk overeenquamen 
/ eerlang invoeren zoude. Zie Joh. 1 : 8. 

10 Vrag. Ondertusschen evenwel / indien den bozen geen wederstandt 
wierdt gedaan / zou dan de burgerlijke maatschappy niet in wanorde 
gebragt / en de goede worden uitgeroeit? Antw. Geenszins. Want 1. 
Salomon leert ons Spreuk. 16 : 9. dat de Jehovah den genen / die Hem 
vrezen / met hunne Vyanden zal bevredigen / Vergel. met 1 Petr. 3 : 13. 
En Jesaias, dat Hy hen uit de verdrukkinge redden / en beschermen zal. 
Jes. 43 : 1, 2. 2. Wy zien de waarheid hier van / in een aanmerkelijk 
voorbeeldt; terwijl de Allerhoogste de landtpalen van Israël zo 
goedgunstig als wonderdadig bewaarde / wanneer al het mannelijke 
driemaal des jaars / op de hooge feesten / naar Jeruzalem opging. Exod. 
34 : 24. Was nu de Almagtige zo ene kragtige bescherming voor Israël, 
waarom ook niet voor de Kerke onder het Evangeli, daar ze de beloften 
heeft / dat de poorten der helle haar ooit overweldigen zullen? Matth. 16 
: 18. 

11 Vrag. Wat moeten dan de Christenen doen / als zy beledigt worden? 
Antw. Zy moeten voor hunne Vyanden bidden / hen wel bejegenen / 

en / na het voorbeeldt van den Here Jesus / zijne Apostelen / en de 
eerste Christenen / geen quaadt met quaadt vergelden; maar het quaadt 
en ongelijk hen aangedaan / zagtmoedig en geduldig dragen. Matth. 5 : 
39-44. Rom. 12 : 17, 19, 20, 21. 1 Kor. 4: 11-13. Jak. 5 : 6. 1 Petr. 2 :
21-23.
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12 V rag. Maar is het gevoelen der Doopsgezinden wegens den Oorlog 
niet schadelijk voor een Republyk? 

Antw. Geenszins. Immers is het aan de ene kante niet te denken / dat 
de zulke / die oordelen ongeoorloft te zijn / de Wapenen tegen hunne 
Vyanden op te nemen / die tegen hunne Vrienden of de Maatschappy / 
van welke zy een Lidt zijn / aangrijpen zullen. Aan de andere zijde / 
hebben zy zig altijdt zeer gewillig getoont; om niet alleen met / maar 
zelfs / als het de nood vereischte / boven hunnen Medeburgeren / de 
lasten / die tot enen Oorlog vereischt worden / te dragen: 't Gene immers 
genoeg schijnt te zijn in een Landt / daar men zelfs niet behoeft te vegten. 
Gelijk beroemde Mannen zelve / die buiten ons zijn / ons edelmoedig 
dit getuigenis geven. 

b. Van Dooregeest / Schijn / Beets

In 1697 gaf de vergadering van de Zonnistische Sociëteit opdracht aan Engel 
Arendszoon van Dooregeest, Herman Schijn en Pieter Beets om in 
overeenstemming met de doopsgezinde belijdenissen een catechismus voor de 
jeugd samen te stellen. Dit Kort Onderwijs beleefde acht drukken, waarvan de 
laatste in 1740 uitkwam. 

Van Dooregeest (1645-1706) was, hoewel hij de Waterlandse Gemeente in de 
Rijp als leraar diende, evenals Beets ( 1664-1710), leraar in Hoorn, en Schijn 
(1662-1727), med. dr en leraar in Rotterdam en Amsterdam, de behoudende 
zonnistische beginselen toegedaan. Hij kantte zich tegen de 'aenmerkelyke 
lossigheid' van de Lammisten, wier ideeën hij met name in de persoon van 
Galenus Abrahamsz bestreed. 

Schijn, de leider van de Zonnisten en de eerste doopsgezinde geschiedschrijver 
van formaat, hechtte veel waarde aan de weerloosheid. Volgens hem bracht 
Menno Simons die weerloze christenen bijeen, die zich konden beroemen op 
een onafgebroken vreedzame traditie sinds het begin der christenheid. Tegen 
de beschuldigingen van de kant der Gereformeerden in, dat de oorsprongen 
van het Doperdom in de Lage Landen revolutionair waren, fundeerde Schijn 
aldus zijn overtuiging dat Menno en Munster niets met elkaar te maken hadden. 

Uit: Kort Onderwys des Christelijken Geloofs, Voor de Jeugd geschikt na de 
Belijdenissen der Doopsgezinden (Amsterdam, 17103) 168-169. 

22 Vrage. Maar wanneer de booze menschen een Christen schade willen 
doen aan zijn tijdelyke goederen / wat zal hy dan het best ter hand 
nemen? 

Antw. Zijn vyand zoo't mogelijk is door verstand en vriendelijkheid 
beter onderrigten / en God ernstig bidden die meer doen kan tot onze 
verlossinge als wy bidden of denken konnen / onderwijle zijn ziele 
bezitten in een stille en zagtmoedige geest, die kostelijk en dierbaar is 
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voor God. Hem voor alle dingen wel wagtende zyn vyand / om het 
tijdelijk goed / dat ligt is en voorbygaande / aan zijn leven, en nog 
minder aan zijn ziel schade toe te brengen / na de les van Paulus 1 
Corinth. 6 : 7. Zoo is 'er dan nu gantschelijk gebrek onder u, dat gy met 
malkanderen regtzaken hebt. Waarom en lijd gy niet liever ongelijk? 
waarom en lijd gy niet liever schade? 

23 Vrage. Maar indien de Vyanden hem van 't leven wilde beroven / wat 
zal hy dan verkiezen en in't werk stellen? 

Antw. Hy zal vlugten van de eene stad in d' andere / na 't voorbeeld 
van den H. Paulus, die in een mand langs de muuren van Damascus wierd 
neergelaten om het quaad te ontvlieden / en niet konnende / altijd God 
bidden om genade en sterkte, waar door men alles kan overwinnen / om 
in opregte lijdzaamheid 't Lam Gods Jesus Christus na te volgen; die als 
hy gescholden wierd niet weder en schold, en als hy leed niet en dreigde, 
maar het overgaf aan die die regtveerdiglijk oordeeld, ons een exempel 
nalatende (zegt de Apostel) op dat gy zijn voetstappen zoudet navolgen. 
1 Pet. 2 : 21, 23. 

c. Frederik Toger

Frederik Toger (1665-1720) promoveerde in Leiden in de medicijnen en was 
naast arts in deze stad tevens van 1694-1701 leraar van de Waterlandse 
Gemeente die zich tijdens zijn leven met de Vlamingen verenigde. 

In 1726 publiceerde Toger zes delen leerstellige verhandelingen onder de titel 
Bondig Zamenstel der christelyke Godgeleerdheid. Als herdruk hiervan verscheen 
in 1738 in Leiden zijn Samenstel der christelyke godgeleerdheid. 

Uit: F. Toger, Samenstel der Christelyke Godgeleerdheid (Leiden, 1738) 583-584. 

Wy hebben het gevoelen der eerste Christenen met ons in deze zaak 
eenstemmig, dat het den Christenen niet geoorloft was te oorlogen, gelyk 
uit de schriften van Tertullianus, Origenes, Cyprianus, Arnobius, en veele 
anderen, ten overvloed blyken kan. Dus leest men ook, dat de Waldensen 
het oorlogen onbetamelyk voor Christenen verklaart hebben. Ik spreeke 
niet van Lutherus, die hier van een groot vyand geweest is, alhoewel hy, 
mogelyk omgezet door menschen, het tegendeel naderhand wederom zogt 
te bewyzen. 

Om deeze en veele diergelyke redenen oordeelen wy dan liefst, dat de 
oorlogen, waar door zoo veel onschuldig bloet wert vergoten; zo meenig 
mensch, die nooit eenig leedt gedaan had, bedorven, en geheele 
huisgezinnen, onnozele kinderen, tot de uiterste elende gebragt worden, 
geheel ongeoorloft zyn; ons houdende, en trachtende veel liever te 
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gedragen, naar de lesse van den zagtmoedigen Heere Jezus, die zelf zyn 
ergste vyanden op eene vriendelyke en goedertieme wyze bejegende; en 
ons een gebod heeft nagelaten van onze vyanden lief te hebben, te zegenen 
die ons vloeken, wel te doen die ons haaten, en te bidden voor die geenen, 
die ons gewelt aandoen, en vervolgen, op dat wy kinderen mogen zyn van 
onze Hemelschen Vader. Matth. v: 44, 45. 

Het waare wel te wenschen, dat wy, die dit oordeelen, ook sterkte hadden 
om naar dien regel te wandelen. Ondertusschen dragen wy geeme die 
anders gevoelen, niet twyffelende, of wy zullen allen wel hier in 
zamenstemmen, dat het veel Christelyker en verre beter zyn zoude, dat 
men nergens eenig leet of ongelyk meer vernam, en dat alle oorlogen, en 
geruchten van oorlogen, niet meer gehoort wierden over de gantsche 
aarde. Zalig zyn de vreedzamen, want zy zullen Gods kinderen genaamt 
werden. 

d. Jan Beets

Jan Beets ( 1709-1788) was van 1731 tot zijn dood een van de leraars van de 
sinds 1748 verenigde Friese en Waterlandse Gemeente in Hoorn. Hij behoorde 
tot de confessionalistische vleugel en verzette zich tegen Collegiantisme en 
Rationalisme. Zijn afkeer van de groeiende vrijzinnigheid onder de 
Doopsgezinden in die dagen bracht hem er toe toenadering te zoeken tot de 
Gereformeerde Kerk. 

Ondanks de fusie van de Friezen en Waterlanders behielden beide stromingen 
in Hoorn tot 1800 hun eigen kerkgebouw. Toen het gevaar dreigde dat het minst 
gebruikte kerkgebouw gevorderd zou worden als militaire exercitieruimte, 
maakten de weerloze Doopsgezinden het gebouw met de grond gelijk. 

Uit: J. Beets, Verklaringe ter Proeve opgesteld van eenige Hoofd-Leeringen des 
Geloofs (Hoorn, 1765) 40-41. 

3. Vrage. Zyn dan de Mennoniten daar voor, dat men Kerk en Vaderland
maar ten prooije van de Vyanden overlaat? Of kan dat met de Liefde
bestaan?
Antw. Een Regtzinnig Mennoniet behoorde zoo geloovig te staan in de
nauwe Voorzienigheid en Magt des Heeren, dat hy daarom, in alle tyden
van Nood, aangordde het Zwaard des Geests, met alle Biddinge en
Smeekinge: ten einde daar uit te leeren, dat die God, die door een Engel,
Honderd en Vyf en Tagtig Duizend op eene Nagt in 't Leger der
Assyriërs, ombragt, naar 2 Kon. 19 : 35. ook alleen die God is ( die nog
dezelve is en altoos zyn zal) die Holland, en zyne Kerk in 't midden van
ons bewaard heeft, en die altyd zal zeggen, tot hier en ook niet verder.
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Wanneer 'er zulke Mennoniten wat veele waren, my dunkt, zy zouden 
dan niet van de minste nuttig zyn voor Vaderland en Kerk, maar hoe het 
nu is, dat weet de Heere. 
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Het beginsel is dood 

1. ANTI-PATRIOTTISME

Een van de kleurrijkste figuren in het doopsgezinde wereldje aan het eind van 
de 18e en in het begin van de 19e eeuw was ongetwijfeld Franciscus Adriaan 
van der Kemp. Afkomstig van gereformeerde huize, aanvankelijk bestemd voor 
een militaire carrière, werd hij, na studie te Groningen en aan het Doopsgezind 
Seminarie te Amsterdam, leraar bij de Doopsgezinden in Huizen (1775-1777) 
en Leiden (1777-1787). In woord en geschrift verspreidde hij zijn ideeën over 
het patriottisme en koos hij partij voor de Amerikaanse koloniën in hun 
vrijheidsstrijd met Engeland. Hij sloot zich aan bij een geheim militair 
genootschap Pro pace et bello (Voor oorlog en vrede!) te Wijk bij Duurstede en 
werd na het neerleggen van zijn ambt kapitein van een vrijcorps. In 1787 werd 
hij gearresteerd en vrijgelaten op voorwaarde dat hij het land zou verlaten. 
De keuze van een verbanningsoord viel Van der Kemp niet moeilijk. Hij vertrok 
naar Amerika en werd daar een gerespecteerd burger, ontvangen door George 
Washington en door de universiteit van Harvard met een graad begiftigd. 

In het anonieme pamflet tegen Van der Kemp voert de schrijver Menno 
Simons in om zijn eigen gedachten over doopsgezinde levensstijl en politiek te 
debiteren. Het bezoek van concerten en opera's is uit den boze; 'de 
ouderwetsche deftigheid ziet men niet meer', klaagt de anonymus. De 
niet-doopsgezinde afkomst van Van der Kemp wordt op de korrel genomen: 
'Gy zyt zekerlik door een zydeur ingekropen'. De taak van de leraar wordt 
omschreven als het aansporen tot deugdsbetrachting door zijn gemeente. Be
moeienis met de regering is taboe. Van een principiële stellingname tegen Van 
der Kemp's wapengerinkel vanuit het oogpunt der weerloosheid is in deze weer
legging dan ook nauwelijks sprake. De oproep om niet betrokken te raken bij 
de politiek, heeft hier duidelijk de bijklank van loyaliteit tegenover Oranjege
zinden. 

Uit: De schim van Menno Simons uit den dood verrezen aan Fr. Adr. van der 
Kemp. Preeker in de Menniste vermaning te Leiden [1780). 

Het gedruis der wolken, het bulderen der winden, het geloei der Beesten, 
het geblaeter der Schapen en Lammeren met welker vagten ik altoos en 
my zelven en myne nieuwe ingevoerde stellingen bekleed hebbe, hebben 
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mynen Geest uit haare stilte opgewekt en ontrust, het is als of het gansche 
Aardryk tegen my opgesperd is en teegens my schreeuwd Menno! Menno! 
wat zoort van Kinderen, ja wat gebroed hebt gy voortgebragt, zyn 'er 
Wolven onder die Schaapskleederen verborgen, is dat de Leere die gy 
hebt ingevoerd? men roept my uit het Ryk der Dooden te rug als het 
ware op de Aarde, daar ik niet meer toebehoore; ik hebbe eene 
verheevener Plaatse. Het is waar dat toen ik Roomsch Priester te Menaam 
(een Dorp in Vriesland) was, (daar ik waarlyk onder myne beminde 
Catholyken zeer geacht en bemind was) my de Lust bekroop om eene 
nieuwe Secte in navolging van anderen in te voeren. Ik beken dat ik een 
afvallige geweest ben, maar ook daar neevens dat de nieuwe Leere, welke 
ik invoerde, niet anders dan zagtheid ten doele had, geen Wraak, geen 
Wrok, maar Zagtheid, Vriendelykheid, Needrigheid, Ootmoedigheid, 
Verdraagzaamheid, niet toornig te zyn en ten einde myne aanhangeling 
voor de gevolgen der Toorn te behoeden, heb ik myne kweekelingen die 
ik myne Kinderen noemde, uitdrukkelyk verboden geen geweer of 
wapenen te mogen gebruiken, ik hebbe myne Kinderen nooit anders 
voorgepreekt, als dat zy zich vreedzaam en stille zouden houden onder 
de Regeering waar onder zy zouden Leeven, en waar onder zy met 
oogluiking zouden geduld worden, en dus verre van oproerig te zyn en 
vooral dat zy nooit naar eenige Regeering zouden staan. ( ... ) 

Gy van der Kemp, gy draagt u Oproerig in de Vermaning, gy spreekt 
Taal die op geen Preekstoel past en vooral niet op een Preekstoel die in 
een Mennoniete vermaning geplaatst is, maar ik hebbe al meede vernomen 
dat de Mennisten te Hoogmoedig en te Laatdunkend zyn geworden om 
hunne Vergadering eene Vermaning te noemen, het moet Kerk zyn, 
hunnen Leeden moeten niet naar mynen Name Mennonieten, maar 
Doopsgezinde genaamt worden. - Wat legt u toch aan Staats en 
Landszaken geleegen? moet gy teegen u Ovrigheid u verzetten, moet gy 
eenvoudige zielen verleiden en onder een glimp van schoonschynendheid 
trachten aan uwe zyde te krygen? is dit ooit myne stelling geweest? 
niemant kan dit zeggen tot welk eene gezindheid hy ooit behoore, het is 
'er verre van <laan. ( ... ) 

Het past u niet myn Zoon! zo ik u nog zo noemen kan, (het geene ik 
gaerne wensche), het past u niet en 't stryd tegens de Leere die gy 
beleeden hebt en welke gy Leerd, om u onder strydbre Mannen te 
begeeven, en voor al niet om u of tot deeze of geene Party te vervoegen 
- hou u aan de Wapenen van het geloof, aan myne Instellingen, zo zult
gy best doen. Laat Menno u nog eens en of het voor het laatste ware,
raaden. Bid ievrig standvastig en oprecht voor de Regeering waar onder
gy leeft, het zy voor die, die in Staatsbestuur, en in het algemeen voor
alle die over u in het Land in Hoogheid gesteld zyn. Het is uwe zaak
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vooral niet hunne daaden te beoordelen, God hoort, God ziet alles, laat 
hem de wrake, de zorge, de goedkeuringe of afkeuringe over hunne 
Daden, is het waar dat een geheel Land gestraft is, om een Koning die 
niet wel Regeerde, hoe veel te meer moet gy dan niet Bidden voor den 
Vorst aan het Hooft van deeze Republiek gesteld, ten einde hy - met en 
benevens de Staten wel Regeere en zodanige besluiten helpe bevorderen 
welke nuttig en Heilzaam zyn voor de lnwoonderen van dit Gemeene 
best. 

2. ANTI-NATIONALISME

Om vrijheid van wapendienst te vinden emigreerden in 1853 twee leraars der 
Oud-Vlaamse Doopsgezinden te Balk, R. J. Smits en R. J. Sijmensma, met hun 
eigen en nog twee gezinnen en enige anderen, samen 17 Doopsgezinden, naar 
Noord-Amerika om zich te vestigen in Indiana. Ds. D. S. Gorter, die in zijn 
studietijd samen met nog enige andere seminariestudenten van de 
Sociëteitsbestuurders toestemming had gekregen om tijdens de Belgische 
opstand mee te mogen optrekken en de eer van het vaderland te redden, 
publiceerde het standpunt van zijn Balkster mede-leraars met een weerlegging. 
Ook Gorter wees het wapendragen en oorlogsvoeren op christelijke gronden af 
en beklemtoonde sterk de persoonlijke lijdzaamheid. Maar het gezonde 
mensenverstand en de absolute gehoorzaamheid aan de overheid relativeren 
volgens hem de persoonlijke weerloosheid: 'Zoo besluiten wij dan, dat het 
wapen dragen, 't welk op eigen hand zonde zoude zijn, op bevel der overheid 
eene dure pligt is voor iederen burger'. Naast de argumentatie van de twee 
oud-Vlaamse leraars (in de bewoordingen van Gorter) volgt hieronder tevens een 
persoonlijke getuigenis van R. J. Sijmensma uit één van een vijftal brieven uit 
Amerika die door Gorter bewerkt en eveneens gepubliceerd werden. 

Uit: D. S. Gorter, 'De christelijke lijdzaamheid aangeprezen bij het vertrek der 
Oud-Doopsgezinden van Balk, die om vrijheid van krijgsdient naar 
Noord-Amerika verhuisden', in: Godsdienstige lectuur voor Doopsgezinden, 
verzameld door D. S. Gorter (Sneek, 1854) 1, 3-44; 21-22. 

Wat gij daar gezegd hebt, stemmen wij toe. De oorlog kan voor de 
overheid geene zonde zijn, zoo zij hem slechts naar den wil van God tot 
bescherming des lands voerde; ware dit het geval, wij zouden zonder 
bedenken wapenen dragen en niet naar Amerika gaan. Doch zoo wordt 
de oorlog niet gevoerd. 't Is slechts een ideaal, wat gij ons schetstet. 
Zelden werd het zwaard alleen tot verdediging getrokken; meest werd het 
misbruikt als een wapen der ongerechtigheid. Neem slechts de 
geschiedenis in de handen en ga de oorzaken der oorlogen na. Zie alleen 
op de beweegredenen, waarom het volk tot den jongsten oorlog met België 
te wapen geroepen en de strijd bijna 10 jaren lang volgehouden werd. 
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Zie! Wij kunnen het niet met ons geweten overeenbrengen, ons zelve 
en onze zonen tot eene blinde gehoorzaamheid over te geven aan eene 
overheid, van welke wij niet vertrouwen kunnen, dat zij alleen gebieden 
zal, wat goed en regt is. Deden wij dit, wij zouden meenen mede schuldig 
te worden aan hare ongeregtigheid. Wij vinden ook geene vrijheid door 
plaatsvervangers te laten doen, wat wij voor ons zelve zonde achten. 
Daarom zoeken wij liever een ander vaderland, waar de staat de burgers 
tot geene krijgsdienst verpligt, en het congres nog in het bijzonder die 
vrijheid aan de doopsgezinden heeft gewaarborgd. 

Wij gevoelen het ook daar zullen wij eene wereld, die nog in het booze 
ligt, en eene gebrekkige overheid vinden; doch ook daar begeeren wij niet 
anders, dan als vreemdelingen en bijwoners te verkeeren; hier werd het 
ons geweigerd; - wij willen het beproeven, of men ons aan gene zijde van 
den oceaan eene plaats wil gunnen, om onder de bescherming der wetten 
in stilheid ons bedrijf uit te oefenen, en God te dienen naar de ingeving 
van ons geweten. 

Uit: 'Vijf brieven uit Amerika', in: Godsdienstige lectuur voor Doopsgezinden, 
verzameld door D. S. Gorter (Sneek, 1854) I, 261-300; 267-268. 

Dat het vertrek van vaderland, vrienden en verwanten mij hard viel, 
behoef ik u niet te schrijven. Eenen kring te verlaten, waaraan ik zoo veel 
te danken had, dierbare betrekkingen de hand te drukken met de 
gedachte: ik zie u welligt nimmer in dit leven weder, o! dit is eene 
gewaarwording, die niemand kent, die ze niet ondervond. Die scheiding 
deed mij dan ook het meest opzien tegen de reis. Doch gij kent de reden, 
die mij als hoofdoorzaak daartoe deed besluiten. Was zij niet krachtig 
genoeg of ontbloot geweest van fondament, ik vrees, dat ik zou bezweken 
zijn bij de uitvoering. 

Wel te regt voelde ik dus aan mij zelven de waarheid der woorden 
bevestigd, die ik vroeger in uw midden verhandeld heb: dat de godsdienst 
den mensch verheft op eene rots en ten dage des kwaads hem verbergt in 
hare tent. De gedachte: ik handel volgens pligt en overtuiging, mijn 
geweten mag onder den drang der omstandigheden geene valsche plooi 
ontvangen, was mij genoeg, om met moed de bitterste scheiding te 
trotseren. Wel heeft het mij tranen van weemoed, maar geene tranen van 
angst gekost, want de gedacht was steeds bij mij: die iets meer bemint dan 
Christus, is zijns niet waardig. Gelijk die gedachte eenmaal de kracht had, 
om Paulus geene hoogte noch diepte te doen ontzien, en geene gevaren 
ter land en ter zee te schromen, zoo zette zij ook mij eene ongelooflijke 
kracht bij, en ik gevoel nog dagelijks, dat, als ik zwak ben, ik onzigtbaar 
als van boven door mijn godsdienstig beginsel gesterkt word. 
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Ik wensch, dat de Heere u zal sterken in alle lotgevallen, die gij op uwe 
levensbaan ondervindt; dat geloof en hoop u bezielen, als tijdelijke 
uitzigten donker worden, opdat alle aardsche bekommernissen door u 
blijmoedig gedragen worden met de gedachte aan den wijzen 
Albestuurder, die weet en geeft wat ons van noode is. 

Uw vriend en broeder, 
R. J. Sijmensma. 
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Naar een nieuw vredesgetuigenis 

1. ARBEIDSGROEP TEGE DE KRIJGSDIENST

Het anti-militarisme van sommige Doopsgezinden voor en tijdens de Eerste 
Wereldoorlog stond sterk onder invloed van Tolstoj's radicale 
Bergrede-christendom. Leefde dit gevoelen aanvankelijk bij enkelingen, de 
verschrikkingen van WO I brachten meerderen er toe hun protest te bundelen 
in een georganiseerd verband. Geïnspireerd door contacten met de Quakers 
verklaarden een veertigtal leden van de Vereeniging voor Gemeentedagen van 
Doopsgezinden (de 'Elspeetse beweging') te Lunteren in 1921: 
- krachtens hun christelijke overtuiging bezwaar te hebben tegen den militairen
dienstplicht en het meedoen aan het oorlogvoeren der wereld;
- het een taak van de gemeente te achten om evenals van ouds daartegen te
getuigen en om daaraan niet mede.te doen, maar den liefdedienst van haar
eigen Meester getrouw te blijven;
- het een deel van onze arbeid voor beter gemeenteleven te achten, om ook in
dit opzicht de gemeente meer tot bewustheid te brengen.

Dit leidde op 17 december 1922 tot de oprichting van de Arbeidsgroep tot __ _ 
bevordering van trouw aan het beginsel der weerloosheid onder Doopsgezinden,1 later 
ook genoemd: Arbeidsgroep van Doopsgezinden tegen de Krijgsdienst. In opdracht 
van de vergadering (aanwezig waren: H. C. Barthel, H. B. Berghuis, E. J. Bitter, 
H. Brouwer, T. 0. Hylkema, L. D. G. Knipscheer, J. M. Leendertz, L. van
Mierop, W. W. Schra en J. Yntema) schreef J. M. Leendertz de brochure Een
Doopsgezind getuigenis tegen militair geweld, waarvan 3000 exemplaren werden
verkocht. Men kwam tot een Beginselverklaring die in Evangelie en Krijgsdienst
(1929) door negen schrijvers (onder wie A. K. Kuiper, J. Gleysteen en C. P.
Inja) werd toegelicht.

Beginselverklaring van de arbeidsgroep tegen de krijgsdienst 

Wij gelooven, dat het Evangelie van Jezus Christus met zijn prediking 
van het Koninkrijk Gods en zijn gebod van naastenliefde en 
levensvernieuwing maatstaf moet wezen zoowel voor ons persoonlijk doen 
en laten als voor het leven der gemeenschap en ons oproept tot strijd 
tegen al wat ingaat tegen Gods heiligen wil. 
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Wij achten onder het vele verkeerde in onze tegenwoordige samenleving 
den oorlog het meest op den voorgrond tredende kwaad en meenen, dat 
niet alleen door de bestaande nationale en internationale verhoudingen 
voortdurend ernstig oorlogsgevaar aanwezig is, maar dat ook mede door 
de schuld der christelijke gemeente het besef van de zedelijke 
ontoelaatbaarheid van den oorlog onvoldoende is doorgedrongen. 

Wij meenen dat de oude Doopsgezinden met hun tot in den dood toe 
volgehouden weerloosheid in den tijd der Godsdienstoorlogen tredend in 
het voetspoor van de christelijke gemeente der eerste eeuwen terecht 
hebben beseft en betuigd, dat er een onverzoenlijke tegenstelling bestaat 
tusschen de zaak van het Koninkrijk Gods en het oorlogsvoeren. 

Wij zien het daarom als onze christenplicht om in aansluiting bij de 
levenshouding van de oude Doopsgezinden, in het besef van onze 
verantwoordelijkheid tegenover de samenleving, in gehoorzaamheid aan 
wat wij door het Evangelie als de wil Gods hebben leeren verstaan, 
ondubbelzinnig door woord en levenspractijk te getuigen tegen 
oorlogsbedrijf en oorlogstoerusting, krachtig deel te nemen aan den strijd 
tegen den oorlog en al wat daartoe drijft en er naar te streven ons 
persoonlijk te onthouden van eiken directen of indirecten krijgsdienst. 

Uit: J. M. Leendertz, Een Doopsgezind getuigenis tegen militair geweld [1923], 
4-6.

wy· willen kennis omtrent het beginsel der weerloosheid verbreiden, opdat 
mede daardoor de trouw aan dit beginsel onder ons versterkt moge worden. 

Ik weet wat men hiertegen vaak aanvoert. Men zegt: 'de oud-Menniste 
weerloosheid is een gansch andere dan de uwe. Gij hebt geen recht 
daartoe de Doopsgezinde gemeenten van thans op te wekken. Want dat 
weerloosheidsbeginsel der oude Doopsgezinden, samenhangende met hun 
verouderde opvatting van de gemeente, is geheel teniet gegaan en keert 
onder ons niet weer. Uw hedendaagsche beginselen van weerloosheid hebt 
gij aan Tolstoy e.a. maar niet aan Menno Simons te danken'. 

Maar aan deze redenering kunnen wij ons niet gewonnen geven. Niet 
dat wij er op staan en het zoo belangrijk vinden, op het beginsel der 
weerloosheid den stempel van Doopsgezindheid te drukken. Wij voor ons 
meenen, dat èn in het streven der oude Doopsgezinden èn in dat van 
Tolstoy iets van de boodschap van Christus doorklinkt, en dat het daar 
op aan komt. Maar als Doopsgezinden bedroeven wij er ons over, dat 
deze bepaalde klank van de boodschap van Christus, die eertijds zo 
krachtig in en van uit onze gemeenten weerklonk, thans in onze 
Broederschap zoo weinig tot zijn recht komt. 
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Het spreekt ook voor ons vanzelf dat de oude Doopsgezinden, die voor 
meer dan 300 jaren leefden, met geheel andere argumenten hun standpunt 
verdedigden dan wij; dat hun weerloosheidsbeginsel met allerlei 
opvattingen was verbonden, die onder ons verandering hebben ondergaan; 
dat Menno Simons, die in een tijdperk leefde toen er geen algemeene 
dienstplicht was, zijn houding daartegenover ook niet heeft kunnen 
bepalen. Maar te beweren, zooals er gedaan is, dat Menno Simons, indien 
hij in onzen tijd geleefd had en logisch de consequenties uit zijn beginsel 
had getrokken, met den algemeenen dienstplicht zou hebben ingestemd, 
dat wil er bij ons niet in. 

Sinds de dagen van Menno Simons en zijn geestverwanten hebben zich 
groote geestelijke veranderingen in onze Nederlandsche Doopsgezinde 
gemeenten voltrokken. De grootste verandering is wel deze, dat met de 
toename van welstand en ontwikkeling, ook het verantwoordelijkheids
gevoel voor het maatschappelijk en staatkundig leven is toegenomen. Deze 
verandering is, afgezien van allerlei betreurenswaardige gevolgen, die zij 
gehad heeft, op zich zelf toch iets goeds geweest. Een Christelijke 
broederschap kan nooit tot volheid van Christelijk leven komen, als zij 
zich onttrekt aan de wereld, aan de maatschappij, waarin zij toch is 
geworteld, en in welke zij een roeping heeft te vervullen. 

Maar hoe meer de verantwoordelijkheid voor het maatschappelijk en 
staatkundig leven gevoeld wordt, des te zwaarder wordt de handhaving 
van het beginsel der weerloosheid. Men kan dan niet volstaan met het 
standpunt, dat nog in sommige ouderwetsche Doopsgezinde kolonies in 
Amerika en Rusland teruggevonden wordt: 'Laat de wereld maar 
oorlogvoeren, daarvoor is zij wereld; maar wij Doopsgezinden, 't weerloos 
kuddeke van Christus, staan buiten dat wereldsch leven, wij doen daar 
niet aan mee'. Men kan zich dan niet, als oorlog uitbreekt, tevreden 
stellen met voor zich vrijstelling van den wapendienst als voorrecht op te 
eischen en zich rustig op de eigen boerderijen terug te trekken. 

Neen, de Doopsgezinde gemeenten, die zich hun verantwoordelijkheid 
voor het maatschappelijk leven bewust zijn geworden, kunnen hun 
vredesbeginsel niet gelijk de oude Mennisten handhaven door zich te 
onthouden, maar alleen door er voor te strijden! Niet door er mee weg 
te vluchten uit de wereld en die wereld maar aan de oorlogswoede ten 
prooi te laten, maar juist door de liefdeboodschap van Christus, die zij 
zelve gehoord hebben, ook aan de wereld te brengen, en aan dit getuigenis 
met woord en daad haar volle kracht te schenken. 

Wij leggen er dus den nadruk op, dat de ontplooiing van het 
weerloosheidsbeginsel aan ons andere eischen stelt dan aan onze 
voorouders, die in zoo geheel andere omstandigheden leefden. Maar in 
het beginsel zelve voelen wij ons met die voorouders één. Dit is de 
grondslag, waarop wij ons met hen weten verenigd: 'een in Christus 
wedergeboren mensch kan zijn naaste niet opzettelijk kwaad doen, gelijk 
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in den oorlog geschiedt. De geest van Christus, die in hem leeft, maakt 
hem dit onmogelijk'. En zoo ook: 'de geest van Christus, levend in zijn 
gemeente, dringt haar, zich voortdurend tegen het oorlogsgeweld te 
verzetten'. 

Uit: A. K. Kuiper, 'Het schuldig verzuim der kerken', in: F. Kuiper, e.a., 
Evangelie en Krijgsdienst (1929) 13-14. 

De kerk heeft zich in het oorlogsvraagstuk hoofdzakelijk op dit standpunt 
geplaatst, dat men der overheid gehoorzaamheid verschuldigd is en dat 
kritiek op wat de overheid beveelt revolutionair is, dus onchristelijk! Zij 
schijnt veeltijds vergeten te hebben, dat haar Heer gezegd heeft, dat men 
wel 'den keizer moest geven, wat des keizers is, maar ook Gode wat 
Godes is' en dat dit woord aan de macht des keizers zeer duidelijk haar 
grenzen stelt, dat de keizer niets mag vragen van wat uitsluitend Gode 
toebehoort, of met andere woorden gezegd, dat de Keizer of de overheid 
zich niet mag stellen tusschen God en het geweten. Het geweten spreekt 
niet in alle tijden gelijk. Maar het christelijk geweten heeft toch altijd zeer 
duidelijk gezegd dat men zijn naaste en zelfs zijn vijand lief moet hebben. 
De christelijke kerk heeft ook in haar prediking ten opzichte van den 
oorlog en de oorlogstoerusting dit gebod opgeheven. Zij heeft haat of 
althans doodslag in den oorlog goedgepraat, ja zelfs lofwaardig geacht. 
Soms heeft zij wel gezegd, dat men in den oorlog ook zijn tegenstanders 
moest blijven liefhebben. Maar voor ieder, die zich ook maar een 
oogenblik indenkt in de mentaliteit op het oorlogsveld is deze eisch 
dwaasheid, ja erger dan dat. Stel u voor: men bedenkt en gebruikt helsche 
machines om zijn tegenstanders bij duizenden te vernietigen of levenslang 
te verminken - - maar men blijft liefhebben! 

Maar heeft de kerk zich niet met wijze gematigdheid tot het bereikbare 
te beperken? En is de eisch zijn vijanden lief te hebben, wanneer men die 
ook tot het gebied van den oorlog uitstrekt, wel uitvoerbaar? Met andere 
woorden, wanneer op grond van dien eisch van het evangelie de kerk zich 
tegen oorlog en oorlogstoerusting ging verzetten, terwijl de geheele wereld 
zich wapent en tot den krijg toebereidt, zou zij dan niet het onmogelijke 
vragen, ja zelfs het zeer gevaarlijke? Zullen de gevolgen voor een volk, 
dat in deze opzichten zich ook door de eischen van het christendom laat 
leiden niet onnoemelijk noodlottig worde_n? 

Ik behoef op deze bedenking niet verder in te gaan, want wij hebben 
ze allen tot in den treure gehoord. Doch hier ligt voor mij juist de grootste 
schuld der kerk, dat zij het volstrekte niet durft te prediken uit vrees voor 
de gevolgen! Zij heeft ten opzichte van den oorlog en oorlogstoerusting 
gezegd: 'richt u hierbij naar wat anderen doen', terwijl haar prediking in 
dezen gelijk in alle opzichten moest wezen: 'richt u uitsluitend naar het 
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Woord van God!'. Haar ambtsdragers hebben zich dan soms ook nog 
uitgesloofd om aan te toonen, dat dat Woord Gods den oorlog niet zou 
verbieden, maar met het oog op het woord van Christus ten opzichte van 
de liefde tot de vijanden is zulk een pogen toch wel absoluut onhoudbaar. 
Niemand neemt dit ook meer 'au serieux'. Het feit, dat de houding der 
kerken ten eenenmale veroordeelt, is dit: Zij hebben het niet aangedurfd 
den absoluten eisch Gods aan de wereld voor te houden, uit vrees voor 
de gevolgen! En dat is niets anders dan ongeloof. 

Het christelijke geweten leert: 'Doe wat Gods Woord zegt en laat met 
vertrouwen de gevolgen aan God over.' Een kerk, die dit niet aandurft, 
heeft opgehouden een kerk van Jezus Christus te zijn. 

2. DOOPSGEZINDE VREDESGROEP

In 1946 werd gekozen voor de zelfstandige organisatie van het doopsgezind 
vredes- en hulpwerk onder de naam Doopsgezinde Vredesgroep. De ervaringen 
in WO II hadden geleid tot een verdieping van de christelijke motivatie van het 
vredesgetuigenis, welke tot uitdrukking kwam in een nieuw opgestelde 
beginselverklaring. 

De doordenking en verbreiding van het vredesgetuigenis werd ten zeerste 
gediend door de samenwerking met de Amerikaanse Mennonites. Op de 
Puidoux-conferenties raakte men met andere kerken in gesprek over het 
vredesgetuigenis. In 1951 verzocht de Wereldraad van Kerken de Quakers, 
Church of the Brethem en Mennonites (de Historische Vredeskerken) om een 
getuigenis van ieders weerloos christendom. Het gemeenschappelijke antwoord 
van de Historische Vredeskerken en de Fellowship of Reconciliation op dit 
verzoek, dat in 1953 onder de titel Peace is the Wil/ of God verscheen, was ook 
door de Vredesgroep mede voorbereid. Daartoe had H. Bremer De basis van 
ons weerloos Christendom ontworpen. 

Ver klaring van de doopsgezinde vredesgroep 

Wij weten ons geroepen, in gehoorzaamheid aan Jezus Christus onze Heer 
en gedreven door Zijn liefde, om in de door strijd verscheurde wereld te 
getuigen van Hem en Zijn liefde als de enige weg tot behoud. 

Wij geloven dat in de dienende, weerloze en zichzelf offerende liefde, 
zoals die in Zijn leven en sterven volkomen tot ons kwam, de enige 
redding ligt, zowel voor onszelf als voor de wereld. Het Kruis is voor ons 
het teken van Gods verzoenende en overwinnende liefde: en tegelijk hel 
teken van de Weg, die wij hebben te gaan. 

Wij weten dat ook wij, naar het gebod van onze Heer, elkander, ook onze 
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vijanden, moeten liefhebben zo als Hij ons heeft liefgehad; ook als wij 
daarbij een kruis hebben te aanvaarden. En dat wij dit moeten 'en mogen 
doen in vast vertrouwen op de overwinnende kracht van Gods Geest en 
op de komst van Zijn Koninkrijk. Wij weten dat dit �leen mogelijk is 
voor wie, in gebed en overgave en in voortdurende gebondenheid aan 
Christus, telkens weer bij eigen onvermogen kracht ontvangt uit Hem. 

Wij willen met Zijn hulp trachten getrouw te zijn aan Zijn roepstem. En 
wel: 
l .  door te streven naar een leven van geloof en gebed en gemeenschap
met de Heer, en met name door na te streven, dat Zijn liefde, onverzwakt,
ons persoonlijk in alles moge leiden, ook tegenover vijanden en wie ons
onrecht of geweld aandoen;
2. door elkander in onderling verantwoordelijkheidsbesef en voorbede
hierbij te helpen;
3. door het verlenen van bijstand aan hen, die hierdoor in moeilijkheden
verkeren, met name aan hen die in gehoorzaamheid aan Christus zich
geroepen achten de militaire dienst te weigeren;
4. door dienend hulpwerk, aan vriend en vijand, 'in de Naam van
Christus';
5. door te streven naar verzoening, waar vijandschap heerst tussen
mensen, groepen of volkeren;
6. door anderen, met name in onze gemeenten, tot deze gezindheid en
arbeid op te wekken en hun daarbij leiding en voorlichting te geven.

Uit: H. Bremer, De basis van ons weerloos Christendom [1952], 7-8. 

Doel en middelen 

Christus' liefde kent maar een middel om te overreden: liefde. Hier is 
volstrekte eenheid tussen doel en middel. Wij menen dat een van de grote 
zonden in kerk èn wereld beiden, is dat deze eenheid is teloorgegaan. Dit 
gebeurt wanneer men bij het streven naar een doel dat op zichzelf goed 
is, gebruik maakt van daaraan tegengestelde middelen. Jezus waarschuwt 
dat kwaad niet met kwaad bestreden kan worden; het is onmogelijk: 'de 
duivel uit te drijven met Beelzebub.' (Vgl. Matt. 12) Bij verkeerde 
middelen blijft het behaalde resultaat, hoe schoon 't ook schijnen kan, 
toch onder 't wezenlijke doel, het draagt het oordeel in zich. 
'Wie het zwaard opneemt zal door het zwaard vergaan'. (Matt. 26 : 52) 
In onze wereld zien we de benauwde werkelijkheid van dit woord: een 
wereld die met alle vormen van geweld de ondergang wil vermijden 
smeedt zelf de wapenen waarmee een goddelijk en menselijk oordeel aan 
haar voltrokken wordt. 
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Tegenover deze weg die ten verderve voert zien wij het als onze roeping 
te getuigen van de weg tot redding die ons in Christus gegeven is. Het is 
de weg van de weerloosheid die nooit naar geweld grijpen kán, die toch 
niet passief blijft, maar in het actief beantwoorden van kwaad met goed 
een uiteindelijk meer effectief wapen meent te bezitten dan alle geweld 
bieden kan. 

Deze positieve visie bepaalt ook onze houding tegenover volk en over
heid. Onze weerloosheid is positief geloof in de kracht van Gods liefde. Wij 
geloven dat wat van wezenlijke waarde is in het leven van ons volk alleen 
door de middelen van die liefde bewaard kan worden. Jeremia waarschuwt 
Israël dat geen mensenmacht 't kan bewaren tegen politieke ondergang, 
maar er is de troost dat óók in ballingschap en ondergang het Gods volk 
blijft. Gods weg gaat dóór, juist in aardse machteloosheid. Wij weten dat 
ons volk en heel West-Europa rijk is aan geestelijke waarden, deels nauw 
verbonden met dit christelijke geloof. Wij zijn ook overtuigd dat het niet 
de minste zin heeft deze waarden te handhaven met middelen die niet 
'uit Christus' zijn. Misschien is er in de toekomst nog een weg voor ons 
volk, misschien wacht ons de politieke ondergang. Wij weten, positief, 
Gods weg gaat door en hoe meer wij verenigd worden met Christus in 
zijn lijden, te beter gebruikt God ons. Wij denken daarbij niet in vijf of 
tien jaar, maar desnoods in duizend jaar. 

Misschien komt er een ogenblik waarop wij, Gode meer gehoorzaam dan 
de mensen, ons onttrekken moeten aan verplichtingen die de overheid 
ons oplegt. Wij hopen dat zij - zoals tot nu toe - onze gewetensnood 
erkennen zal. Zou dat niet het geval zijn dan moeten wij bereid zijn een 
kruis op te nemen in navolging van Christus 'die geleden heeft onder 
Pontius Pilatus'. Wij erkennen dat in onze zondige wereld zich situaties 
voordoen, waarin oprechte Christenen zich geroepen voelen naar de 
wapenen te grijpen; om 'der gerechtigheid wille'. Wij zijn echter overtuigd 
dat ook dan niet alleen de tegenstelling tussen doel en middelen 
onoverkomelijk is, maar dat wij ook in de donkerste zonde, het sterkst 
vertrouwen moeten op de weg van Christus, de weg van lijden die toch 
weg van overwinning is. 
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